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APRESENTAÇÃO
Sempre que apresento uma obra sinto-me lisonjeada sobretudo quando se trata de 

trabalhos e pesquisas que visam à (trans)formação e melhoria da qualidade de vida das pessoas 
e da qualidade da vida no planeta. No caso em questão fico duplamente honrada porque se 
trata de uma obra coletiva resultante de pesquisas de colegas professores e pesquisadores que 
integram o Grupo de Pesquisa “Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável” do UDF – 
Instituição de Educação Superior em que estou como Reitora há alguns anos. 

Intitulado “O UDF e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030/ONU): uma análise 
multidisciplinar”, este livro agrega artigos que abordam, sob diferentes perspectivas, a questão da 
sustentabilidade. Esse tema nos remete, inevitavelmente, ao que é concernente ao momento 
atual em que vivemos neste século XXI – o da 4a. Revolução Industrial, da Inovação, da 
Educação 4.0 –, momento este que incita novos rumos e grandes desafios para as questões de 
sustentabilidade, no país e no mundo. 

Preocupado em contribuir com o planeta, inicialmente no âmbito local e, sobretudo, 
com a formação humanística dos seus profissionais e estudantes, o UDF lançou e implementou, 
ainda em 2014, o Projeto de Extensão intitulado “UDF Sustentável”, que vem abarcando 
diversas ações e projetos, a exemplo da redução do uso de papéis, a separação do lixo, a 
eliminação do uso de copos plásticos, o projeto de captação de energia solar, dentre outras 
atividades de orientação e de conscientização.  

No início de 2019 o projeto desencadeou a criação do grupo de pesquisa Direito Ambiental 
e Desenvolvimento Sustentável com o objetivo de aprofundar os estudos sobre a temática, pois 
a educação ambiental, nos seus diversos níveis e contextos, é um dos instrumentos para a 
materialização das metas ambientais. 

A temática ambiental ganhou espaço no contexto nacional a partir da Constituição 
Federal de 1988, ao estabelecer no artigo 225, que “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”. Desta forma, as políticas públicas nacionais tiveram que se 
alinhar ainda mais às diretrizes internacionais que regem o tema. 

Com a idealização dos Objetivos de Desenvolvimento Social (ODSs), a Organização das 
Nações Unidas (ONU) reforça o desafio de cuidado global com o meio ambiente, pensando 
nas presentes e futuras gerações e, para tanto, prevê metas diversificadas de trabalho até 
2030. Atualmente são 17 os objetivos, desdobrados em 169 metas da ODSs, que abarcam os 
principais problemas mundiais que atrelam a evolução e a preservação. 

Atualmente o grupo de pesquisa é composto por 40 professores pesquisadores 
vinculados a 14 cursos de graduação do UDF (Administração, Arquitetura e Urbanismo, 
Ciências Biológicas, Direito, Design de Interiores, Enfermagem, Engenharia Civil, Mecânica 
e Mecatrônica, Farmácia, Fisioterapia, Letras, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Relações 
Internacionais), além de diversos alunos, egressos e membros da comunidade externa. 

O grupo, coordenado pelo professor e coordenador Paulo Campanha e pelo professor 
André Leão, ambos do curso de Direito do UDF, possibilitou o maior engajamento da 



comunidade acadêmica para as pesquisas, inter e transdisciplinares, resultando na presente 
obra coletiva, composta por 24 artigos, organizados dentro dos 17 objetivos da ODSs.

Sobre o objetivo 01 da ODS – Erradicação da Pobreza, a obra é composta por dois 
artigos: o artigo intitulado “Erradicar a pobreza e a aplicabilidade: da teoria de John Rawls” e 
o artigo intitulado “Erradicação da pobreza e da fome: definições e trajetória brasileira.

Sobre o objetivo 02 da ODS – Fome Zero e Agricultura Sustentável, temos dois textos: 
“Produção de alimentos no mundo: como o Brasil tem conduzido sua política agrícola e 
ampliado sua participação na produção mundial de alimentos” e “Lei de segurança alimentar 
e a influência da fome nas democracias”.

Em referência ao objetivo 03 da ODS – Saúde e Bem-Estar, versam dois artigos: “Vírus 
da imunodeficiência humana – HIV” e “Doenças negligenciadas”.

Já em relação ao objetivo 04 da ODS – Educação de Qualidade, temos os artigos: “A 
identidade das edtechs de Brasília como negócios de impacto e alinhada à agenda 2030” e 
“Acessibilidade na educação superior: novos desafios para as universidades”. 

O objetivo 05 da ODS – Igualdade de Gênero, está contemplado com os artigos: “A 
participação da mulher na construção da sociedade sustentável”; “Igualdade de gênero e 
mulheres trans: uma análise sob as diretrizes do ODS 5”; e “Mulheres e mercado de trabalho: 
violências que permeiam essa relação”. 

O objetivo 06 da ODS – Água Limpa e Saneamento, está contemplado com o texto 
“Com os pés no esgoto e um tablet nas mãos”. 

Em torno do objetivo 07 da ODS – Energia Limpa e Acessível, ganha corpo o texto 
intitulado “Considerações sobre o papel da tributação no acesso a energia limpa e acessível: 
análise do uso da energia solar no brasil e em outros países”. 

Já em torno do objetivo 08 da ODS – Trabalho Decente e Crescimento Econômico, 
temos o artigo “A importância da proteção do meio ambiente do trabalho em barragens de 
mineração para evitar acidente: os casos Mariana e Brumadinho em Minas Gerais”. 

Sobre o objetivo 09 da ODS – Indústria, Inovação e Infraestrutura, a obra é contemplada 
com o texto “O licenciamento ambiental simplificado para a mineração no Distrito Federal”.                                                      

O objetivo 10 da ODS – Redução das Desigualdades é discutido no artigo “O 
autoconhecimento como pilar para o fortalecimento pessoal da mulher na terceira idade”.

O objetivo 11 da ODS – Cidades e Comunidades Sustentáveis, é discutido em “acesso 
universal a espaços públicos seguros, acessíveis e inclusivos. utopia ou realidade possível?”.

Já o objetivo 12 da ODS – Consumo e Produção Responsáveis, ganha espaço com 
o texto “Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis”.

Em torno do objetivo 13 da ODS – Ação Contra a Mudança Global do Clima, temos o 
texto “A teia das mudanças climáticas”. 

Versa sobre o objetivo 14 da ODS – Vida na Água, o texto “Alfabetização oceânica: 
educar hoje para existir o amanhã”.

Sobre o objetivo 15 da ODS – Vida Terrestre, temos a discussão sobre “Recursos 
genéticos brasileiros e o protocolo de Nagoya no contexto do ODS 15 da agenda 2030 da 
ONU”.



Sobre o objetivo 16 da ODS – Paz, Justiça e Instituições Eficazes, versam dois artigos desta 
obra: “A eficácia da promoção da meta 16.7: um estudo de caso sobre o brasil” e “Articulações 
entre o modelo constitucional de processo brasileiro e o ODS 16”.

E para finalizar, em referência ao objetivo 17 da ODS – Parcerias e Meios de 
Implementação, o estudo é contemplado pelo artigo “Cooperação e desenvolvimento no 
habitat da sustentabilidade”.

Trata-se de uma obra bastante heterogênea em termos de áreas do conhecimento, 
atual e instigante, com pesquisas vastas que abordam essa importante temática de cunho 
constitucional, político, jurídico, social, cultural, econômico e ambiental.

Meus agradecimentos à FAPDF (Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal) pelo 
fomento para publicação e meus cumprimentos aos organizadores da obra, o professor e 
coordenador do curso de Direito, Dr. Paulo Campanha e o professor do curso de Direito e 
assessor da Reitoria, Me. André Leão. 

Meus cumprimentos também a todos os autores e coautores: alunos, professores e 
coordenadores de curso, das mais diversas áreas do conhecimento, que engendram, pela sua 
escrita, a presente obra, repleta de diferentes olhares e perspectivas, todas fundamentais para 
refletirmos ainda mais sobre este momento de Pandemia do COVID-19, que o mundo está 
enfrentando. 

Finalizo ressaltando a satisfação em apresentar este 1º livro do Grupo de Pesquisa 
“Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável”, uma vez que contempla também o que o 
UDF tem como missão: a de “oferecer à comunidade ensino superior de excelência, produzir e 
disseminar o conhecimento científico e tecnológico para formação de profissionais e cidadãos 
eticamente responsáveis, com postura colaborativa, inclusiva, criativa e inovadora, capazes 
de contribuir para a transformação sociocultural e ambiental, e para o desenvolvimento 
sustentável do país e do mundo”. 

Brasília, maio de 2020.

Profa. Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff
Reitora do UDF



PREFÁCIO
O empreendedorismo social está entre as minhas principais áreas de interesse em ensino, 

pesquisa e extensão e a sua prática está intimamente correlacionada com o paradigma do 
desenvolvimento sustentável. Se antes eram os Objetivos do Milênio que o influenciavam; nos 
dias de hoje são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que norteiam, de forma 
preponderante, os empreendedores sociais de todo o planeta.

E assim lembro que em 2018, enquanto exercia o meu ciclo frente à Coordenação Geral 
de Graduação do Centro Universitário UDF, tive uma reunião especial com o professor Paulo 
Campanha, coordenador do Curso de Direito. Entre os diversos assuntos presentes na pauta, 
ele, com o entusiasmo habitual, compartilhou a ideia de que criaria e iniciaria um novo grupo 
de pesquisa, focado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Compartilhei o seu 
entusiasmo e aguardei as novidades.

Nos dias que seguiram a reunião, recebi notícias sobre a evolução do grupo com a 
inclusão de professores e estudantes de grande parte dos 32 cursos de graduação da época. 
O professor Paulo Campanha, como coordenador também do grupo de pesquisa, anunciava 
de forma efusiva cada novo pesquisador que entrava como responsável por investigar um dos 
17 ODS, de forma aplicada em sua área de especialidade, pesquisa e/ou ensino. Ao final de 
poucos dias, todos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já estavam contemplados por 
diversos investigadores, entre docentes e discentes, e ali iniciavam o trabalho. Se na ideia inicial 
parecia que o grupo de pesquisa estaria restrito ao curso de Direito, logo no primeiro dia de 
atividade se mostrou multidisciplinar, graças ao trabalho do Coordenador.

Durante o mesmo período, recebi a notícia de que a Rede de Soluções para o 
Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Solutons Network – SDSN) 
aprovou a candidatura do Centro Universitário UDF como novo participante.  A SDSN 
mobiliza atividades científicas e tecnológicas globais para promover soluções práticas para o 
desenvolvimento sustentável, incluindo a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e o Acordo Climático de Paris.  Assim, o programa UDF Sustentável, os projetos 
de Empreendedorismo Social do Conecta, e, agora, o grupo de pesquisa em Direito Ambiental 
e Desenvolvimento Sustentável se destacavam como as três principais iniciativas do UDF que 
contribuiriam com a SDSN.  

Este livro, organizado pelos professores Paulo Campanha e André Leão, representa o 
primeiro grande marco do grupo de pesquisa Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 
A obra mostra rica contribuição para o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão 
interdisciplinar no UDF; estimula a reflexão, o debate e a ação, alinhados com Agenda 2030 
pelo Desenvolvimento Sustentável; e oferece uma primeira e concreta contribuição do UDF 
à rede SDSN.

Os 17 objetivos apontam para 169 metas dentro das três dimensões do desenvolvimento 
sustentável: econômica, social e ambiental. As metas, de acordo com a agenda, são interligadas 
e indivisíveis, assim como você perceberá a interligação que alguns dos capítulos da obra 
mostram entre si. 



 Os 24 capítulos estão ordenados de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e foram elaborados por docentes e discentes do Centro Universitário UDF, além 
de alguns pesquisadores convidados. Alguns ODS possuem mais que um capítulo (ODS 1, 2, 
3, 4, 5 e 16), o que mostra uma atividade maior, dentro do grupo. À medida que se avança na 
leitura da obra, observa-se o teor multi e interdisciplinar das produções, retratando o perfil do 
grupo de pesquisa, uma característica marcante da graduação do UDF e, claro, o conteúdo e 
as relações que existem entre próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

 Que esta seja apenas a primeira produção a surgir, até 2030, a partir do trabalho do 
grupo de pesquisa em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável!

Gabriel Fernandes Cardoso
Coordenador dos Programas de Educação Empreendedora e Inovação Social do UDF
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ODS 01 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
 

ERRADICAR A POBREZA E A 
APLICABILIDADE DA TEORIA DE 
JOHN RAWLS
Ms. Regiane Presot1 

Prof. Mario Hermes2 

Dra. Patricia Lucia Cantuária Marín3 

Maria Ádella Santos de Oliveira4  
Poliane Tiago Costa Lima5                                

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a pobreza extrema foi reduzida significativamente em todo o 
mundo. Um relatório recente do Banco Mundial — o Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on 
Inequality — mostra que entre 1990 e 2013, a taxa de pobreza extrema, que mede a proporção 
da população vivendo com renda abaixo da linha internacional de pobreza extrema — 
US$1,90 dólar por dia —, foi reduzida em aproximadamente 70%, passando de 35% para 
10,7% da população global.6 

O número total de pobres extremos no mundo decresceu em quase 60%, passando de 
1,85 bilhões em 1990 para 767 milhões em 2013. Ou seja, o mundo tem hoje mais de um 
bilhão de pobres a menos do que tinha há duas décadas e meia atrás, apesar da população 
global ser 36% maior.7

No Brasil, durante o mesmo período, a taxa de pobreza extrema, medida pela linha 
internacional, caiu ainda mais rapidamente do que no resto do mundo. A queda foi de mais 
de 76%, passando de 20,6% da população brasileira em 1990, a 4,9% em 2013 e a 3,7% 
em 2014.8 Além disso, o país foi responsável pela metade da queda da pobreza observada na 
América Latina e Caribe, apesar de contribuir somente com um terço da população da região. 

1 Doutoranda pela Universidade de Buenos Aires (UBA); Mestre em Direito das Relações Sociais Trabalhistas (UDF); 
Especialista em Direito Público (IDP).
2 Especialista.
3 Doutora em Direito Ambiental Internacional e Direitos Humanos. Mestre em Direito Internacional.
4 Graduanda pelo Centro Universitário UDF.
5 Graduanda pelo Centro Universitário UDF.
6 World Bank Group. Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality. Washington, DC: World Bank, 2016. 
Disponível em: < https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25078 >. Acesso em 13 de set. 2019.
7 Idem.
8 BRASIL DEBATE. O Brasil em Perspectiva. Disponível em: < http://brasildebate.com.br/a-pobreza-em-
perspectiva/ >. Acesso em 13 de jun. 2019.

http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25078
http://brasildebate.com.br/a-pobreza-em-perspectiva/
http://brasildebate.com.br/a-pobreza-em-perspectiva/
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Diversos fatores contribuíram para o sucesso do Brasil na redução da pobreza extrema. 
A Constituição de 1988 estabeleceu os fundamentos éticos e legais para uma sociedade mais 
justa e inclusiva. Ela assegurou direitos universais como acesso à educação, saúde e proteção 
social. Cabe ressaltar também o Programa Criança Feliz que contribui para reduzir a pobreza 
extrema no Brasil, por meio de políticas públicas voltadas para a infância, no intuito de 
consolidar o mínimo existencial. 

Existem muitos desafios para se vencer até a erradicação plena da pobreza. Esse 
trabalho mostra como esse problema vem sendo enfrentado pelo Estado brasileiro e a visão 
teoria do jurista e filósofo John Rawls que defende que o desenvolvimento social pleno é uma 
participação cosmopolita, solidária é um dever de todos os cidadãos.

1. DESAFIOS PARA ERRADICAÇÃO DA POBREZA 

O tema central desse artigo traz em seu bojo as três questões cruciais para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS): pobreza, transformação e prosperidade. Sobre a 
pobreza, a Agenda 2030 destaca que sua erradicação, em todas as suas formas e dimensões, 
incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o 
desenvolvimento sustentável. 

Acabar com a pobreza é uma aspiração que está contida nos objetivos da Organização 
das Nações Unidas (ONU) desde sua criação, em 1945. O Preâmbulo da Carta das Nações 
Unidas traz a determinação de “promover o progresso social e melhores condições de vida 
dentro de uma liberdade ampla” e de “empregar um mecanismo internacional para promover 
o progresso econômico e social de todos os povos”.9 

A pobreza multidimensional, conforme considerada nos ODS, dialoga fortemente com 
os princípios orientadores dos direitos humanos que engloba não apenas a falta de renda, mas 
também as capacidades básicas para viver com dignidade.

É assim que o objetivo de erradicar a pobreza representa uma oportunidade para 
repensar a relação da pobreza, em suas múltiplas dimensões, com o atual modelo global de 
desenvolvimento, que exclui, da possibilidade de ter qualidade de vida e prosperar, milhões de 
pessoas e inúmeras nações em desenvolvimento. (CRESPO, 2002)

Os sucessos verificados no Brasil nos últimos anos, no entanto, não devem ofuscar o 
imperativo de o país olhar para frente e acelerar o processo de inclusão social em curso. Para 
além dos desafios de curto prazo, há inúmeros outros de média e longa duração, seja no que 
diz respeito à manutenção e ao fortalecimento dos avanços recentes, seja quanto a novas 
conquistas. 

O compromisso firmado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas cumpre o papel fundamental de institucionalizar uma agenda 

9 ONU. Carta das Nações Unidas, 1945. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/
D19841.htm >. Acesso em 13 de set. 2019.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm
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de médio prazo que articula déficits sociais já reconhecidos, mas ainda não solucionados, a 
novas questões que se impõem de forma cada vez mais inequívoca. 

Uma das metas do ODS-1 foca na erradicação da pobreza monetária medida pela linha 
de US$ 1,25 internacionais por dia. Em 2014, com a adoção de programas sociais, como o 
Bolsa Família e Brasil Sem Miséria, o Brasil conseguiu cumprir essa meta e sair do Mapa da 
Fome,10 que mostra os países onde mais de 5% da população ingere uma quantidade diária de 
calorias inferior ao recomendado. Se o desempenho do país das últimas décadas for mantido, 
a meta pode ser cumprida antes do prazo final, ressalvando-se sempre que “erradicação” 
significa a redução da pobreza extrema a níveis residuais, próximos, mas não idênticos, a zero, 
em função de limitações na coleta de informações e da própria complexidade da vida social.11

Contudo, o Banco Mundial observou que:

O Brasil passou por um período de progresso econômico e social entre 2003 e 
2014, quando mais de 29 milhões de pessoas deixaram a pobreza e a desigualdade 
diminuiu significativamente.
 Desde 2015, no entanto, o ritmo de redução da pobreza e da desigualdade parece 
ter estagnado.12

Assim, embora o declínio da pobreza extrema global continua, seu ritmo diminuiu. 

A desaceleração indica que o mundo não está no caminho de alcançar a meta de 
menos de 3% do mundo que vive em extrema pobreza até 2030. As projeções da 
linha de base sugerem que 6% da população mundial ainda estará vivendo em 
extrema pobreza em 2030, errando o objetivo de acabar com a pobreza.13

Existem na Agenda 2030, incentivos para que, além do compromisso geral de erradicação 
da pobreza extrema, os países não apenas se limitem a promover o aumento da renda monetária 
dos mais pobres, mas também procurem superar todas as demais privações decorrentes da 
pobreza. O principal desafio para o Brasil e, também, para outros países em condições similares 
reside, justamente, no fato que a resolução do ODS-1 é multidimensional.14Um dos principais 
problemas a ser vencido no Brasil é o combate à corrupção. 

10 Desde 1990, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) elabora o Mapa da Fome no 
mundo, que têm por finalidade indicar os países que mais de 5% da população ingere uma quantidade diária de calorias 
inferior ao recomendado.
11 NEXO. Como o Brasil Saiu do Mapa da Prova e Por que Ele Pode Voltar. Disponível em: < https://www.
nexojornal.com.br/expresso/2017/07/23/Como-o-Brasil-saiu-do-Mapa-da-Fome.-E-por-que-ele-pode-voltar >. Acesso em 
27 de jul. 2019.
12 BANCO MUNDIAL. The World Bank in Brazil. Publicado dia 8 de abril de 2019. Disponível em: < https://www.
worldbank.org/en/country/brazil/overview >. Acesso em 19 de set. 2019.
13 ONU. Knowledge Platform. Sustainable Development Goal. Disponível em: < https://sustainabledevelopment.
un.org/sdg1 >. Acesso em 13 de set. 2019.
14 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Documentos Temáticos. Disponível em: < https://www.undp.org/content/
dam/brazil/docs/ODS/Documentos%20Tem%c3%a1ticos%20-%20ODS%206,%20ODS%207,%20ODS%2011,%20
ODS%2012%20e%20ODS%2015.pdf  >. Acesso em 17 de set. 2019.

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/23/Como-o-Brasil-saiu-do-Mapa-da-Fome.-E-por-que-ele-pode-voltar
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/23/Como-o-Brasil-saiu-do-Mapa-da-Fome.-E-por-que-ele-pode-voltar
https://www.worldbank.org/en/country/brazil/overview
https://www.worldbank.org/en/country/brazil/overview
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1
https://www.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/Documentos%20Tem%c3%a1ticos%20-%20ODS%206,%20ODS%207,%20ODS%2011,%20ODS%2012%20e%20ODS%2015.pdf
https://www.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/Documentos%20Tem%c3%a1ticos%20-%20ODS%206,%20ODS%207,%20ODS%2011,%20ODS%2012%20e%20ODS%2015.pdf
https://www.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/Documentos%20Tem%c3%a1ticos%20-%20ODS%206,%20ODS%207,%20ODS%2011,%20ODS%2012%20e%20ODS%2015.pdf
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A corrupção é uma causa e uma barreira para a erradicação bem-sucedida da 
pobreza. [...] No setor público, a corrupção atrasa e estorva o crescimento econômico 
e intensifica a pobreza [...]. O combate à corrupção é, portanto, uma parte crucial 
do processo de redução da pobreza.15 (Tradução livre)

O desvio ilegal de recursos públicos impede que possa ser usado produtivamente visando 
o engrandecimento do país. Aquela prática desonesta institui uma barreira ao crescimento 
econômico e ao progresso nacional. 

A corrupção é um problema grave para a sociedade e dificulta ao pobre viver em 
condições dignas com bens e serviços públicos de qualidade.  Sodré e Ramos argumentam que 
“o mau funcionamento de instituições governamentais é um grande obstáculo ao investimento, 
empreendedorismo e inovação.”16

Essa é uma das causas que “apesar de ser a sexta maior economia do mundo, o Brasil 
encontra-se entre os países com maior nível de desigualdade de renda, baixo índice de 
desenvolvimento humano e elevados níveis de pobreza.”17 De acordo com o IPEA, em 2018, 
o país possuía cerca de 26,8 milhões de pobres e ocupava 13ª posição no ranking mundial de 
desigualdade.18

De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2018, cerca de 2804 
ações de crimes de corrupção, improbidade administrativa e lavagem de dinheiro tramitavam 
nos tribunais federais. Nos tribunais estaduais eram cerca de 10.104 ações.19 

Além disso, segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o custo 
da corrupção no Brasil fica entre 1,38% e 2,3% do PIB. Ou seja, apenas em 2010, a corrupção 
causou uma perda de recursos entre R$ 50,8 bilhões e R$ 84,5 bilhões.20

Apesar dos avanços já vivenciados, o Brasil ainda possui uma grande parcela da 
população situada abaixo da linha de pobreza estipulada pelas Nações Unidas. De acordo com 
o Banco Mundial, “houve um aumento da pobreza monetária de aproximadamente 3 pontos 
percentuais entre 2014 e 2017”.21

15 VAHIDEH, Negin; ZAKARIAH, Abd; RASHID AND HESAM, Nikopour. A relação causal entre corrupção e 
pobreza: Uma análise de dados do painel. Disponível em: < https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24871/1/MPRA_
paper_24871.pdf  >. Acesso 17 de set. 2019.
16 SODRÉ, Flavius; RAMOS, F. Corrupção e Pobreza: Evidências a Partir do Programa de Fiscalização por Sorteios 
Públicos da CGU. Publicado 21 de julho de 2018. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2018/submissao/
files_I/i12-6f020d3db4b7abd937fffbd2b98f8e58.pdf>. Acesso em 17 de set. 2019.
17 SODRÉ, Flavius. Os impactos da corrupção no desenvolvimento humano, desigualdade de 
renda e pobreza dos municípios brasileiros. Recife, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/
bitstream/123456789/12549/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Flavius%20Raymundo%20Arruda%20Sodre.pdf>. 
Acesso em: 17 de set. 2019.
18 IPEA. Erradicando a Pobreza e Promovendo a Prosperidade em um Mundo em Mudança: Subsídios ao 
acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2018. Disponível em: <http://www.ipea.gov.
br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180308_ODS_erradicacao_da_pobreza.pdf  >. Acesso em 03 de 
set. 2019.
19 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2018. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/
conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf  >. Acesso em 03 de set. 2019.
20 FIESP. Relatório Corrupção: custos econômicos e propostas de combate. Março, 2010. Disponível em: < https://
www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/relatorio-corrupcao-custos-economicos-e-propostas-de-combate/
attachment/custo-economico-da-corrupcao-final/ >. Acesso em 03 de set. 2019.
21 BANCO MUNDIAL. Effects of  the Business Cycle on Social Indicators in Latin America and the 
Caribbean: When Dreams Meet Reality. Publicado 4 de abril, 2019. Disponível em: < https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/31483 >. Acesso em 19 de set. 2019.

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24871/1/MPRA_paper_24871.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24871/1/MPRA_paper_24871.pdf
https://www.anpec.org.br/encontro/2018/submissao/files_I/i12-6f020d3db4b7abd937fffbd2b98f8e58.pdf
https://www.anpec.org.br/encontro/2018/submissao/files_I/i12-6f020d3db4b7abd937fffbd2b98f8e58.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/12549/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Flavius%20Raymundo%20Arruda%20Sodre.pdf%3e
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/12549/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Flavius%20Raymundo%20Arruda%20Sodre.pdf%3e
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180308_ODS_erradicacao_da_pobreza.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180308_ODS_erradicacao_da_pobreza.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf
https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/relatorio-corrupcao-custos-economicos-e-propostas-de-combate/attachment/custo-economico-da-corrupcao-final/
https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/relatorio-corrupcao-custos-economicos-e-propostas-de-combate/attachment/custo-economico-da-corrupcao-final/
https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/relatorio-corrupcao-custos-economicos-e-propostas-de-combate/attachment/custo-economico-da-corrupcao-final/
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Práticas de corrupção colocam em dúvida a credibilidade das instituições, “destrói 
gradativamente a confiança no governo e mina o contrato social. [...] A corrupção alimenta e 
perpetua as desigualdades e o descontentamento que levam à fragilidade, extremismo violento 
e conflito.22”

De acordo com Grupo Banco Mundial a corrupção é: 

o grande desafio para os objetivos conjugados de acabar com a 
pobreza extrema até 2030 e aumentar a prosperidade compartilhada 
para os 40% mais pobres das pessoas nos países em desenvolvimento.  
A corrupção tem um impacto desproporcional sobre os pobres e mais 
vulneráveis, aumentando os custos e reduzindo o acesso aos serviços, incluindo 
saúde, educação e justiça.23 (Tradução livre.) (Grifo nosso)

Tolher os direitos à saúde, à justiça e à educação é violar direitos humanos, todos 
previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos,24 de 1948. O direito à educação, 
em particular, e tem o poder de quebrar o ciclo da pobreza, pois é o caminho da formação 
humana e da profissionalização.

Iniciar a boa formação humana, desde o berço, é o foco do programa social “Criança 
Feliz”, do governo brasileiro, realizado em todos os níveis, federal, estadual e municipal.

2. PROGRAMA PARA ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- CRIANÇA FELIZ 

Criado em 2016, por meio do Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, que foi 
revogado pelo Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, e incluído na Política Nacional 
de Assistência Social, o Programa Criança Feliz (PCF) visa promover o desenvolvimento 
integral das crianças na primeira infância (0 a 6 anos), considerando seu contexto familiar. 
Nesse sentido, o PCF atende gestantes, crianças de até seis anos de idade, bem como suas 
famílias, priorizando atender, de acordo com o art. 98 do mesmo Decreto, os seguintes grupos: 

a) gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; 
b) crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC); e 
c) crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de 
proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e suas famílias. 

22 BANCO MUNDIAL. Combating Corruption. Publicado 4 de outubro de 2018. Disponível em: <https://www.
worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption  > Acesso em 19 de set. 2019.
23 Idem.
24 O Artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que: “Todo ser humano tem direito à educação. [...] 
A educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana.”

https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption%20
https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption%20
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O Programa é desenvolvido por meio de visitas nos domicílios, buscando envolver ações 
de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos, além de facilitar o acesso da 
gestante, das crianças na primeira infância e suas famílias às políticas e aos serviços públicos 
que necessitam.25 

Destaque-se que esse programa tem também o papel de reforçar a implementação do 
Marco Legal da Infância, Lei nº13.257/2016, de 8 de março de 2016, que ressalta a necessidade 
de integração entre a União, os Estados, os Municípios, as famílias e a sociedade, no sentido 
de promover e defender os direitos das crianças, ampliando as políticas que promovam o 
desenvolvimento integral dessas. 

Um dos pontos de destaque do programa em tela se encontra no fato de que embora 
tenha sido intitulado como “Criança Feliz”, busca o envolvimento de todo o polo familiar, 
englobando ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos. Diante 
disso, é possível perceber sua interligação com os ODS, uma vez que traz à tona o cunho 
multidisciplinar dos objetivos levantados pela Agenda 2030.

Osmar Terra, então Ministro da Cidadania do atual governo, ressaltou: “o que vai resolver 
a diminuição da pobreza no Brasil é o desenvolvimento econômico, principalmente a educação. 
E esse programa é básico para a educação, para impulsionar o processo educacional”.26 A 
ONU, em agosto do corrente ano, anunciou que vai doar 7 milhões ao “Criança Esperança”.27

O investimento na educação da criança e do adolescente é de grande relevância para sua 
formação social e acadêmica, pois gera a base de construção de seu futuro e, possivelmente, 
levando o infante a se tornar um profissional apto ao mercado de trabalho, sendo capaz de 
trabalhar e manter-se fora dos níveis de pobreza extrema. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 prevê que é um dever compartilhado da família, 
da sociedade e do Estado que a criança e o jovem sejam bem cuidados e bem formados.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.

É fulcral que essa missão compartilhada, de promover a dignidade e formar da geração 
vindoura, seja vista não só como um dever a ser cumprido responsavelmente por todos. É 
igualmente importante que seja reconhecida como a base sólida, em prol da organização da 
prosperidade social. O esforço investido em prol do bom desenvolvimento e fortalecimento da 

25 SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Criança Feliz promove integração de 
setores de governo para atender à primeira infância. Disponível em: <http://mds.gov.br/area-de-imprensa/
noticias/2019/setembro/crianca-feliz-promove-integracao-de-setores-de-governo-para-atender-a-primeira-infancia.>. 
Acesso em 20 de set. 2019.
26 Idem.
27 SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ONU vai investir R$ 7 milhões no Criança 
Feliz. Publicado em 26 de agosto, 2019. Disponível em: < http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/agosto/
onu-vai-investir-r-7-milhoes-no-crianca-feliz>. Acesso em 20 de set. 2019.

http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/setembro/crianca-feliz-promove-integracao-de-setores-de-governo-para-atender-a-primeira-infancia
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/setembro/crianca-feliz-promove-integracao-de-setores-de-governo-para-atender-a-primeira-infancia
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/agosto/onu-vai-investir-r-7-milhoes-no-crianca-feliz
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/agosto/onu-vai-investir-r-7-milhoes-no-crianca-feliz
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família, célula mater da sociedade, promove o ambiente propício para a ordem, desenvolvimento 
humano-econômico e progresso da comunidade em geral.

A Constituição Federal de 1988 foi afortunada em adotar como fundamentos a dignidade 
da pessoa humana e a estruturação do país. Essa combinação se assemelha a proposta de John 
Rawls que defendia que a cooperação mútua, ancorada nos princípios ligados aos valores de 
justiça, como equidade, é a premissa básica para uma sociedade bem-organizada.

3. DEVER DE ASSISTÊNCIA COSMOPOLITA NO 
COMBATE À POBREZA: DIÁLOGO COM JOHN 
RAWLS

Na dimensão teórica, as causas que devem ser combatidas para alcançar o objetivo proposto 
pela ONU, passa pela reflexão do problema da pobreza, que pode versar exclusivamente como 
um problema cuja causas são internas a cada país (assistência cosmopolita débil), ou, pode 
versar como um problema cuja causas são tanto internas como externas, nesse caso, a ordem 
internacional tem responsabilidades no combate à pobreza extrema, especialmente, os países 
ricos (assistência cosmopolita forte).     

De acordo com o primeiro ponto de vista, o dever dos países ricos em relação aos países 
pobres, é um dever de assistência débil, já que a ordem internacional não é responsável pela 
pobreza nesses países pobres. Assim, nessa visão, a pobreza se relaciona exclusivamente com 
problemas institucionais domésticos.  

O segundo ponto de vista de vista, apresenta o dever dos países ricos em relação aos países 
pobres, como um dever de justiça, porque o problema da pobreza se relaciona com causas 
institucionais tanto domésticas como globais. O dever de justiça (assistência forte) impõe à 
comunidade internacional a responsabilidades para ajudar a promover as reformas necessárias 
para que todas as pessoas alcancem os objetivos estabelecidos pelos Direitos Humanos.  

O dever de cooperação entre os países é tratado nas obras de Rawls como o Dever de 
Assistência, que sob a ótica do cosmopolitismo débil ou forte se diferem especialmente porque 
o dever de assistência forte requer um princípio de justiça global distributivo.  De acordo 
com Freeman28 é possível compreender Rawls como um cosmopolita forte, nas palavras de 
Freeman: 

O dever de assistência de Rawls não é (como seus críticos afirmam) um dever 
de caridade. Mas sim um dever de justiça que os povos bem organizados devem as 
sociedades menos favorecidas que vivem em circunstâncias desfavoráveis. O dever 
de assistência é um dever de justiça como o dever doméstico de economizar para as 
gerações futuras. [...] Como o princípio do desenvolvimento, o dever de assistência 
também deveria ter como objetivo ‘assegurar um mundo que, possivelmente, haja 
uma vida valiosa para todos’. (tradução nossa) 

28 FREEMAN, Samuel. Rawls. Pennsilvania:  Routledge 2007; Capítulo 10.
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Nesse sentido, a assistência internacional é um dever de justiça como a obrigação 
doméstica de preservar os recursos para as gerações futuras.  Assim, como o princípio do 
desenvolvimento, o dever de assistência também deve ter como objetivo assegurar um mundo 
que, promova uma vida valiosa para todos, alcançada pela eliminação da pobreza.

Desta maneira, Rawls parece dar importância a satisfação das necessidades básicas ao 
redor do mundo, dentre as quais, destaca-se a exigência de justiça distributiva dentro de uma 
visão cosmopolita. 

Embora essa leitura de Rawls como um cosmopolita “forte” seja plausível, não é a mais 
aceita. A mais considerada é a leitura de Rawls como um cosmopolita “fraco”, sob o argumento 
de que Rawls recusava qualquer tipo de princípio global de distribuição.

Em 1971, John Rawls publicou Uma Teoria da Justiça29, orientado a responder a 
pergunta sobre quando podemos dizer que, uma ordem institucional doméstica funciona de 
modo justo30. Em resposta a essa pergunta, elabora os princípios de justiça doméstica31.

Quase 30 anos depois em sua obra, orientado a responder à pergunta sobre quando 
podemos dizer que uma ordem institucional internacional é justa, John Rawls estabelece oito 
princípios de justiça internacional32. Destaca-se, o oitavo princípio “Os povos têm o dever de 
assistir a outros povos que vivem sob condições desfavoráveis que os impedem ter um regime 
político e social justo ou decente”. 

De acordo com Rawls, estes princípios são adotados por todos os povos desenvolvidos. O 
nome de “povos desenvolvidos” faz referência aos países que estão orientados a “promover o 
bem a seus membros”33 e engloba tanto os povos liberais razoáveis como os povos hierárquicos 
decentes, esses possuem uma “hierarquia consultiva decente” sem chegar a ser totalmente 
democrático ou justos34.

A primeira pergunta que podemos fazer é a seguinte: quais são estas sociedades menos 
favorecidas a quais os povos desenvolvidos têm o dever de assistir? Rawls disse: “As sociedades 
menos favorecidas se caracterizam porque não são agressivas nem expansivas e demandam 
capital humano, tecnologias e os recursos necessários para promoverem desenvolvimento 
interno”35.

A segunda pergunta é: quais critérios devemos ter em conta no momento de cumprir 
com o dever de assistência? Rawls menciona três critérios.

Em primeiro lugar, devemos ter em conta que uma sociedade não necessita ser rica para 
ser bem organizada. O objetivo do dever de assistência é ajudar as sociedades menos favorecidas 
a se converterem em bem organizadas, isto é, ajudá-las a alcançar e conservar instituições 

29 RAWLS, John (1995). Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica. México: FCE, 1995.
30 GARGARELLA, Roberto, Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de filosofía política. Barcelona: Paidós 1999; 
pág. 21.
31 RAWLS, Op. Cit. Nota 25; Capítulo II.
32 Os sete primeiros princípios são os seguintes: “1. Os povos são livres e independentes, e sua liberdade e independência 
devem ser respeitadas pelos outros povos. 2. Os povos devem cumprir os tratados e convênios. 3. Os povos são iguais e 
devem ser partes nos acordos que os vinculam. 4. Os povos têm um dever de não intervenção. 5. Os povos têm direito 
de autodefesa, mas não o direito de declarar a guerra por razões distintas à autodefesa. 6. Os povos devem respeitar os direitos 
humanos. 7. Os povos devem observar certas limitações especificas na condução da guerra”. 8. Os povos têm o dever de 
assistir a outros povos que vivem sob condições desfavoráveis que os impedem ter um regime político e social justo ou 
decente. Rawls, John (2001), pág 50. 
33 Gargarella, Op.Cit. Nota 26; pág. 35.  
34 RAWLS, Op. Cit. Nota 25; págs. 14-15.  
35 Idem, pág. 125.  
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justas ou decentes. De nenhum modo, o objetivo é aumentar ou maximizar o nível de riqueza 
de uma sociedade determinada, mas de ajudar a promover um nível de organização capaz de 
distribuir os recursos internos de forma equânime, ao ponto de promover desenvolvimento 
humano para todos os seus membros. 

Em segundo lugar, deve-se ter em conta que não há uma “receita simples” que se indique 
aos povos bem organizados como podem ajudar as sociedades menos favorecidas. Rawls diz: 
“Acredito que as causas e as formas de riqueza de um povo encontram-se na cultura e nas 
tradições religiosas, filosóficas e morais que sustentam a estrutura básica de suas instituições 
políticas e sociais, assim como a destreza e o talento cooperativo de seu povo, fundados todos 
em suas instituições políticas”36. Há o entendimento, então, que não há uma “receita simples” 
a qual as sociedades bem ordenadas possam ajudar as sociedades menos favorecidas: porque 
as causas da pobreza são internas e estão associadas a cultura e as tradições de uma sociedade 
determinada. 

Apesar disso, segundo Rawls, “o dever de assistências não diminui”37. Esse dever nem 
sempre consistirá no envio de dinheiro, mas sim, muitas vezes, na insistência que as instituições 
e os governantes das sociedades menos favorecidas cumpram com os direitos humanos, 
promovendo o bem-estar de todos.

Em terceiro lugar, e tal como foi mencionado, se deve ter em conta que o dever de 
assistências tem um objetivo preciso: ajudar as sociedades menos favorecidas a se tornarem 
bem ordenadas. Uma vez alcançado este objetivo, a ajuda internacional deve cessar, apesar de 
que “a nova sociedade bem ordenada pode não ser, ainda, uma potência econômica.”38

Rawls ressalta que o dever de assistência não é, de nenhum modo, um princípio internacional de justiça 
distributiva. Um princípio semelhante seria parecido com o princípio de justiça, elaborado por 
Rawls em seu livro Uma Teoria da Justiça39, para o caso doméstico, no qual é conhecido como o 
princípio da desigualdade. Esse princípio regula a distribuição de seus recursos dentro de sociedade 
e afirma que as desigualdades de recursos entre seus membros só são aceitáveis se beneficiam 
aos membros menos favorecidos da sociedade. 

Assim, comparativamente, no âmbito internacional, o princípio da desigualdade 
afirmaria que as desigualdades de recursos entre os países só são aceitáveis se beneficiam as 
sociedades menos favorecidas. Entretanto, Rawls rejeita a possibilidade de que um princípio 
semelhante possa reger a nível internacional. Para rejeitar essa possibilidade, utiliza dois casos.

No primeiro caso, há dois países liberais ou decentes que têm como o mesmo nível de 
riqueza e o mesmo número populacional. Um desses países decide se industrializar e o outro 
decide levar uma vida mais tranquila e agradável. Depois de algum tempo, o país que decidiu 
se industrializar é duas vezes mais rico que o outro. Rawls diz: “Se supormos que ambas as 
sociedades são liberais ou decentes e seus povos livres e responsáveis, com capacidade de tomar 
suas próprias decisões, deveria se cobrar um imposto aos país industrializado para ajuda ao 
outro? Segundo o dever de assistência, não haveria imposto algum e isso parece justo; mas com 

36 Idem, págs. 127-128.  
37 RAWLS, Op. Cit. Nota 25, pág.  128.  
38 Idem, pág. 130.  
39 Idem, Capítulo II.  



21 

um princípio de distribuição global sem objeto específico haveria impostos enquanto a riqueza 
de um povo fosse menor que a do outro, no qual parece inaceitável.”40

No segundo caso, novamente, há dois países liberais ou decentes com a mesma riqueza e 
a mesma quantidade de gente. Ambos países decidem promover os direitos das mulheres. Um 
desses países outorga esse objetivo como uma prioridade especial, fazendo com que as mulheres 
avancem em todos os âmbitos públicos, baixando a taxa de natalidade. No outro país, devido 
as crenças religiosas que o sustenta, a taxa de natalidade não baixa. Após um tempo, o país que 
baixou a taxa de nascimentos é duas vezes mais rico o que o outro. Novamente, Rawls sustenta 
que cobrar um imposto ao país rico para ajudar ao pobre seria “inaceitável”.41

Para sustentar essas conclusões, Rawls salienta que existe uma diferença chave42 entre o 
dever de assistência e um princípio internacional de justiça distributiva. A diferença chave é 
que o dever de assistência é um princípio de transição, isto é, tem um objetivo e um término 
específico: “Na sociedade de direitos humanos, o dever de assistência rege até quando todas as 
sociedades tenham adotado instituições básicas justas, liberais ou decentes”.43

CONCLUSÃO

Os ODS são um chamado para a ação contra a pobreza, proteção do planeta visando 
garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável são interconectados, ou seja, o sucesso de um ODS envolve o combate a temas que 
estão associados a outros objetivos. Os ODS são uma agenda inclusiva que busca combater 
as raízes das causas da pobreza aspirando uma mudança positiva para as pessoas e para 
o planeta.

Como mostra ODS-1 da Agenda 2030 da ONU, a pobreza extrema é considerada 
um problema grave, para o desenvolvimento sustentável. Embora o tema esteja na pauta 
internacional, trata-se, também de preocupação que deve estar presente na agenda interna de 
cada país.

O princípio do Mínimo Existencial, adotada por John Rawls e previsto na Constituição 
Federal, no Artigo 1º, inciso III (dignidade da pessoa humana) e artigo 6º (direitos sociais) da 
Constituição Federal devem ser constantemente buscados em nível individual, governamental 
e internacional. Erradicar a pobreza é um dever intergeracional, das presentes e futuras 
gerações.

A Organização das Nações Unidas (ONU) ao estabelecer na Agenda Mundial de 2030, o 
objetivo de combater todas as formas de pobreza no mundo reforça o dever de institucionalizar 
a assistência forte à comunidade internacional, envolvendo os países ricos no combate à 
pobreza extrema vivenciada em países pobres, buscando auxiliá-los a se reorganizar, pois com 
a ordem vem o progresso.  

40 Idem, pág. 136.  
41 RAWLS, Op. Cit. Nota 25, pág. 137.  
42 Idem.  
43 Ibidem.  
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ODS 01 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
 

ERRADICAÇÃO DA POBREZA E DA 
FOME: DEFINIÇÕES E TRAJETÓRIA 
BRASILEIRA
Gibran Schriter Costa44 

Júlia Rabelo Mousinho45 

Dra. Patricia Lucia Cantuária Marín46 
Me. Regiane Presot47 

Prof. Mario Hermes48

INTRODUÇÃO

A pobreza está presente no mundo há milhares de anos e, durante muito tempo, os 
indivíduos, os Estados e, depois, as Organizações Internacionais buscaram compreender 
quais feituras seriam necessárias para erradicar tal problema. Todavia, mesmo que os Estados 
sozinhos possam vir a ter considerável sucesso no atingimento desta meta de erradicar a 
pobreza, é compreensível que a troca de conhecimentos e experiências entre os países pode 
facilitar o logro de toda a comunidade global acerca desse tema. 

Dessa maneira, o século XXI está consolidando os novos temas emergentes na Agenda 
Global. A criação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) demonstra de fato o 
enraizamento dos novos temas nas relações internacionais. Assim, por meio de um movimento 
internacional, cujos intentos estão relacionados, fortemente, ao antropocentrismo e ao 
“ecocentrismo”, e não à centralização econômica, apesar de o crescimento econômico ainda 
ser um dos fulcros do desenvolvimento sustentável, uma vez que as relações internacionais 
se encontram em uma estrutura capitalista financeira. De maneira semelhante ao âmbito 
internacional, o Brasil modifica-se. 

A posição brasileira intransigente do século passado, cujo princípio de sustentáculo 
era o soberanista, em relação ao desenvolvimento sustentável exauriu-se e deu espaço para 
o protagonismo e a liderança no âmbito internacional após lograr êxito nos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), principalmente no ODM 1 – “Erradicar a extrema 
pobreza e a fome”. Assim, durante o período de vigência dos objetivos e metas dos ODM, o 

44 Graduado em Relações Internacionais pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).
45 Graduada em Relações Internacionais pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).
46 Doutora em Direito Ambiental Internacional e Direitos Humanos. Mestre em Direito Internacional.
47 Doutoranda pela Universidade de Buenos Aires (UBS); Mestre em Direito das Relações Sociais Trabalhistas (UDF); 
Especialista em Direito Público (IDP).
48 Especialista.
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Brasil buscou revisar e aprimorar iniciativas voltadas aos grupos mais vulneráveis da sociedade, 
a fim de combater as desigualdades e promover a ascensão social dos indivíduos e famílias mais 
carentes e discriminados. 

Assim, após a finalização do período concernente aos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio, a comunidade global optou por forjar uma nova pauta que daria continuidade 
aos feitos anteriores. Surgiu, assim, a Agenda 2030, plano de ação no qual os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável se encontram, colaborando para a manutenção do progresso 
brasileiro por intermédio da continuidade de suas políticas sociais. Porém, dessa vez, o ideal 
do ODM 1 dividiu-se em dois ODS, a saber: ODS 1 - Erradicar a pobreza e o ODS 2 - Fome 
Zero e Agricultura Sustentável. 

Dessa forma, este artigo visa explorar o conceito de pobreza, não se atendo somente 
à “pobreza material”, como também ao que foi definido como “pobreza imaterial”, e sua 
observância em território brasileiro. Ademais, para compreender os esforços brasileiros contra 
a pobreza, foram analisados dois períodos de atuação ferrenha do Governo Brasileiro: o 
período de vigência dos ODM, apresentando a dedicação brasileira acerca do ODM 1 e suas 
conquistas; e o período de vigência dos ODS, ainda presentes, com maior observância no 
ODS 1.

1. O QUE É POBREZA

Todos os dias, ao redor do mundo, inúmeras pessoas utilizam o termo “pobreza” para 
se referir a determinadas condições de vida que não seriam apropriadas aos seres humanos. 
Em geral, é possível pensar que a utilização desse termo se encontra, geralmente, definida 
pela aquisição de bens de caráter material. Dessa forma, a visão de Lewis (1969, p. 115, apud 
SANTOS, 2013, p. 17) corrobora esta afirmação, uma vez que expressa que a pobreza está 
bastante associada à “incapacidade de satisfazer necessidades de tipo material”.  Isso é bastante 
visível em nível social, haja vista que aqueles que detêm do maior número de bens materiais 
- em geral, casa, carro do ano, produtos eletrônicos, vestuário de marca, entre outros - são 
considerados ricos, e os que não se encaixam nesse padrão, pobres. 

No entanto, além dessa forma de pobreza, que estaria mais ligada à “pobreza material”, 
há também uma outra faceta desta condição que se encontraria no campo imaterial. Ou seja, a 
pobreza também estaria relacionada à carência de oportunidades aos indivíduos, de educação 
de qualidade, de perspectivas de futuro e, mais do que isso, de suporte à motivação interior de 
cada ser humano. Dessa forma, a “pobreza imaterial” pode ser observada em todo e qualquer 
grupo social, visto que não dependeria, necessariamente, da influência de bens materiais sobre 
a vida das pessoas, mas sobre como ela são incentivadas em sociedade a fim de combater este 
tipo de pobreza.

Como supracitado, a palavra “pobreza” detém várias acepções, dependendo, 
indubitavelmente, do subjetivismo de cada indivíduo. Destarte, há, da mesma maneira, 
características inerentes a cada pobreza específica, uma vez que a pobreza se espraia de modos 
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distintos. Pode-se visualizar a pobreza como produto do subdesenvolvimento estatal, como 
a exposta por Milton Santos (SANTOS, 2001, p. 70-73), a saber: 1 - Pobreza Incluída; 2 - 
Marginalidade; e 3 - Pobreza Estrutural Globalizada. De acordo com Milton Santos, os países 
em desenvolvimento teriam conhecido, pelo menos, essas três formas de pobreza. A pobreza 
incluída caracteriza-se por ser um produto local e não ter conexão alhures. Além disso, é uma 
pobreza sazonal, produzida em certos períodos, e menos discriminatória. O segundo tipo de 
pobreza sofrida pelos Estados em desenvolvimento é a marginalidade, também considerada 
como a “doença da civilização” (SANTOS, 2001, p. 70). 

Diferente da pobreza incluída, a marginalidade advém da própria estrutura econômica, 
na medida em que o aumento do consumo por uma sociedade insere a classificação da pobreza 
segundo a capacidade de auferir seu bem-estar por meio de bens materiais, isto é, consumo. A 
fim de compreendê-la melhor, a definição de Moore ajuda-nos, ao afirmar que a pobreza se 
apresenta como “a participação maior ou menor na modernização” (1963, apud SANTOS, 
2013, p. 16). Por último, há a pobreza estrutural globalizada, cuja existência é proveniente da 
racionalidade. 

De acordo com Milton Santos, essa pobreza está em um processo de naturalização, 
tornando-se permanente e global. Assim, a pobreza transcende o local e o regional, culminando 
na diminuição de oportunidades de retirar-se desse “status”, na medida em que os indivíduos 
saem de uma pobreza para adentrar em outra, pois são, completamente, excluídos da divisão 
de trabalho, a qual era espontânea na pobreza “incluída” e na marginalização, e, na pobreza 
estrutural globalizada, é administrada (SANTOS, 2001, p. 72).

Além da pobreza material, a qual resulta de uma estrutura econômica desigual, há a 
“pobreza imaterial”, cuja maior característica explícita é a desumanização do ser humano. 
Essa pobreza não está adstrita, necessariamente, às localidades mais humildes de um sistema 
econômico urbano, ou seja, ao “circuito inferior” (SANTOS, 2013, p. 119), podendo, assim, 
ser encontrada em indivíduos que, conquanto sejam, economicamente, satisfeitos, não sentem 
empatia por terceiros. 

Verifica-se, hodiernamente, o recrudescimento da “pobreza imaterial”, pois está 
vinculada, diretamente, ao crescente nacionalismo exacerbado e à tirania do dinheiro 
(SANTOS, 2001, p. 44). Esta tirania, então, segundo a visão de Santos, poderia ser observada 
como fonte da “pobreza imaterial”, porquanto os indivíduos respondem às necessidades do 
dinheiro, e não as suas próprias. Portanto, com a monetização da vida, a perspectiva humana 
do indivíduo torna-se diminuta, não sendo capaz de considerar o compartilhamento de seu 
bem-estar com indivíduos localizados na pobreza material. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Grupo Banco Mundial 
reconhecem que as consequências provenientes da pobreza podem perdurar durante a vida 
inteira. As causas das duas formas de pobreza, a material e a imaterial, convergem na primeira 
infância: falta de alimentação apropriada para o bom desenvolvimento cerebral e corporal, 
falha na formação humana e uma grande lacuna ou ausência de instrução, preparação e 
treinamento acadêmico. 



28 

As consequências da nutrição inadequada, a falta de estimulação e aprendizagem 
durante a infância, e a exposição a um forte estresse podem durar a vida toda. 
Eles levam ao desenvolvimento atrofiado, baixos níveis de habilidades necessárias 
para vida e trabalho, limitada produtividade futura como adultos, e a transmissão 
da pobreza para a próxima geração. Além deste trágico impacto na vida e no 
potencial humano, negligenciar as crianças significa deixar de construir o 
capital humano necessário para se ter, no mundo de hoje, prosperidade 
econômica prolongada e contínua. (grifo nosso) (UNICEF e GRUPO BANCO 
MUNDIAL, 2016).

2. A POBREZA NO BRASIL 

Falar sobre a história de um país com 197 anos de independência, que possui hoje cerca 
de 209 milhões de habitantes (IBGE, 2018 apud BRASIL, 2018) e que sofreu com eventos 
como colonização e escravidão negra e indígena, é também falar sobre a formação de uma 
pobreza estrutural.

O achado do território, em 1500, que viria a ser, primeiramente, a América Portuguesa 
e, depois, o Brasil pelos portugueses ocasionou, a partir de 1530, na colonização exploratória 
deste gigante território, que resultaria na escravização e assassinato em massa de indígenas 
e, depois, de negros traficados de diversas regiões da África para o Brasil, majoritariamente 
provenientes de civilizações localizadas em regiões ocidentais e centro ocidentais, como a 
civilização iorubá e os bantus.

 Assim, por conta da precariedade na qual esses grupos viviam no Brasil, a Lei Áurea 
de 1888 não foi suficiente para inserir na sociedade estas formas inorgânicas, ou seja, negros 
forros e negros recém alforriados após a Lei 13 de maio (PRADO JR., 1942) o que colaborou 
cada vez mais para o aumento da desigualdade e da pobreza no Brasil, uma vez que estes não 
possuíam acesso à moradia, educação, saúde, emprego digno, entre outros.

Resquícios desses acontecimentos podem ser vistos até os dias de hoje: segundo dados 
do IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), a taxa 
de analfabetismo era de cerca de 9,9% para pretos e pardos e 4,2% para brancos, em 2016. 
Ademais, dentre as 1.835 crianças entre cinco e sete anos de idade que trabalhavam, 63,8% 
delas eram pardas ou pretas. Ainda, desta vez já em 2017, os pretos tinham como rendimento 
médio de todos os trabalhos a quantia referente à R$ 1570, e os brancos, R$ 2814 (PNAD 
CONTÍNUA, 2016; 2017, apud AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO IBGE, 2018). 

 Assim, é possível perceber como o histórico brasileiro colaborou para a permanência 
até os tempos de hoje de determinados grupos na condição de pobres, fazendo com que 
este problema, mesmo que sofra oscilações ao longo das décadas, permaneça no país. A 
exemplo, sobre a evolução temporal da extrema pobreza no Brasil, em 1976 a porcentagem 
de extremamente pobres no Brasil era de 23,1%. Dez anos depois, em 1986, era de 10,2%, 
seguidos de 17,7% em 1996, 10,8%, em 2006, e 8,8%, em 2008 (BARROS; IPEA, 2009).
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No entanto, apesar dessa queda gradual do nível de pobreza, que se deu por diversos 
motivos, como a implantação de programas sociais voltados à redução da fome e da pobreza, 
o Brasil ainda possui dificuldades de erradicar por completo este problema que assola a 
população e dificulta a ascensão dos grupos mais vulneráveis. Então, é com a consolidação 
da participação brasileira em iniciativas internacionais diversas para a erradicação deste 
problema, como o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio e o Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, ambos da Organização das Nações Unidas, que o Brasil retoma, fortemente, sua 
busca para proporcionar a sua população a oportunidade de adquirir vida mais digna. 

3. ESFORÇOS BRASILEIROS CONTRA A POBREZA 
DURANTE A VIGÊNCIA DOS ODM

A Organização das Nações Unidas possui grande importância no cenário internacional 
por ser um local que promove a interação entre os países a fim de debater diversos assuntos 
relevantes aos Estados do globo. Assim como diversas iniciativas criadas ao longo dos anos 
para discutir e solucionar problemas, a gênese dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), com vigência entre 2000 e 2015, foi muito valorosa para unir os países a fim de 
melhorar em temas como saúde, educação, meio ambiente, melhores condições de vida, entre 
outros. 

Dessa forma, o Brasil, que já possuía participação assídua na ONU, tomou para si os 
ODM como inspiração e compromisso para a evolução social, econômica e ambiental de sua 
população. Os maiores avanços se deram principalmente no ODM 1 - “Erradicar a Extrema 
Pobreza e a Fome”, cujas metas eram: 

1- Reduzir para metade, entre 1990 e 2015, a percentagem de pessoas cujo 
rendimento é inferior a 1 dólar por dia; 
2- Alcançar o pleno emprego e assegurar a todas as pessoas, incluindo as mulheres e 
os jovens, um trabalho digno e produtivo; 
3- Reduzir para metade, entre 1990 e 2015, a percentagem da população que sofre 
de fome. (DPI/2650 A, 2010 apud UNRIC, 2019). 

Assim, durante o período de vigência do ODM 1, o Brasil criou dois de seus principais 
programas sociais visando ao combate à pobreza e, consequentemente, à fome, sendo eles: o 
Programa Bolsa Família, em 2004, e o Plano Brasil Sem Miséria, em 2011. 

Instituído em 2003 e convertido em lei em 2004 (Lei nº 10.386/2004), o Programa 
Bolsa Família baseou-se no agrupamento e aperfeiçoamento dos seguintes benefícios sociais: 
Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA; Programa Auxílio-Gás; Programa 
Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação; Programa Nacional de 
Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola; e Cadastramento Único do Governo 
Federal (CadÚnico) (BRASIL, 2004). 
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Dividido em quatro tipos de auxílio (Benefício Básico, Benefício Variável, Benefício 
Variável Jovem - ou, Vinculado ao Adolescente - e Benefício para a Superação da Extrema 
Pobreza), o Programa Bolsa Família tinha como principais metas: suprimir a fome, ao mesmo 
tempo em que promove a segurança nutricional e alimentar; extinguir a pobreza e outras 
proporções de exiguidade das famílias; colaborar para o acesso das famílias aos serviços 
públicos, principalmente, saúde, educação, segurança alimentar e assistência social (CAIXA, 
2019). 

Dessa forma, a fim de estratificar as características dos beneficiários visando a apoiá-los 
de forma mais consistente e organizada, de acordo com a Lei Nº 10.386/2004, o Programa 
Bolsa Família passou a ser dividido da seguinte maneira: 

Nome do benefício Características

I - Benefício básico “destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza;”

II - Benefício variável

“destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e extrema 
pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 
12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o limite de 5 (cinco) 
benefícios por família; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)”

III - Benefício variável, 
vinculado ao adolescente

“destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema 
pobreza e que tenham em sua composição adolescentes com idade entre 16 (dezesseis) e 17 
(dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2 (dois) benefícios por família. (Redação dada 
pela Lei nº 11.692, de 2008)”

IV - Benefício para 
superação da extrema 
pobreza

“no limite de um por família, destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa 
Bolsa Família e que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013)
tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 (zero) a 15 (quinze) anos de idade; e 
(Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013)
apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos 
I a III igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Incluído pela Lei nº 12.722, de 
2012)” (BRASIL, 2004).

Fonte: elaboração destes autores, com informações retiradas da Lei nº 10.386 de 9 de janeiro de 2004 - Cria o 
Programa Bolsa Família e dá outras providências.

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm>.

Atualmente, de acordo com dados da Caixa, os valores de cada benefício recebido 
mensalmente por família são respectivamente: Benefício Básico, R$ 89; Benefício Variável: 
R$ 41, sendo possível concentrar até cinco benefícios; Benefício Variável Jovem: R$ 48, sendo 
possível concentrar até dois benefícios; Benefício para superação da extrema pobreza: o valor 
é definido após a realização de um cálculo de acordo com a renda per capita da família e do 
benefício já recebido no Programa Bolsa Família (CAIXA, 2019). 

Assim, o Programa Bolsa Família foi e ainda é bastante significativo no país, pois 
colaborou para que o Brasil superasse, já em 2008, a meta nacional de diminuir a porcentagem 
de pobres a ¼ da de 1990 (ODM BRASIL, 2019). 
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Já o Plano Brasil Sem Miséria, lançado em 2011, através do Decreto nº 7.49249, foi 
criado pelo Governo Federal possuindo como norteamento de seu funcionamento três pilares 
principais: 

Garantia de renda, para alívio imediato da situação de pobreza; acesso a serviços 
públicos, para melhorar as condições de educação, saúde e cidadania das famílias; 
inclusão produtiva, para aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e 
geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da cidade. (MDS, 2015).

Estes pilares foram ideais para a concretização do programa, que no momento de sua 
criação provia apoio financeiro às famílias com renda per capita inferior a R$ 70 mensais. No 
entanto, com os reajustes anuais, este valor foi alterado para R$ 89 em 2018, permanecendo 
até o atual momento (BRASIL, 2011). 

A importância do Plano Brasil Sem Miséria é visível, pois além de colaborar para a 
garantia de renda das famílias mais desfavorecidas, este programa social também é responsável 
por promover o acesso à educação e qualificação através de cursos profissionalizantes pelo 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC Brasil Sem Miséria). 
Dessa forma, esta iniciativa é muito valorosa para os que dela usufruem e atesta a tentativa 
de reinserir mais firmemente na sociedade brasileira os grupos mais vulneráveis, uma vez 
que, segundo dados da Secretaria do Governo, em 2014, “Do total de alunos matriculados no 
programa, 48% têm entre 18 e 29 anos, 68% são negros e 68% são mulheres.” (SECRETARIA 
DO GOVERNO, 2019). 

Dessa forma, é completamente notório que o Brasil conseguiu atender às expectativas 
do ODM 1 ao criar programas sociais que fossem ao encontro das metas instituídas pela 
Organização das Nações Unidas. No entanto, este sucesso no cumprimento do ODM 1 não foi 
somente uma prova do esforço, dedicação e logro brasileiro perante as outras nações membro 
da ONU, como também demonstrou a preocupação do Governo Brasileiro, de forma mais 
intensiva, com sua população, que é, sem dúvida, quem mais usufruiu destes benefícios. 

4. EXPORTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS 
BRASILEIROS 

As políticas sociais implementadas pelo Brasil, como o Programa Bolsa Família e o Plano 
Brasil Sem Miséria, foram fulcrais para que o Brasil, em 2014, fosse retirado do “Mapa da 
Fome”, elaborado pela FAO - Food and Agriculture Organization. 

Com o sucesso dessas políticas, as quais proporcionam a valorização do ser humano e 
a humanização do capitalismo, o Brasil tornou-se país líder na erradicação da pobreza e da 

49 BRASIL. Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011. Institui o Plano Brasil Sem Miséria. Brasília, 2 de junho de 
2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7492.htm.
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fome, sendo apresentado como exemplo de sucesso e prosperidade no relatório “O Estado da 
Insegurança Alimentar no Mundo 2014” da FAO (FAO, 2014).

Além disso, a criação da Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo sem 
Pobreza (World Without Poverty – WPP), pelo Banco Mundial, corrobora o papel de liderança 
brasileira no ambiente internacional, haja vista que essa iniciativa não se circunscreve apenas 
às necessidades estruturais nacionais, mas abrange também as necessidades globais. Por 
conseguinte, quando o Brasil recebeu esse prestígio internacional, países com problemas 
sociais de fome e pobreza similares ou piores à do Brasil buscaram auxílio brasileiro para 
que as benesses das políticas brasileiras de inserção social, erradicação da pobreza e da fome 
fossem conquistadas, da mesma maneira, em seus territórios. 

De acordo com o WWP, o Brasil recebeu, entre 2011 e 2016, 455 delegações de 107 
países, sendo a maioria do Hemisfério do Sul, como Angola, Moçambique e Gana, a fim de 
compartilhar experiências para a erradicação da fome e da extrema pobreza nestes países. No 
entanto, é importante frisar também que delegações da América do Norte e da Europa também 
vieram ao Brasil, visando a adquirir conhecimento sobre os esforços brasileiros (MDS, 2016).

 As políticas sociais desse período foram inovações sociais, cujo intuito era combater os 
problemas da sociedade brasileira por meio da redistribuição de renda, da inserção social e 
do fim da fome. Após o sucesso brasileiro, consolidou-se a necessidade do protagonismo do 
Estado do Bem-Estar social para enfrentar as disparidades sociais, uma vez que, para superar 
as desigualdades estruturais e históricas, como o caso brasileiro, a simples interação entre os 
agentes privados não é suficiente.

Alan Bojanic, que foi o representante da FAO no Brasil, destacou em 2017: 

Hoje, o Brasil é um país de referência em políticas públicas de combate à fome. 
Mas para que continue no caminho certo e atinja a meta até 2030, é necessário 
que os investimentos em políticas públicas focadas às populações mais vulneráveis 
continuem acontecendo de maneira efetiva (BOJANIC apud ONU BRASIL, 2017).

5. TRANSIÇÃO ODM - ODS E NOVOS DESAFIOS 
AO BRASIL

Com o exaurimento do tempo delimitado aos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 
em 2015, a comunidade internacional manteve a importância do regime internacional de 
desenvolvimento sustentável na agenda global, uma vez que, ainda em 2015, houve a votação 
favorável, na Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), do documento “Transformando 
Nosso Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (NAÇÕES UNIDAS, 
2015).

Consistindo em um plano de ação global, a Agenda 2030 estabeleceu 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e 169 metas com o intento de continuar o progresso conquistado 
pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Há, contudo, algumas diferenciações entre 
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ambos. Posto que ambos se embasam no “triple bottom line” sustentável, isto é, na interdependência 
das três colunas fulcrais para o desenvolvimento sustentável, inclusão social, proteção ambiental 
e crescimento econômico, os ODS ampliam os setores e áreas de atuação para que planos de 
ação sustentáveis logrem êxito, a saber: 1 - Pessoas; 2 - Prosperidade; 3 - Paz; 4 - Parcerias; e 
5 – Planeta (NAÇÕES UNIDAS, 2015). Também conhecidos como os “5P’s”, eles inserem 
novas visões para construir um ambiente sustentável de fato. 

Conforme visto anteriormente, no início desse trabalho, investir na formação de pessoas, 
no sentido acadêmico e humano, é a chave que abre a porta para os outros 4 planos de 
desenvolvimento sustentável: prosperidade, paz, parcerias e planeta.  

A educação emerge, neste contexto, como condição para assegurar a cidadania, pois 
ela é espaço sistematizado de formação e qualificação para o trabalho 
e, como direito subjetivo assegurado pela constituição e pela Lei de Diretrizes e 
Bases nº 9.394/1996, oferece oportunidades à população para que sua condição de 
“exclusão” social seja minimizada. (grifo nosso) (BRASIL, 2014).

O governo sempre deve assegurar que todos, em seu território, vivam de forma digna 
(ODS 1 – erradicação da pobreza, ODS 2 – erradicação da fome), conforme almejado pelos 
programas sociais citados. Contudo, para que os programas assistências governamentais sejam 
cada vez menos necessários, é imprescindível que sejam acompanhados de programas de 
capacitação pessoal. Já na terna idade dos seres humanos, o Estado deve investir em seus 
futuros cidadãos promovendo uma educação de qualidade (ODS 4), garantindo a base de 
formação e qualificação para o trabalho. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece a proteção integral à criança e ao adolescente, 
garantindo o direito à educação, assegurado pelo Estado.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. (grifo nosso) (BRASIL, 1988).

Na fase adulta, o bom desenvolvimento do ser humano é alicerçado em oportunidades 
de trabalho que possibilitam seu sustento digno e de sua família (ODS 8). As políticas sociais 
Programa Bolsa Família e o Plano Brasil Sem Miséria foram medidas importantes para 
superar a extrema pobreza até o final de 2014. Dentro do Plano para Combater a Miséria foi 
estabelecido como objetivo “propiciar o acesso da população em situação de extrema pobreza 
a oportunidades de ocupação e renda, por meio de ações de inclusão produtiva” 
(grifo nosso). (ART. 4(III), DECRETO 7492/2011, BRASIL, 2011). 

De acordo com a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social (Ministério da 
Cidadania), o foco da inclusão produtiva é articular “ações e programas que favorecem a 
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inserção no mundo do trabalho por meio do emprego formal, do empreendedorismo ou de 
empreendimentos da Economia Solidária” (BRASIL, 2015). A implementação desse objetivo 
é essencial para a realização efetiva e duradoura do ODS 1, erradicação da pobreza.

No mesmo sentido, o ministro da Economia do atual governo, Paulo Guedes, em 
audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, realizada dia 4 de junho, 2019, 
declarou “A palavra de ordem, a partir de agora, é geração de empregos e de renda” (BRASIL, 
2019). Paulo Guedes afirmou que o Estado “deveria ser uma fábrica de transferências virtuosas 
de renda. (...) São quarenta e tantos milhões de brasileiros que estão excluídos da maior 
ferramenta de inclusão social que existe, da maior ferramenta de dignidade de um cidadão, 
que é justamente seu emprego” (Idem).

Diante de todo o exposto, conclui-se que a realização do ODS 1 pressupõe um olhar 
sistêmico para a realização dos outros ODS. Para erradicar a pobreza geracional com 
efetividade, o trabalho de cada governo deve ser em busca do aprimoramento da cidadania 
plena que compreende a dignidade de vida, o bom desenvolvimento físico e neurológico das 
crianças e adolescentes e a cidadania trabalhista onde todos, com seus talentos e competências 
adquiridos, podem contribuir para o engrandecimento da sociedade e dela usufruir de 
condições reais de empregabilidade. 

CONCLUSÃO

Esse artigo buscou apresentar alguns desafios enfrentados e soluções adotadas para 
erradicar a pobreza extrema no Brasil. Organismos internacionais identificaram que essa 
questão possui diversas facetas e a resolução dessa dificuldade multidimensional, ainda 
vivenciada por grande parte da população mundial, demanda diferentes atuações dos governos.

As políticas sociais implementadas pelo Brasil, como o Programa Bolsa Família e o Plano 
Brasil Sem Miséria, lograram retirar o Brasil do “Mapa da Fome”, elaborado pela FAO. Essa 
atuação governamental brasileira visou corrigir desigualdades estruturais e históricas. O bom 
desempenho desses programas foi validado por organizações internacionais e compartilhado 
com outros países. 

Contudo, a UNICEF e o Grupo Banco Mundial reconhecem que algumas sequelas da 
pobreza extrema vivenciadas na vida adulta são oriundas do desprovimento de necessidades 
básicas ainda na infância, incluindo a adequada formação humana e acadêmica. Combater, 
essas causas na infância, evita que seus efeitos devastadores se propaguem para a vida adulta.

A oportunidade de crianças vivenciarem dignamente a infância, bem como de receberem 
uma educação de excelência faz com que desenvolvam competências e sejam capacitadas 
intelectual, psicológica, emocional e habilmente. Esse é um grande passo, acompanhado da 
geração de emprego e renda, para solucionar o problema da pobreza extrema de forma efetiva 
e sustentada no Brasil. O governo deve investir nisso, pois é um dever governamental cumprir 
os preceitos constitucionais e os ODS, conforme visto nesse artigo. Mais do que isso, o Estado 
brasileiro deve acolher esses objetivos e realmente implementá-los como uma ação nacional 
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em prol da ordem e do progresso. As pessoas são a força motriz do desenvolvimento de todo 
país. Formar bem a população é formar bem a nação.
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ODS 02 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
 

LEI DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
E A INFLUÊNCIA DA FOME NAS 
DEMOCRACIAS
Patrick Alves dos Reis Oliveira50 
Fábio Libório Rocha51

INTRODUÇÃO

No Brasil Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é um tema que sempre está presente 
na agenda política, e tem como conceito conforme o art.3º da lei nº 11.346, que cria o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, à realização do direito universal ao acesso 
regular e permanente a alimentos de qualidade adequada, em quantidade suficiente, sem 
que isso comprometa o acesso a outras necessidades essenciais e tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 
cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

Cabe ressaltar que existem inúmeros conceitos em âmbito internacional para nortear as 
questões referentes a SAN. O modelo mais adotado na esfera mundial define quatro dimensões: 
a disponibilidade dos alimentos, o acesso, a utilização, e a estabilidade, que é uma dimensão 
temporal que perpassa as anteriores. (Figura 1)

Figura 1. Dimensões da Segurança Alimentar e Nutricional

 
Fonte: Representação feita pelo autor.

50 Bacharel em Administração pela Faculdade Anhanguera e Graduando em Direito pelo Centro Universitário do Distrito 
Federal – UDF.
51 Pós-doutor (2015) em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB. Graduado em História pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (2000), especializando em Psicanálise e Saúde Mental (Instituto Kalile), mestre em Filosofia com subárea em 
Ética pela UGF (2003) e doutor em História, pela Universidade Federal do Paraná (2009). Professor do Curso de Direito na 
UDF.
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Historicamente, no Brasil, a questão fome tornou-se um problema político no governo de 
Getúlio Vargas, no final da década de 30. No ínterim em que o país iniciava o seu processo de 
urbanização e industrialização, o perfil epidemiológico nutricional brasileiro caracterizava-se, 
pela elevada ocorrência das doenças nutricionais, relacionadas à miséria, à pobreza, à exclusão 
social e ao atraso econômico, representadas, naquela época, pelas carências nutricionais 
específicas como as deficiências de vitamina A, de ferro e de iodo. (Vasconcelos, 2005)

A teoria e método do presente artigo, incorpora o enfoque da análise de conteúdo 
do Bardin (2016), onde compreendemos a fenomenologia da fome como num domínio de 
investigação pluridisciplinar (poética, linguística textual, psicosociolinguistica, pragmática...), 
sendo também indispensável a utilização de recursos da análise de discurso, pois a fome além 
de ser um fenômeno social também possui um caráter psicológico e excludente, passível de 
uma desconstrução da narrativa dos mais pobres ou excluídos.

Como escreve Lacan: Qualquer discurso pode ser alinhado nas várias pautas de uma 
partitura. E várias chaves podem servir para ouvir a música de múltiplas vozes que brota de 
seres humanos que comunicam. (Bardin, 2016)

2. ASPECTOS HISTÓRICOS ENVOLVIDOS NO 
CONTEXTO DA SAN NO BRASIL

Após a segunda guerra mundial, Josué de Castro, médico brasileiro, surpreendeu o 
mundo com a publicação de dois egrégios livros: “Geopolítica da fome” e “Geografia da fome”, 
com o objetivo de desvendar e revelar qual a problemática alimentar e nutricional também é 
fruto do modelo de desenvolvimento econômico e social de uma nação. Com primazia o autor 
anunciou que a má alimentação é proveniente de desigual distribuição de renda da população 
brasileira. No enfoque de sua análise o fenômeno social da fome não está restrito ao aspecto 
quantitativo (número de proteínas e calorias diárias ingeridas). A manifestação de doenças 
fruto de carências como anemia e deficiência de vitamina A, mostravam de forma qualitativa 
está problemática com a chamada “Fome Oculta”, que incorpora o componente nutricional 
como um indicador de qualidade da alimentação e nutrição do povo brasileiro. (Castro, 2001)

Josué de Castro, criticou em sua obra o interesse econômico das minorias que o dominam 
os meios de produção, dizendo que esses interesses também corroboravam para a fome no 
estado moderno.

Ao lado dos preconceitos morais, os interesses econômicos das minorias dominantes 
também trabalhavam para escamotear o fenômeno da fome do panorama espiritual 
moderno. É que ao imperialismo econômico e ao comércio internacional a serviço 
dele interessava que a produção, a distribuição e o consumo dos produtos alimentares 
continuassem a se processar indefinidamente como fenômenos exclusivamente 
econômicos dirigidos e estimulados dentro dos seus interesses econômicos e não 
como fatos intimamente ligados aos interesses da saúde pública. E a dura verdade é 
que as mais das vezes esses interesses eram antagônicos. (Castro, 2001)
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Para Vasconcelos (2005), as inúmeras análises realizadas, com prismas particulares, 
sobre a política social de alimentação e nutrição, no período de 1930-1963, evidenciam que 
a forma de intervenção estatal cumpriu, de forma articulada, objetivos sociais e econômicos 
com o advindo do salário mínimo, fornecimento de refeições equilibradas e a garantia de 
abastecimento alimentar aos previdenciários dos centros urbanos e industriais.

Com está cena, em 1998, iniciou-se o procedimento de formulação da Política Nacional 
de Alimentação e Nutrição, e em 1999, após discussão com a sociedade civil organizada, é 
aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN), integrante da Política Nacional de Saúde. A PNAN explana que a promoção do 
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) como fundamento de suas ações e aponta 
para a necessidade de criação de uma política abrangente de segurança alimentar e nutricional.

Não obstante em 2006, foi sancionada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar 
e Nutricional – LOSAN (lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006), após um processo de 
formulação participativo conduzido pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CONSEA). Está lei dispõe sobre o prisma de institucionalizar o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (SISSAN), o qual foi fruto de debates travados no 
interior CONSEA, e pretende viabilizar as diretrizes e princípios da LOSAN, em termos 
de gestão e financiamento. Possuindo como base a equidade, diversidade, sustentabilidade, 
soberania alimentar, direito humano a alimentação adequada, participação e controle social, 
descentralização e intersetorialidade.

3. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO 
BRASIL

Segundo a Lei de Segurança Alimentar – LOSAN (lei nº 11.346, de 15 de setembro de 
2006), a segurança alimentar consiste na:

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem 
a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis. (Art. 3º) 
A segurança alimentar e nutricional abrange: (Art. 4º) 
I – ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em 
especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, 
da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da 
distribuição dos alimentos, incluindo a água, bem como da geração de emprego e da 
redistribuição de renda; 
II – conservação da biodiversidade e utilização sustentável dos recursos;  
III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se 
grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social;  
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IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos 
alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos 
de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população;  
V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e  
VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas 
de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando- se as múltiplas 
características culturais do País.

Esse direito à alimentação é parte dos direitos fundamentais da humanidade, que foram 
determinados por um pacto mundial, o qual o Brasil é signatário. Esses direitos refem-se a 
um grupo de condições necessárias e essenciais para que todos os seres humanos, de forma 
igualitária e sem nenhum tipo de discriminação, existam, desenvolvam suas capacidades e 
participem plenamente e dignamente da vida em sociedade.

O Mapa da Fome publicado pela FAO52, relatou que o Brasil havia reduzido para menos 
de 5% (cinco por cento) a proporção da população em situação de fome, limite abaixo do 
qual se considera que a fome deixa de ser uma questão estrutural para o país. A meta 253 do 
primeiro objetivo do milênio da ONU, foi atingida e ultrapassada pelo Brasil entre 1989 e 
2006.

Indo de encontro a visão de Vasconcelos (2002), os avanços galgados pelo Brasil são 
resultado de um conjunto de ações integradas para o enfrentamento da pobreza como o 
aumento real do salário mínimo, o controle da inflação, o crescimento do emprego formal, 
a progressiva expansão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que também 
apoia à agricultura familiar, na forma da lei nº 11.947, de junho de 2009, que determina que no 
mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar 
e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da 
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas.

A segurança alimentar e nutricional é, notadamente, uma questão multidimensional que 
engloba desafios econômicos e sociais, acesso a direitos, infraestrutura, produção de alimentos 
e distribuição da renda. No que pese às questões de gênero e de cor, por exemplo, o rendimento 
mensal familiar per capita em 2015 era em média R$ 1.158,17 no meio urbano e R$ 543,20 no 
meio rural. Entretanto, no meio rural, uma mulher negra recebia em média 57% do rendimento 
mensal de um homem branco. No meio urbano, uma mulher negra recebia em média 53% 
do que um homem branco recebia mensalmente no mesmo meio. Desigualdades como estas 
refletem desafios que atravessam a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, entre 
eles o objetivo 2 de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição 
e promover a agricultura sustentável.

52 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura é uma das agências das Nações Unidas, que lidera 
esforços para a erradicação da fome e combate à pobreza.
53 Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população que sofre com fome.
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Tabela 1. Rendimento per capita, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio

Essa realidade reflete muito bem o que Josué de Castro, retratou em sua obra:

Infelizmente, a ação restauradora do negro foi limitada, não adquirindo uma 
consistência e extensão capazes de atuar decisivamente na economia do país, 
como aconteceu na Ilha de Jamaica, onde o negro rebelado contra a ganância dos 
plantadores contribuiu para melhorar sensivelmente o regime alimentar da ilha. 
(Castro, 2001)

Porém como é sabido, a pobreza tem uma grande relação com a segurança alimentar e 
nutricional, e com a atual conjuntura econômica do Brasil, gerada pelos enormes escândalos de 
corrupção que a operação lava-jato expôs, existe uma ameaça à sustentabilidade dos avanços 
na redução da pobreza e da desigualdade no país, pois considerando que o trabalho formal, 
hoje é a maior fonte de renda das famílias brasileiras, e para a geração de postos de trabalhos 
é necessário atrair investimentos aprovando reformas impopulares, tais como a da Previdência 
e a Tributária, a população brasileira poderá ter sua renda drasticamente reduzida.

Cabe ressaltar, que a fome se revela como um fenômeno com características tanto 
físicos quanto psicológicos e sociais. Para cada degrau, domiciliar ou individual, observa-se os 
componentes relacionados à quantidade e à qualidade dos alimentos, além de um componente 
psicológico que inclui a preocupação e sensação de privação. Nesse contato com as pessoas, 
surgiu, também, um componente social ligado à maneira pela qual os alimentos são obtidos, 
padrões de alimentação quebrados, ou seja, quando não dá mais para manter os hábitos 
alimentares tradicionais da família ou dos indivíduos.

A respeito da produção de alimentos, o Brasil continua autossuficiente na produção dos 
alimentos básicos consumidos pela população, com exceção do trigo. A agricultura familiar 
permanece tendo um papel chave no setor: embora cultive uma área menor com lavouras 
e pastagens que a agricultura não-familiar, a agricultura familiar é responsável por garantir 
boa parte da segurança alimentar e nutricional no Brasil.11 O Censo Agropecuário 2006 
registrou 12,3 milhões de pessoas vinculadas à agricultura familiar (74,4% da mão de obra 



43 

ocupada), enquanto os estabelecimentos não familiares ocupavam 4,2 milhões de pessoas, o 
que corresponde a 25,6% da mão de obra ocupada. O fomento à agricultura familiar contribui 
para a diminuição da pobreza e da desigualdade no meio rural, maior diversificação e, 
potencialmente, maior resiliência na produção de alimentos, o fortalecimento do abastecimento 
alimentar e o desenvolvimento sustentável local.

4. PARALELO ENTRE EQUIDADE, FOME E 
CORRUPÇÃO

Segundo Rawls, justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade 
o é dos sistemas de pensamento. O autor desenvolveu uma teoria da justiça partindo do 
pressuposto da equidade social, na qual argumenta, que o contrato social somente será justo se 
todos os membros de uma mesma comunidade forem considerados cidadãos aptos a participar 
dos processos decisórios com igualdade de direitos.

Podemos observar a assertividade desse pensamento, quando analisamos os dados 
divulgados pela Organização Transparência Internacional54 e pela Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura sobre a corrupção e a fome.

Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura, no ano de 2018, os continentes com o maior número de pessoas em situação de 
fome foram: Ásia (especialmente o sul do continente) que teve o maior número absoluto de 
pessoas com fome, cerca de 513,9 milhões, a África com 256,1 milhões de indivíduos nessa 
mesma situação e a América Latina com 42,5 milhões.

Não obstante o relatório apresentado pela Organização Transparência Internacional 
sobre corrupção, também indicou as mesmas regiões como as com maior índice de corrupção 
do mundo como mostra a imagem abaixo:

Figura 1. Mapa da corrupção

Fonte: Página na internet da Organização Transparência Internacional.55

54 A Transparência Internacional é uma organização não-governamental internacional que luta por “um mundo no qual 
governos, empresas, a sociedade civil e a vida das pessoas sejam livres de corrupção” fundada em março de 1993.
55 Disponível em: <https://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/>. Acesso em: 20 Jul. 2019.

https://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/
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Tendo em vista os resultados demonstrados anteriormente e o pensamento de Rawls, 
podemos enxergar que existe um nexo de causalidade entre a fome e a corrupção, pois ela 
interfere diretamente no processo decisório do ser humano; por exemplo: Uma mãe com um 
filho faminto, não venderia seu voto a um corrupto, para conseguir alimento?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao defender o combate a fome como elemento essencial para a promoção da liberdade e 
do desenvolvimento da cidadania, reconhecemos que o presente ensaio é apenas uma modesta 
reflexão sobre tema de tamanha relevância social e que deve merecer atenção de outros 
pesquisadores no sentido de promover novos aportes a fim de aprimorar o conhecimento 
sobre fome, pobreza absoluta, insegurança alimentar, bem como suas graves repercussões na 
qualidade de vida dos seres humanos e na corrupção. 

É importante pensarmos todos os dias sobre o que podemos fazer para ajudar ao 
próximo, pois essa atitude é o que nos fara alcançar a tão quista equidade. A construção da paz 
social só virá com o empenho de todos, por isso temos que perseguir o ideal de solidariedade e 
eliminarmos de nosso entorno as injustiças sociais que atingem um grande número de pessoas 
no mundo, que figuram em situações de pobreza absoluta e sofrem cotidianamente com a 
insegurança alimentar e com os males da corrupção.
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ODS 02 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO 
MUNDOCOMO O BRASIL TEM 
CONDUZIDO SUA POLÍTICA 
AGRÍCOLA E AMPLIADO SUA 
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO 
MUNDIAL DE ALIMENTOS
Me. Leonardo Minaré Braúna56 
Dr. Fábio Libório Rocha57

INTRODUÇÃO

Em setembro de 2015 durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável foi definida uma agenda mundial com 17 objetivos para transformar nosso mundo 
onde a humanidade alcançaria o desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma 
sustentável, e que até 2030, 169 metas deveriam ser cumpridas. 

Esses 17 objetivos estabelecidos foram amparados nas três esferas no desenvolvimento 
sustentável: o econômico, o social e o ambiental, visando o combate e a erradicação da pobreza 
mundial em todas suas formas e dimensões.

Dentre os objetivos estabelecidos para os próximos 15 anos que devem transformar o 
nosso mundo, a alimentação e a agricultura, embora tenha sido enquadrada no Objetivo no 
02, é transversal e permeia aos demais, afinal promove o bem-estar e a saúde da humanidade; 
infere na capacidade educacional; na proteção dos recursos hídricos, da vida terrestre, e do 
meio ambiente; seus subprodutos podem ser utilizados na produção de energia limpa; gera 
emprego e produz renda para as sociedades rurais e urbanas; fornece insumos e movimenta a 
indústria e o comércio; amplia a infraestrutura e os canais de transporte para ligar as pessoas e 
a produção rural com a sociedade urbana; além da promoção da igualdade, paz e justiça social 
promovida pela segurança alimentar da humanidade.

Dessa forma a atividade agrícola e pecuária é o assunto transversal em todos os 17 
objetivos propostos!

56 Biólogo, Mestre em Fitopatologia. Aluno de Direito do UDF.  http://lattes.cnpq.br/9956312087819073
57 Pós-doutorado em Psicologia. Historiador. Professor do curso de Direito do UDF. http://lattes.cnpq.
br/1283716576142010
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Para alcançar o objetivo proposto de acabar com a fome e promover a segurança 
alimentar, foram estabelecidas sete metas que devem ser trabalhas até 2030. 

Dentre as metas destacamos: 

I. O aumento da produção agrícola através do investimento e desen-
volvimento de novas tecnologias;

II. A disponibilidade desta produção a um custo acessível à população; 
III. A melhoria e ampliação da rentabilidade do produtor rural;
IV. O desenvolvimento de práticas agrícolas que promovam a proteção 

do solo, dos recursos hídricos e da biodiversidade; 
V. A ampliação, acesso, manutenção, preservação e disponibilização 

dos recursos genéticos úteis à atividade agrícola e pecuária, preser-
vando o conhecimento tradicional associado a esta diversidade gené-
tica, garantindo a repartição justa e equitativa dos benéficos decor-
rentes de seu uso;

VI.  Correção das distorções, subsídios e barreiras não tarifárias que im-
pliquem na dificuldade no comércio e acesso de produtos agrícolas 
do país produtor; e

VII. Adoção de medidas que garantam o funcionamento de commodities 
de alimentos.

Para concluir as metas, os países-membros devem trabalhar em quatro dimensões:
A primeira no âmbito social, onde as atividades devem ser relacionadas às necessidades 

básicas humanas: saúde, educação, melhoria da qualidade de vida e renda com justiça e 
liberdade.

A segunda na esfera ambiental, quando a preservação e a conservação do meio ambiente 
devem nortear todas as ações para alcançar as metas propostas. Essas ações devem preconizar 
a reversão ao desmatamento ilegal; a proteção das florestas e da biodiversidade; combater a 
desertificação artificial; promover o uso sustentável dos oceanos e dos recursos marinhos; além 
das medidas possíveis para a contenção das mudanças climáticas.

A dimensão econômica é a terceira a ser observada, na qual as metas propostas devem 
estabelecer o desenvolvimento da economia local, regional e nacional com o uso racional dos 
recursos naturais, prever e assegurar a destinação correta dos resíduos produzidos, otimizar o 
consumo de energia e desenvolver novas matrizes energéticas.

E por fim, a quarta dimensão que deve ser observada pelo país-membro é a institucional, 
que determina de que forma o país-membro vai trabalhar para alcançar as metas propostas.

Para este objetivo, o Brasil avançou muito, afinal boas práticas agrícolas com respeito ao 
meio ambiente são trabalhadas pelo país há décadas. Toda a política pública agrícola fomentada 
pelo Brasil nas últimas décadas tem elevado os recordes de produção e de produtividade por 
hectare; assegurado a rentabilidade dos agricultores; manutenção da inflação e dos preços 
baixos dos alimentos no país; assegurando o acesso aos alimentos produzidos a população 
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urbana; além das centenas de legislações que têm promovido a conservação ambiental e 
preservação da biodiversidade brasileira. 

A política governamental desenvolvida nos últimos 40 anos, que tem avançado 
continuamente, fez o Brasil ser um dos maiores produtores de alimentos no mundo. 

1. PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO MUNDO

Para demonstrar a produção de alimentos no mundo adotaremos os dados copilados da 
FAO (2018) sobre a produção de alimentos dos países que compõem o G20, afinal os países-
membros que compõem o Grupo representam, segundo o Itamaraty, 90% do PIB mundial, 
80% do comércio internacional, dois terços da população mundial e respondem por mais de 
90% dos gastos com pesquisa e desenvolvimento no mundo. 

Fazem parte do G20 (Tabela 01) os 08 países mais ricos e 11 países emergentes como 
membros permanentes, tais como: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, 
Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, 
Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia Turquia e União Europeia. Além dos membros 
permanentes, participam como convidados a Espanha, o Chile e os Países Baixos (Holanda); 
a Jamaica que participa representando a Comunidade do Caribe; Ruanda representando a 
União Africana (UA); o Senegal, representando a Nova Parceria para o Desenvolvimento 
da África (NEPAD); Singapura representando a Associação das Nações do Sudeste Asiático 
(ASEAN); e outros chefes de Estado ou de Governo que podem ser convidados eventualmente 
para participar exclusivamente da Cúpula.

Para avaliar a produção agropecuária desses países vamos utilizar os dados da FAO/UN, 
agência da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pela erradicação da fome e 
combate à pobreza; e os dados produzidos pelo Global Food Security-Support Analysis Data at 30 
m (GFSAD30), projeto fundado pela NASA (Agência Espacial Norte Americana) que fornece 
dados globais sobre o uso de terras agrícolas e o consumo de água no planeta; ambos os 
estudos servem para analisar a dinâmica das terras agrícolas para monitorar e auxiliar as 
políticas públicas para a segurança alimentar global no século XXI. Na Tabela 01 podemos 
observar o quanto do território é utilizado por cada país-membro do G20 para a produção 
agrícola e de proteína animal total (bovina, suína, aves e outros).
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Tabela 01: Quantidade da terra utilizada para produção agropecuária e para proteção vegetal em cada país-
membro do G20.

País Área 
Agropecuária 

Área 
Florestal País Área 

Agropecuária 
Área 

Florestal 

África do Sul 79,83% 7,62% Japão 12,26% 68,46%

Alemanha 47,68% 32,69% México 54,65% 33,92%

Arábia Saudita 80,76% 0,45% Reino 
Unido 71,71% 13,07%

Argentina 54,34% 9,8% Rússia 13,29% 49,76%

Austrália 48,24% 16,26% Turquia 49,8% 15,35%

Brasil 30,21% 66,34% Espanha* 52,58% 36,94%

Canadá 6,89% 38,16% Chile* 21,17% 24,26%

China 56,08% 22,27% Holanda* 53,31% 11,18%

Coreia do Sul 17,45% 63,35% Jamaica* 41% 30,92%

Estados Unidos 44,37% 33,93% Ruanda* 73,44% 19,73%

França 52,45% 31,23% Senegal* 46,06% 42,76%

Índia 60,45% 23,83% Singapura* 0,93% 23,06%

Indonésia 31,46% 49,86% *Membros convidados

Itália 43,23% 31,79%

De acordo com o GFSAD30, países da União Europeia (figura 01-A) utilizam, em média, 
53,49% do seu território para a atividade agropecuária, enquanto que os países do continente 
asiático que compõe o G20 (B) praticam sua atividade agropecuária na média de 30,04%, os 
da Oceania (C) 39,85%, da África (D) apresentam a maior média, 66,44% do território para 
a produção agrícola, da América do Norte (E) com 35,30%, e América do Sul e Caribe (F) 
utilizam 36,68%. Caso fosse excluída a produção brasileira da contagem da região América do 
Sul e Caribe, essa média cairia para 29,13%.
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Figura 01 - Quantidade de terra utilizada para produção agropecuária pelos países membros que compõe o 

G20 e a média ponderada por continente.

 
Fonte: Global Cropland (2019)

Os três países africanos que fazem parte do G20 (Figura 02) são responsáveis pelas 
maiores áreas destinadas à produção agrícola. África do Sul e Ruanda destinaram mais de 
70% do território para a atividade agrícola e dessa forma possuem as menores áreas destinadas 
à manutenção da preservação da vegetação nativa.

Figura 02 - Terras destinadas para a produção agropecuária.

Fonte: Global Cropland (2019)
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Ao analisar todos os países que compõem o G20, a média obtida de área destinada para 
a agropecuária é de 42,52%. O Brasil destina uma área abaixo que a média geral, de pouco 
mais de 30% (Figura 02). 

Porém, quando comparada a área do território destinada para preservação florestal 
(Figura 03), os países da União Europeia que fazem parte do G20 definiram que apenas 
26,15% do território deveriam ter essa destinação de proteção ambiental, com destaque 
para a Espanha que destinou pouco mais de 36% do seu território preservado. Os países da 
Ásia que integram o G20 deixaram na média 38,01%, com destaque para Japão e Coreia do 
Sul, que destinaram pouco mais de 60% do seu território para esta finalidade. Nos países da 
Oceania essa destinação de proteção é de 33,06%, com destaque para a Indonésia onde 49% 
do seu território teve essa destinação de proteção ambiental. No continente africano a média 
do território destinado à preservação é de 23,37%, com destaque para o Senegal com mais 
40% do seu território protegido. No continente americano temos duas realidades: na América 
do Norte e na América do Sul e Caribe, respectivamente, a média é de 35,34% e de 32,83% 
do território, mas se excluir o Brasil desta contagem a América do Sul e Caribe passaria a ter 
uma área preservada de pouco mais de 16%. Afinal, o Brasil sozinho possui em seu extenso 
território, quase 67% com vegetação nativa.

O Brasil novamente destoa dos outros países do G20 quando analisado somente as áreas 
destinadas a preservação da vegetação nativa. A média geral de todos os países-membros é 
de 31,86% e novamente o Brasil destoa desses dados, afinal destina quase 67% do seu vasto 
território à preservação ambiental (Figura 03).

Figura 03 - Terras destinadas para a proteção da vegetação nativa. 

 

 
 

 Fonte: Global Cropland (2019)

Atualmente a produção agrícola mundial é realizada em 1.873 bilhões de hectares. Na 
figura 04 podemos observar a média de hectares agrícolas por cada país no mundo.
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Figura 04 - Quantificação de terras agrícolas de cada país e sua contribuição para a produção de alimentos no 
mundo.  

Dessa forma, embora o Brasil figure como uma potência agrícola mundial, produz toda 
a sua agricultura em pouco mais de 3,4% das áreas aráveis do mundo; enquanto que China, 
EUA e Rússia realizam sua produção agrícola em quase 30% do total dessas áreas agricultáveis. 
Segundo Thenkabail et all (2009), mais de 60% das terras agrícolas do mundo são ocupadas 
por cinco espécies, quatro cereais (arroz, trigo, milho e cevada) e uma oleaginosa (soja). Essas 
espécies vegetais que foram domesticadas pelos homens há milhares de anos correspondem à 
base da alimentação da humanidade, bem como dos animais criados para o fornecimento de 
proteína animal.

2. A AGROPECUÁRIA BRASILEIRA – CASO DE 
SUCESSO

Segundo dados da Embrapa Territorial, da Companhia Nacional de Abastecimento – 
CONAB (2018) e do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE (2019), as terras agrícolas brasileiras produziram no ano de 
2018: 240 milhões de toneladas de grãos; 35 milhões de toneladas de tubérculos; 40 milhões 
de toneladas de frutas; 10 milhões de toneladas de hortaliças; um milhão de tonelada de 
amêndoas e nozes; e 34 milhões de toneladas de açúcar. Esse volume produzido é suficiente 
para alimentar 1,5 bilhão de pessoas, ou seja, pouco mais de 19% da população global que no 
ano de 2019 foi estimada em 7,7 bilhões.
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O mesmo não é diferente para a produção de proteína animal. Segundo os dados 
fornecidos pela Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA e pela Produção Pecuária 
Municipal do IBGE, o Brasil produziu no ano de 2018: 7,5 milhões de toneladas de carne 
bovina; 13 milhões de toneladas de carne de frango; 3,5 milhões de toneladas de carne suína; 
35,2 bilhões de litros de leite; 6,3 bilhões de dúzias de ovos; 41,5 milhões de toneladas de mel; 
além de 2,75 milhões de toneladas de carne de ovinos e caprinos, o que seria o suficiente para 
alimentar 1,3 bilhões de pessoas, ou 17% da humanidade.

Além da produção de alimentos, o agronegócio brasileiro movimenta a economia dos 
brasileiros. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) a 
atividade agropecuária registra permanentemente admissões e dispensa de empregados, sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em uma cadeia extensa, desde: a 
atividade de produção agropecuária nas propriedades rurais; nos serviços de transporte dos 
insumos para as propriedades rurais e das mercadorias produzidas nas propriedades rurais 
para os centros consumidores; nas áreas de armazenamento e centros e distribuição; nos 
mercados de serviços e comercialização dos produtos agrícolas. Um setor econômico gigante 
que movimenta pouco mais de 30% do Produto Interno Brasileiro, ou seja, além da produção 
de alimentos para a humanidade o agronegócio do Brasil, gerou empregou e renda para a 
sociedade brasileira.

Para exemplificar a potência agrícola do Brasil, faremos uma comparação com outro 
país que possua semelhança com o Brasil. Comparemos a Índia com o Brasil, país igualmente 
com grande extensão de terra, populoso, profundas desigualdades sociais e enquadrado como 
em desenvolvimento. De acordo com o Banco Mundial, a Índia é a sétima maior economia do 
mundo e o Brasil ocupa a nona posição global. Ambos países fazem parte do G20 e do BRICS. 
Embora Índia esteja a frente, temos uma disparidade que justifica o Brasil como um celeiro 
no mundo. Segundo o USDA (United States Department of  Agriculture), no ano de 2017 a 
produção de soja na Índia ocupou 11,4 milhões de hectares e produziu cerca de 11,5 milhões 
de toneladas de soja; enquanto que o Brasil no mesmo período ocupou uma área de 33,9 
milhões de hectares e produziu cerca de 114 milhões de toneladas, ou seja, a produtividade de 
soja no Brasil é 200% superior à da Índia e para que a Índia conseguisse a mesma produção 
total brasileira, precisaria aumentar sua área em 900%, ou seja, a Índia teria que ter mais de 
1/3 (34%) do seu território com o cultivo de soja para alcançar a produção brasileira, que 
atualmente ocupa somente 4% do seu território.

Como o mundo não pode “criar” terras para a produção de alimentos, precisamos 
investir em tecnologia para ampliar nossa capacidade de produção nas terras existentes com 
tecnologia e segurança, afinal, o consumidor mudou. E além de satisfazer sua alimentação, ele 
quer saber o que está comendo, se tem segurança e se o meio ambiente é respeitado.
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3. REFUTANDO UMA VERDADE COM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

Quando no século XVIII Thomas Malthus expos sua preocupação do crescimento 
populacional com a produção de alimentos, não sabia do potencial das novas tecnologias que 
seriam desenvolvidos séculos a diante. O Brasil que até o século passado era um importador de 
alimentos, com a virada do milênio passou a ser um grande player na produção de alimentos e 
hoje tem mais de 160 nações como parceiros comerciais nessa seara. O avanço no sistema de 
produção iniciou na década de 70 do século anterior, com a criação das empresas de pesquisa 
como a Embrapa e de extensão rural como a EMATER, que desenvolveram conhecimento 
e tecnologia. Com o tempo e com a modernização da agricultura brasileira, tornou um setor 
relevante na economia nacional com uma dinâmica robusta de crescimento da produção e 
de produtividade, influenciando a queda secular de preços que beneficiaram o consumidor 
brasileiro e o mercado global. 

O conhecimento científico que modernizou a agricultura nacional pode ser evidenciado 
em duas áreas: o melhoramento genético das plantas e dos animais de criação, bem como a 
sanidade desses sistemas. Ainda há muito a ser desenvolvido para a nova agenda agrícola que 
aponta para a era digital, conhecida como Agricultura 4.0, tais como: ampliação da chamada 
agricultura de precisão e das novas técnicas para melhoria das variedades e das biotecnologias 
inseridas; o desenvolvimento de grandes bancos de dados climáticos; o monitoramento 
de doenças e pragas; máquinas com maior capacidade e desempenho; e principalmente a 
capacitação das pessoas, que juntos vão promover a otimização dos recursos num grau muito 
maior do que hoje.

4. MOTIVOS PARA QUE O BRASIL SE TORNASSE 
ESSA POTÊNCIA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Nesse texto vamos elucidar dois motivos que auxiliam a explicação de fazer o Brasil uma 
potência agrícola, a atuação da biotecnologia e ampliação, qualidade e modernização dos 
defensivos agrícolas na manutenção da sanidade dos cultivos.

a) Biotecnologia: Da Fermentação às Plantas Transgênicas

Segundo o CIB – Conselho de Informações sobre Biotecnologia, a biotecnologia não é 
uma pratica nova, os homens já a utilizam há pelo menos 6.500 anos, quando perceberam que 
poderiam utilizar os micro-organismos para fermentar pães, bebidas e outros alimentos. Ou 
seja, a biotecnologia deve ser compreendida como qualquer forma de aplicação tecnológica que 
utilize organismos vivos; sistemas biológicos; ou qualquer parte deles para: criar, desenvolver 
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produtos, ou processos para serem utilizados especificamente nos diversos segmentos da 
agricultura, da medicina, da indústria, na preservação do meio ambiente, entre outros.

Dessa forma a biotecnologia é compreendida como um conjunto de procedimentos 
que envolve a manipulação de organismos vivos para fabricar ou modificar produtos. Com 
o avanço do conhecimento cientifico, a biotecnologia evoluiu e hoje está amparada no tripé: 
engenharia, biologia e química, além das suas diversas subáreas, tais como: a engenharia 
bioquímica, a biologia molecular e a química industrial. Que possibilitaram sua aplicação desde 
os teste e diagnósticos de novos medicamentos, aos biocombustíveis, às plantas resistentes, ao 
melhoramento genético, aos detergentes mais eficientes a plásticos biodegradáveis.

Com este avanço científico a biotecnologia saiu do uso de micro-organismos para realizar as 
modificações ou fabricação de produtos, e passou a interferir diretamente no DNA das espécies. O 
que possibilitou o desenvolvimento de plantas, animais e outros seres vivos com novas características 
genéticas. Assim surgiram os primeiros organismos geneticamente modificados (OGM), que 
apresentam benefícios para o consumidor, para o agricultor e para o meio ambiente.

Os benefícios disponibilizados para a agricultura e para a produção de alimentos com 
os organismos geneticamente modificados (OGM) estiveram presentes para realçar o sabor e a 
coloração de alimentos; para a melhoria e ampliação da qualidade nutricional dos produtos agrícolas; 
e para resistência a pragas, doenças, e intemperes climáticas que promoveram a possibilidade de 
aumentar a produção vertical, ou seja, na mesma área plantada o homem passou a produzir maior 
quantidade de alimentos na mesma área, o que reduziu a necessidade de áreas agrícolas.

O Brasil somente passou a autorizar o uso dos OGM com a Lei no 11.105, de 24 de 
março de 2005, que criou a Política Nacional de Biossegurança – PNB, que 10 anos após, em 
2015, evidenciou a importância da biotecnologia no Brasil pois nesse período o país aumentou 
sua produção agrícola em 207%. Atualmente o Brasil produz 240 milhões de toneladas de 
grãos e, no mesmo período, sua área agrícola aumentou apenas 57% (Figura 05).

Figura 05 - Com a entrada da Lei 11.105/2005 (marcação vermelha) o Brasil ampliou sua produção de grãos 
sem aumentar a quantidade de terras na mesma proporção. 

Fonte: IBGE, 2018

Os ganhos de produtividade fornecidos com a biotecnologia fizeram com que o Brasil 
poupasse mais de 120 milhões de hectares, que seria a quantidade de terra necessária para 
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se ter a produção atual, de acordo com a produtividade nas variedades não modificada 
geneticamente (= convencionais) disponíveis até 2005.

De acordo com o International Service for the Acquisition of  Agri-biotech Applications (ISAAA) 
no ano de 2018 a área mundial plantada com transgênicos superou 190 milhões de hectares 
em 26 países que adotam essa biotecnologia no seu sistema de produção (Tabela 2). Cinco 
países: Argentina com 100%; Brasil, Canadá, EUA e Índia com 93%, 92,5%, 93,3% e 95% 
respectivamente (Figura 06), estão próximos de terem o total da sua área agrícola plantada 
apenas com cultivos transgênicos, atualmente eles são responsáveis por quase 92% de toda a 
área cultivada com biotecnologia. A expansão das áreas de plantação biotecnológica nesses 
países ocorreu pela aprovação de variedades que expressem características biotecnológicas a 
problemas relacionados à mudança climática e ao surgimento de novas pragas e doenças.

Tabela 02: Área global plantadas em 2018.

No País Área (mi/ha) Cultura OGM

1º EUA* 75,0 Milho, soja, algodão, canola, beterraba, alfafa, mamão, abobora, batata, maça.

2º Brasil* 51,3 Soja, milho, algodão, cana-de-açúcar

3º Argentina* 23,9 Soja, milho, algodão

4º Canadá* 12,7 Canola, milho, soja, beterraba, alfafa, maça

5º Índia* 11,6 Algodão

6º Paraguai* 3,8 Soja, milho, algodão

7º China* 2,9 Algodão, mamão

8º Paquistão* 2,8 Algodão

9º África do Sul* 2,7 Soja, milho, algodão

10º Uruguai* 1,3 Soja, milho

11º Bolívia* 1,3 Soja

12º Austrália* 0.8 Algodão, canola

13º Filipinas* 0,6 Milho

14º Myanmar* 0,3 Algodão

15º Sudão* 0,2 Algodão

16º México* 0,2 Algodão

17º Espanha* 0,1 Milho

18º Colômbia* 0,1 Algodão, milho

19º Vietnã <0,1 Milho

20º Honduras <0,1 Milho

21º Chile <0,1 Milho, soja, canola

22º Portugal <0,1 Milho

23º Bangladesh <0,1 Berinjela

24º Costa Rica <0,1 Algodão, soja

25º Indonésia <0,1 Cana-de-açúcar

26º Suazilândia <0,1 Algodão

TOTAL 191,7

Fonte: ISAAA, 2018. * Países que possuem mais de 50 mil hectares com OGM.
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A imensa adoção da biotecnologia pelos países é observada quando, em 1996, pouco 
mais de 1,7 milhão de hectare foi plantado em todo o mundo, frente aos atuais 191,7 milhões 
de hectares plantados no ano de 2018, ou seja, em 22 anos observamos um aumento de 
11.000% da área plantada no mundo.

Além das quatro grandes commodities (milho, soja, algodão e canola) a ciência tem 
desenvolvido variedades transgênicas de: abacaxi, abóbora, alfafa, arroz, batata, berinjela, 
beterraba, maça, mamão, entre outras. É importante lembrar que nem todas as variedades 
transgênicas desenvolvidas vieram da transferência de genes de outras espécies, ou seja, não 
receberam fragmentos de outra espécie, mas sim de sua própria espécie; tal como a batata 
Innate® que recebeu genes de uma variedade não cultivada, mas que apresentava resistência 
a doenças e maior resistência a danos físicos; o mesmo para a maçã Arctic®, que não escurece 
após cortada, pois o gene que fornece essa característica foi “desligado” através das modernas 
técnicas de biotecnologia.

Figura 06 - Top 5 áreas plantadas com transgênico no mundo. 

 
Fonte: ISAAA, 2018.

A expansão das plantas geneticamente modificadas na agricultura brasileira trouxe, além 
do aumento da produtividade, um benefício ambiental. De acordo com o CIB, ao longo desses 
anos o cultivo de OGM contribuiu para a redução da utilização de quase 840 mil toneladas 
de defensivos agrícolas. A não utilização desses produtos significou também a economia de 
377 milhões de litros de combustível que seriam utilizados no maquinário de aplicação. Isso 
equivale à retirada de mais de 250 mil carros das ruas por um ano (Tabela 03). 
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Tabela 03 - Impactos ambientais acumulados desde a liberação do plantio comercial de OGM no Brasil

Beneficio Brasil Soja Milho Algodão

Redução no uso de defensivos (milhões de toneladas) -839 -734 -91 -13

Economia de combustível (milhões de litros) -377 -262 -110 -5

Economia de área plantada (milhões de hectares) -9,9 -1,4 -8,4 0,0

Redução do uso de defensivos (milhões de toneladas de ingrediente ativo) -362,7 -327,1 -29,4 -6,2

Redução de emissões totais (milhões de toneladas de CO2) -26,5 -13,5 -11,4 -1,6

Fonte: CIB, 2018

No Brasil as normas de segurança e os mecanismos de fiscalização sobre a construção, o 
cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, 
o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente 
e o descarte de organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, é de 
responsabilidade da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio que através de 
diretrizes nas áreas de biossegurança e de biotecnologia, devem promover a proteção à vida e 
à saúde humana, animal e vegetal, em observância ao princípio da precaução para a proteção 
do meio ambiente e estimular o avanço científico brasileiro. Nos 14 anos da CTNBio, foram 
aprovados mais de 80 OGM, entre plantas, vacinas, micro-organismos e 1 mosquito (Aedes 
aegypti) para controle de praga urbana, que prova que o Brasil busca a inovação tecnológica 
para encontrar soluções para os desafios da sociedade.

O trabalho desenvolvido pela CTNBio tem reconhecimento no mundo inteiro e no 
ano de 2018 a Comissão, através da Resolução Normativa Nº 16, de 15 de janeiro de 2018, 
estabeleceu os critérios técnicos para a avaliação das Técnicas Inovadoras de Melhoramento 
de Precisão (TIMP) que são um conjunto de novas metodologias e de abordagens que diferem 
da estratégia de engenharia genética por transgenia, pois do seu resultado não tem DNA/
RNA recombinante no produto final.

O entendimento da CTNBio foi acompanhado por outras agências mundiais. Nos EUA 
as avaliações dos OGM são realizadas por três órgãos: Food and Drug Administration (FDA), o 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e a Agência de Proteção Ambiental 
(EPA). Já na União Europeia (UE), quem faz o acompanhamento dos produtos de origem 
biotecnológica é a Comissão do Parlamento da comunidade, que inclui uma avaliação pela 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA). Embora a lei brasileira de 
biossegurança tenha se espelhado na europeia, que é bastante exigente, as decisões na Europa 
passam por um crivo político, no Brasil é técnico-cientifico.

Na década de 70, foi comum o discurso de que os fertilizantes químicos estragavam a 
terra. Essas informações nunca tiveram nenhuma base científica, e com o tempo se mostrou 
errado, o que acabou deixado de lado por ser falso. Na década de 90 e na primeira década 
deste milênio o debate foi o uso dos organismos geneticamente modificados, que já estavam 
em uso há décadas. Milhões de pessoas em todo mundo consumiram esses produtos sem um 
único caso de problema relatado. Com o avanço das tecnologias e da biossegurança destes 
produtos o debate tem reduzido, inclusive quando no ano de 2016 mais de 100 laureados com 
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o Prêmio Nobel enviaram uma carta para o Greenpeace, as Nações Unidas e aos Governantes 
que fazem anti-ciência ao criticar o uso dos OGM.

Portanto, passadas mais de duas décadas do advento da biotecnologia, o monitoramento 
mundial de biossegurança pelas autoridades governamentais – que engloba todas as ações em 
biotecnologia e seus produtos – permitiu que, até o momento, não se tivesse notícia de prejuízos 
de qualquer natureza causados por essas tecnologias, que estão amplamente empregadas na 
agricultura, na alimentação, na medicina, na indústria química, no setor energético e no meio 
ambiente, além de inúmeras outras áreas e potencialidade de uso. 

b) Defensivos Agrícolas

Os usos dos defensivos agrícolas no combate a pragas da agricultura remontam à 
antiguidade. O enxofre é o primeiro defensivo agrícola que se tem notícia. Segundo Vital 
(2017), os sumérios utilizavam para o controle de insetos e ácaros na Mesopotâmia há cerca 
de 2.500 anos a.C e os romanos utilizavam-se de fumaça de enxofre para sufocar pulgões que 
devastavam seus campos de milho (Furtado, 2002).

E desde o último quarto do século XIX, iniciou-se no Ocidente o desenvolvimento de 
novos produtos químicos que revolucionaram todo o setor agrícola. No ano de 1874, o químico 
alemão Othmar Zeidler sintetizou o DDT (Dicloro-difenil-tricloroetano), composto orgânico 
que apenas mais tarde viria a ser utilizado como inseticida pelo suíço Paul Müller – que foi 
agraciado com um Nobel de Fisiologia e Medicina por ter descoberto a utilidade do DDT no 
controle de artrópodes (Furtado, 2002).

O DDT desempenhou relevante papel durante a Segunda Guerra Mundial. O sucesso 
da aplicação realizada pelas brigadas sanitárias dos exércitos aliados gerou expectativas 
alvissareiras em torno da extinção de pragas indesejáveis à saúde humana, tais como pulgas, 
piolhos e outros insetos vetores de doenças.

Com a descoberta e o sucesso do DDT, muitos outros compostos orgânicos análogos 
foram sintetizados, tais como os ditiocarbamatos, metoxicloro e organoclorados, desenvolvidos 
como potentes inseticidas de contato. Na sequência, surgiram os organofosforados, inseticidas 
que passaram a não se acumular no ambiente e ao longo da cadeia, pois são rapidamente 
degradados (Silva e Fay, 2004).

A partir da segunda metade do século passado, e com o avanço nas tecnologias dos 
defensivos agrícolas, o Brasil entrou na Revolução Verde, momento em que o processo 
tradicional de produção agrícola passou por drásticas alterações que tornou o país em uma 
potência agrícola.

Os defensivos agrícolas são também conhecidos como agrotóxicos, venenos, praguicidas, 
pesticidas, biocida, agroquímicos e produtos fitossanitários. Moragas e Schneider (2003) 
explicam que as diversas terminologias empregadas refletem a multiplicidade de visões sobre 
essas substâncias químicas. Segundo os autores, o termo agrotóxico – atualmente o mais 
utilizado no Brasil – foi difundido a partir do crescimento do movimento ambientalista, 
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durante a década de 1980, com uma clara conotação pejorativa. Pretendia-se, com isso, alertar 
a sociedade sobre os prejuízos causados com a aplicação destes produtos.

A legislação brasileira (Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989) define como sendo os 
produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores 
de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na 
proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, 
a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos.

Nesse texto adotaremos a terminologia ‘defensivos agrícolas’, afinal na concepção técnica 
e cientifica dos autores, esses produtos defendem a produção agrícola de pragas e doenças, que 
na ausência regular e adequada da aplicação deles, causariam severos prejuízos à produção 
agrícola.

Os defensivos agrícolas são assunto controverso e engajado de muitas correntes ideológicas. 
Braúna (2018) discorreu que os profissionais dos veículos de comunicação deveriam rever os 
conceitos de doxa e episteme da Republica de Platão, deixando de analisar o assunto de forma 
subjetiva, com base nas crenças que sustenta seus ideais, e comunicar o uso desses produtos 
com fundamentos técnicos (ou techné).

Muitas das pautas pejorativas utilizadas por veículos de comunicação para discriminar 
o uso dos defensivos agrícolas se referem à contaminação humana, porém no ano de 2018 a 
OMS (Organização Mundial de Saúde) emitiu a ficha técnica sobre os resíduos dos defensivos 
na alimentação. No documento, a OMS afirma que: os defensivos são utilizados para proteger 
as lavouras do ataque de pragas e doenças; que dependendo da quantidade e da maneira de 
exposição podem ser tóxicos aos seres humanos; que pesticidas mais antigos (que ainda podem 
ser usados em países em desenvolvimento) podem permanecer por décadas no ambiente; que 
as pessoas que trabalham diretamente em contato podem ter maiores riscos pela exposição; 
que estes produtos são extremamente importantes na segurança alimentar mundial, afinal 
garantem as produções agrícolas; e que a OMS junto com a FAO analisa as evidências e 
estabelece os limites máximos de resíduos que podem estar contidos sem oferecer risco aos 
seres humanos que consumissem estes alimentos.

Desde 1963, a FAO e a OMS atuam juntas na segurança alimentar ao estabelecer 
as diretrizes na qualidade dos alimentos comercializados mundialmente. As duas agências 
globais, através do CODEX ALIMENTARIUS, definem os padrões internacionais dos assuntos 
que envolvam os alimentos, tais como: medicamentos de uso veterinário, defensivos agrícolas, 
aditivos nos alimentos, contaminantes, entre outros. Os padrões do Codex são baseados na 
ciência sólida fornecida: por organismos internacionais independentes de avaliação de riscos 
ou em consultas ad-hoc organizadas pela FAO e pela OMS. Embora sejam recomendações 
para aplicação voluntária pelos países-membros, os padrões do Codex servem em muitos casos 
como base para a legislação nacional.

As referências feitas pelos padrões de segurança alimentar do Codex são utilizadas 
pela Organização Mundial do Comércio (OMC) nas resoluções de disputas comerciais. Os 
membros da OMC que desejam aplicar medidas mais rígidas de segurança alimentar do que 
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aquelas estabelecidas pelo Codex podem ser obrigados a justificar cientificamente a adoção 
dessas medidas (= barreiras não tarifárias).

Desde a sua fundação, o sistema Codex evoluiu de forma aberta, transparente e inclusiva 
para enfrentar os desafios emergentes. O comércio internacional de alimentos é uma indústria 
de US$ 2.000,00 bilhões por ano, com bilhões de toneladas de alimentos produzidos, 
comercializados e transportados.

O Brasil, além do uso dos defensivos agrícolas para a proteção de suas lavouras, ampliou 
seu conhecimento em outras medidas, dentre elas o Manejo Integrado de Pragas (MIP). O 
MIP é um conjunto de técnicas que engloba desde a simples contagem de invasores por metro 
linear da cultura plantada para, de acordo com a epidemiologia do agente nocivo, definir 
a metodologia de controle, que pode ser pelos defensivos químicos ou defensivos biológicos 
(introdução de inimigos naturais ao agente a ser controlado) de aplicação isolada ou associada.

Ultimamente, a moderna agricultura brasileira tem adotado novas tecnologias, tais como 
a utilização de sensores nas máquinas que permitem aplicar os defensivos apenas nas plantas 
que assim necessitem, o que diminui drasticamente o uso dos elementos ativos, em até 50%. 

A intensa e injustificada discussão que envolve o uso dos “venenos” deve ficar menor no 
futuro, à medida em que trabalhos como este e outros sejam desenvolvidos para desmistificar 
o assunto. Esse debate pode ter data para terminar.

Os novos sistemas de controle de pragas adotados pelos agricultores brasileiros devem 
também colocar a questão do “veneno” numa perspectiva adequada. Afinal, é preciso observar 
que o desenvolvimento da tecnologia é uma eterna corrida para resolver problemas sucessivos, 
cujo resultado é que mais gente come mais barato, além de produtos de melhor qualidade. 

O crescimento da expectativa de vida observada no Brasil não ocorreria sem uma 
elevação sistemática da produção de alimentos.

CONCLUSÃO

Ressalta-se que a avaliação de uma política pública corresponde ao julgamento dos 
impactos sobre a vida das pessoas, sobre as empresas, nas organizações sociais, nas cadeias 
produtivas, sobre as diferentes regiões e na economia do País. Cabe aos gestores dessas políticas 
promoverem, por meio de elementos técnicos bem definidos, o seu planejamento, a avaliação 
de seus resultados e as ações necessárias ao seu aperfeiçoamento. São esses os objetivos a serem 
alcançados pelo Brasil com sua política agrícola, que deve sempre priorizar o conhecimento 
técnico-cientifico.

Os dois motivos apresentados no texto foram responsáveis pela elevação da produtividade 
e pela redução dos custos de produção, que tornou mais competitiva a produção nacional. 
No quesito terra, além de mais precisão nos tratos culturais, vale mencionar a atenção com 
a qualidade, desde as técnicas tradicionais de terraceamento, plantio em nível, rotação de 
culturas e vazio sanitário, até o crescente uso de condicionadores de solo, de biofertilizantes e 
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de produtos que elevaram a atividade microbiana no solo, permitindo raízes mais profundas, 
o que aumentou a resistência à seca.

Finalmente, a atividade agropecuária brasileira continua avançando na utilização de 
novas formas de integração de sistemas de agricultura, com as pastagens e as florestas – ILPF, 
produzindo efeitos na sustentabilidade ambiental, na proteção de nascentes e no bem-estar 
animal. Esse conjunto de novas tecnologias, associadas a procedimentos já largamente utilizados, 
como o plantio direto na palha, tem resultado uma agricultura muito mais sustentável.

Ramankutty et al. (2008) foi categórico ao afirmar que a humanidade, para o seu 
desenvolvimento, precisava alterar a superfície da Terra, modificando a estrutura e o 
funcionamento dos ecossistemas; e que não havia consciência que as alterações poderiam 
afetar a habilidade do ecossistema em prover recursos naturais.  Porém, é preciso aceitar que 
o consumidor, no mundo inteiro, mudou. Ele quer saber o que está comendo, como e onde foi 
produzido e se o meio ambiente é respeitado. É o mesmo no nosso País.

Pela própria sustentabilidade e pelo fato de o agronegócio brasileiro hoje ser global, é 
uma grande bobagem atropelar o meio ambiente. A liderança do setor, seus representantes e 
o governo têm de ter isso em mente.

E por isso que os produtores rurais brasileiros adotam o princípio da responsabilidade 
– que tenham previsão dos possíveis efeitos da sua atividade econômica, que adotem, tal 
como o Estado brasileiro adotou ao liberar os OGM e os defensivos agrícolas, com prudência, 
precaução e cautela.

“Concluindo, esses agricultores, de todas as origens, etnias, gênero e idades batalham dia após dia, 
ano após ano; que na sua labuta diuturna de produção em comunhão permanente com a natureza 
os irmana aos iguais de cada cidade, da menor localizada nos rincões deste país às maiores 
cidades, e que militam sem descanso na produção de alimentos para o Brasil e para o mundo.” 
 
Roberto Rodrigues – Ex-Ministro da Agricultura do Brasil
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INTRODUÇÃO

O conceito de saúde como ausência de doença foi alterado em face da Constituição 
Federal Brasileira de 1988 que definiu “saúde” como um conceito amplo e um Dever do 
Estado, garantido através de políticas públicas, de ordem social e econômica, com enfoque 
nas condições de vida da população e de preservação do ambiente (CARVALHO, 2013). 
Portanto, o alcance da definição de saúde nesse texto será tratado como a ausência de doenças 
pelas ações de saúde públicas adotadas que vão garantir aos indivíduos os meios de obter as 
melhores condições de vida, vivendo em uma sociedade preocupada com o desenvolvimento 
sustentável e saúde integral para todos.

No ano de 2015 os Países-membros da ONU definiram uma agenda com 17 objetivos 
que serão responsáveis pelo o Desenvolvimento Sustentável da humanidade, para alcança estes 
objetivos (ODS) foram definidas 169 metas que os países deveriam cumprir até o ano de 2030, 
este conjunto de ações ficaram conhecidas como os Objetivos do Milênio (NAÇÕES UNIDAS 
BRASIL, 2019), que dentre as propostas acordadas entre os Países-Membros a promoção do 
bem-estar da humanidade e do acesso a saúde. 

Para alcançar as metas pretendidas desse objetivo, os Governos, dentre as outras metas 
estabelecidas, devem envidar esforços para no ano de 2030: ter a redução da mortalidade 
infantil e materna; assegurar o acesso a todos aos serviços de saúde sexual e de planejamento 
familiar; acesso a medicamentos, vacinas e outras formas de prevenção e proteção; bem como 
acabar as epidemias tais como a AIDS, malária, tuberculose, doenças transmissíveis, doenças 
tropicais negligenciadas, entre outras.

O conceito de bem-estar global tem sido trabalhado Brasil, conforme estabelecido na 
sua Carta Magna, em face disso cita-se as ações do Governo que são garantidoras de políticas 
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públicas eficazes para desenvolver a saúde de forma ampla e acessível. De acordo com o 
documento elaborado pela Fiocruz a atividade planejada do governo em vistas das políticas 
públicas não pode ser desempenhada de forma centralizada e com viés normativo, mas sim de 
forma descentralizada (A SAÚDE NO BRASIL EM 2030, 2012).

Doenças como tuberculose, malária e leishmaniose devem ter atenção especial por parte 
dos poderes públicos. De fato, cada uma delas tem sua forma de transmissão e contágio e, 
todas precisam de ações governamentais eficazes para seu controle e posterior diminuição dos 
aspectos graves da doença.

Sobre a tuberculose, sua incidência tem sinais de redução ao longo dos anos, quase 30% 
em cerca de duas décadas. Caiu de 51,4 por 100.000 habitantes em 1990 para valores entre 
36 e 37 no período 2007-2009. Com essa queda, a incidência poderá se reduzir em outro terço 
até a próxima década. Mesmo assim o país ainda conviverá com mais de 50.000 novos casos 
de tuberculose por ano e infelizmente muitos dos casos são diagnosticados de forma tardia 
o que prejudica bastante a eficácia do tratamento. A atenção primária para esses casos de 
tuberculose tem suas debilidades e o diagnóstico tardio acarretará um tratamento ineficaz. O 
programa de atenção primária apresenta dificuldades em realizar ações do seu componente de 
vigilância epidemiológica, com limitações graves na investigação de casos, dos comunicantes, e 
na busca de faltosos (A SAÚDE NO BRASIL EM 2030, 2012).

Em relação a malária há um fato que revela um padrão cíclico da incidência da patologia: 
com o aumento do número de casos cresce também, ao longo dos anos, registros da intensificação 
de ações de vigilância epidemiológica e controle dessa doença, o que gera, consequentemente, 
uma diminuição dos casos. Com o número reduzido de casos há um relaxamento das medidas 
de controle e erradicação da patologia e, posteriormente um aumento novamente dos índices. 
Isso se caracteriza como um ciclo que se repete e fica evidente a não eficácia das ações de 
prevenção e melhoria das condições patológicas da malária. A justificativa é que as medidas 
que são tomadas são de forma paliativa e sem grande repercussão em meio à saúde. A ideia 
é que essa intervenção seja mais duradoura se prolongando ao longo dos anos, levando, além 
de uma redução dos números da doença, a manutenção dos efeitos benéficos de forma mais 
prolongada para que esse ciclo não se repita mais (SAÚDE NO BRASIL EM 2030, 2012).

Por outro lado, existem algumas doenças que são negligenciadas pelo Governo e 
constituem um grupo de patologias associadas à pobreza, para as quais se confere baixo grau 
de prioridade, tanto nas agendas nacionais quanto na internacional, com baixo investimento 
em novas tecnologias de diagnóstico e terapêutica. Existem 17 doenças consideradas 
negligenciadas no Brasil, sendo que dessas pelo menos 12 ocorrem de forma endêmica em 
todo o Brasil. Uma delas é a Leishmaniose que é considerada emergente ou reemergente. A 
perspectiva de controle da leishmaniose nas próximas duas décadas não é nada animadora. O 
fato é que o ciclo de transmissão se tornou algo urbano e o programa de controle padece com 
problemas como dúvidas sobre a real eficácia de algumas medidas tomadas pelo Governo. 
Como exemplo pode-se citar a eficácia das vacinas caninas e a dúvida de sua real eficiência 
para combate e prevenção da doença. É necessário avaliar novas medidas e formas de controle 
mais eficientes que diminuam os índices negativos da doença (SAÚDE NO BRASIL EM 
2030, 2012).
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O presente trabalho busca avaliar os índices atualmente disponíveis sobre as seguintes 
patologias: tuberculose, malária e leishmaniose, indicando as formas de prevenção, as ações e 
as estratégias das políticas públicas atualmente empregadas, informando os índices alcançados 
e, principalmente indicando as ações governamentais que podem ser exercidas em prol da 
melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.

1. FISOPATOLOGIA

A tuberculose (TB) é uma doença bacteriana infecciosa causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis, que afeta mais comumente os pulmões (GOLDRICK, 2004). É transmitida de 
pessoa para pessoa através de gotículas da garganta e pulmões de pessoas com a doença 
respiratória ativa (PORTH, 2002). Em pessoas saudáveis, a infecção por M. tuberculosis muitas 
vezes não causa sintomas, porque o sistema imunológico da pessoa age para “isolar” as bactérias 
(FRIEDEN, 2003). Os sintomas da TB ativa do pulmão são tosse (por vezes com expectoração 
ou sangue), dores no peito, fraqueza, perda de peso, febre e suores noturnos. Esta doença é 
tratável em aproximadamente de seis meses com antibióticos (JENSEN, 2005).

A tuberculose reemergiu recentemente como uma das principais preocupações de 
saúde. A cada ano, aproximadamente 2 milhões de pessoas no mundo morrem de tuberculose 
e 9 milhões são infectadas (VAN, 2002). A prevalência da tuberculose continua a aumentar 
devido ao aumento do número de pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana, 
resistência bacteriana aos medicamentos, aumento das viagens internacionais e imigração de 
países com alta prevalência e aumento do número de moradores de rua e usuários de drogas 
(FERGUSON, 2004). Com 2 bilhões de pessoas, um terço da população mundial, estima-se que 
esteja infectada com micobactérias, todos os profissionais da saúde, independentemente da área 
de cuidados, precisam entender a fisiopatologia, características clínicas e procedimentos para 
o diagnóstico da tuberculose (GOYOT, 2006). A vulnerabilidade dos pacientes hospitalizados 
à tuberculose é frequentemente subestimada porque a infecção é habitualmente considerada 
uma doença da comunidade (OSENKRANDS, 2002). A maioria dos pacientes hospitalizados 
encontra-se em estado imunológico crítico, particularmente em unidades de terapia intensiva, 
tornando a exposição à tuberculose ainda mais grave do que na comunidade (DHEDA, 
2005). Ao compreender o organismo causador, a fisiopatologia, a transmissão e o diagnóstico 
da tuberculose e as manifestações clínicas nos pacientes, os profissionais de cuidados intensivos 
estarão mais bem preparados para reconhecer a infecção (AGUDELO, 2012).

Outra doença importante a ser citada é a malária que é causada pela infecção das células 
vermelhas do sangue por parte das formas assexuadas do parasita da malária e o envolvimento 
das células vermelhas tornando a doença potencialmente sistêmica, por ter todos os órgãos do 
corpo atingidos pelo sangue (BRIAN M, 2008). Todos os tipos de malária se manifestam com 
sintomas comuns, como febre, e alguns pacientes podem evoluir para malária grave. Embora 
a malária severa seja mais frequentemente vista em casos de infecção por Plasmodium 
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falciparum, complicações e até mortes foram relatadas também na malária não-falciparum. 
(FAKHRELDIN, 2003).

Após a conclusão da esquizogonia dentro dos glóbulos vermelhos, cada ciclo tem 
duração de 24-72 horas, dependendo das espécies do parasita infectante, os merozoítos 
recém-desenvolvidos são liberados pela lise dos eritrócitos infectados e, junto com eles, vários 
resíduos conhecidos e desconhecidos, tais como produtos de membrana das células vermelhas, 
pigmento de hemozoína e outros fatores tóxicos, como glicosilfosfatidilinositol (GPI) também 
são liberados no sangue (RALF, 2007). Esses produtos, particularmente o GPI, ativam 
macrófagos e células endoteliais para secretar citocinas e mediadores inflamatórios, como 
fator de necrose tumoral, interferon-γ, interleucina-1, IL-6, IL-8, fator estimulante de colônias 
de macrófagos e linfotoxina, bem como superóxido e óxido nítrico (NO) (CLAIRE, 2004). 
Muitos estudos têm implicado a cauda GPI, comum a várias proteínas de superfície merozoíta 
como MSP-1, MSP-2 e MSP-4 (SRABASTI, 2008). As manifestações sistêmicas da malária, 
como dor de cabeça, febre e calafrios, náuseas e vômitos, diarreia, anorexia, cansaço, dor 
nas articulações e músculos, trombocitopenia, imunossupressão, coagulopatia e manifestações 
do sistema nervoso central têm sido amplamente atribuídas às várias citocinas liberadas em 
resposta a esses produtos de membrana parasitária e de células vermelhas (IAN, 2006). Além 
desses fatores, o DNA plasmodial é também altamente pró-inflamatório e pode induzir a 
citocinemia e a febre. O DNA plasmodial é apresentado pela hemozoína (produzida durante 
o desenvolvimento do parasita dentro da célula vermelha) para interagir intracelularmente 
com o receptor Toll-like-9, levando à liberação de citocinas pró-inflamatórias que, por sua vez, 
induzem prostaglandinas COX-2 induzindo a febre (PEGGY, 2007).

Em relação a uma doença infecciosa é válido ressaltar a Leishmaniose Tegumentar 
Americana (LTA), não contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do 
gênero Leishmania, que acomete pele e mucosas. É uma infecção de caráter zoonótico, 
afetando outros animais que não o ser humano, o qual pode ser envolvido secundariamente. 
No Brasil, há sete espécies de leishmanias envolvidas na ocorrência de casos. As mais 
importantes são: Leishmania (Leishmania) amazonenseis, L. (Viannia) guyanensis e L. (Viannia) 
braziliensis (BRASIL, 2007). Apresenta elevada frequência, além de ampla expansão territorial 
e transmissão essencialmente focal (FUNASA, 2002). É uma das afecções dermatológicas 
que merece mais atenção, devido à sua magnitude, assim como pelo risco de ocorrência de 
deformidades que pode produzir no ser humano, e também pelo envolvimento psicológico, 
com reflexos no campo social e econômico, uma vez que, na maioria dos casos, pode ser 
considerada uma doença ocupacional (BRASIL, 2017).

Leishmaniose Visceral (LV), é uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre 
de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia, hepatoesplenomegalia e anemia, dentre 
outras. Na área urbana, o cão (Canis familiaris) é a principal fonte de infecção. Quando não 
tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. No Brasil, duas espécies estão 
relacionadas com a transmissão da doença: Lutzomyia longipalpis, sendo a principal; e Lutzomyia 
cruzi. Ainda, é possível que uma terceira espécie, Lutzomyia migonei, também participe da 
transmissão de LV, devido à sua alta densidade em áreas com ausência de L. longipalpis e/ou 
L. cruzi e registro de casos autóctones da doença, mas isto precisa ser mais estudado (BRASIL, 
2016).
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2. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

Existem alguns dados que norteiam a população e os agentes de saúde no geral, e, dão 
informações pertinentes à situação apresentada sobre a caracterização das doenças no dia-a-
dia das comunidades.

De acordo com os dados epidemiológicos em relação à tuberculose é encontrado na 
literatura que a cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 
cerca de 4,5 mil mortes (BRASIL, 2017).

Os dados necessários para os principais indicadores epidemiológicos e operacionais 
utilizados para a avaliação local, municipal, estadual e nacional estão contidos no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (Figura 01).

Figura 01: Número de casos relatados de tuberculose por UF em 2018.

Através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (tabela 01) temos o número 
de óbitos devido a Tuberculose em 2018 em cada estado brasileiro.
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Tabela 01: Série histórica de mortes por tuberculose. Brasil, Regiões e UF de residência por ano do óbito

Fonte:  MS/SVS/DASIS – Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM.

Em relação à malária ela está na edição atualizada das recomendações relacionadas 
às ações de vigilância em saúde, em conformidade aos dispositivos da Portaria nº 204, de 17 
de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, 
Agravos e Eventos de Saúde Pública, e da Portaria nº 1.984, de 12 de setembro de 2014, que 
define a lista nacional das doenças e agravos que devem ser monitorados por meio da estratégia 
de vigilância em unidades sentinelas (BRASIL, 2017). O número de casos confirmados de 
malária notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) – Brasil 
(Tabela 02).
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Tabela 02: Casos de malária no Brasil. Dados da quantidade de casos de Malária nos anos de 2018 e 2019 em 
cada estado brasileiro.

Casos de malária notifiCado no Brasil

UF 2018 (ano feChado) 2019 (janeiro a março) 2018 (janeiro a março)

AC 26.306 3.334 9.787

AM 71.729 11.240 19.280

AP 15.246 2.879 2.726

MA 935 132 308

MT 878 81 186

PA 45.705 7.550 10.751

RO 9.445 1.970 1.684

RR 23.265 4.666 6.143

TO 25 3 12

região amazôniCa 193.534 31.855 50.877

AL 2 0 2

BA 89 1 56

CE 19 0 10

DF 21 3 9

ES 159 1 9

GO 49 3 17

MG 48 0 9

MS 10 0 1

PB 4 0 3

PE 9 0 4

PI 18 0 4

PR 48 1 9

RJ 58 3 20

RN 9 0 4

RS 19 0 4

SC 29 1 7

SE 5 0 0

SP 141 4 31

região extra-amazôniCa 737 17 199

BRASIL 194.271 31.872 51.076

Fonte: MS, Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Já em relação a leishmaniose tegumentar americana (LTA) – Figuras 02 e a leishmaniose 
visceral (LV) – Figuras 03 estão incluídas na lista nacional de doenças e agravos de notificação 
compulsória, de acordo com a Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, 
anexo V - Capítulo I (BRASIL, 2018).
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Os dados necessários para os principais indicadores epidemiológicos e operacionais 
utilizados para a avaliação local, municipal, estadual e nacional estão contidos no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Figura 02: Dados da quantidade de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana durante uma década em 
cada estado brasileiro. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Figura 03: Dados da quantidade de casos de Leishmaniose Visceral durante uma década em cada estado 
brasileiro. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
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3. PREVENÇÃO

A prevenção das três patologias citadas é feita de formas distintas e que trarão significativos 
impactos na sociedade. 

A vacina chamada Bacillus Calmette-Guerin (BCG) foi desenvolvida pela primeira vez na 
segunda década do século XX (FERREIRA, 2013). É uma das vacinas mais usadas atualmente, 
e atinge mais de 80% de todos os recém-nascidos e bebês nos países em que faz parte do 
programa nacional de imunização infantil (JANSSENS, 2008). No entanto, é também uma das 
vacinas mais variáveis   no uso rotineiro (MYERS, 2006).

A vacina BCG demonstrou oferecer às crianças uma excelente proteção contra as formas 
disseminadas de TB (RAVIGLIONE, 2016). No entanto, a proteção contra a TB pulmonar 
em adultos é variável (UPLEKAR, 2015). Como a maioria das transmissões se origina de 
casos adultos de TB pulmonar, a vacina BCG é geralmente usada para proteger crianças, em 
vez de interromper a transmissão entre adultos (WORLD, 2015). A vacina BCG geralmente 
resultará em uma pessoa vacinada tendo um resultado positivo em um teste cutâneo de TB 
(ANDRADE, 2018).

Segundo Ferro (2010) para reduzir a exposição em domicílios onde alguém tem TB 
infecciosa, as seguintes ações devem ser tomadas: 

• Casas devem ser adequadamente ventiladas;
• Qualquer pessoa que tosse deve ser educada sobre a etiqueta da tosse e higiene 

respiratória, e deve seguir tal prática em todos os momentos;

Quando o esfregaço for positivo, os pacientes com TB devem:
• Passar o máximo de tempo possível ao ar livre;
• Se possível, dormir sozinho em um quarto separado e adequadamente ventilado;
• Passar o mínimo de tempo possível no transporte público;
• Passar o mínimo de tempo possível em lugares onde um grande número de pessoas 

se reúne.

Medidas de prevenção incluem o uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas; o 
uso de roupas compridas que protejam pernas e braços; a instalação de telas em portas e 
janelas; o uso de repelentes; evitar exposição em horários de maior atividade do mosquito; 
borrifação intradomiciliar com inseticida de efeito residual; e drenagem de áreas alagadas 
consideradas de risco para a transmissão da doença (CLARKE, 2008).

Sobre a leishmaniose, medidas de proteção individual, de maneira geral, tais como uso 
de mosquiteiro com malha fina, telagem de portas e janelas, uso de repelentes, não se expor 
nos horários de atividade do vetor (crepúsculo e noite) em ambientes onde este habitualmente 
pode ser encontrado. Ao vetor, com manejo e saneamento ambiental, por meio da limpeza 
urbana, eliminação e destino adequado dos resíduos sólidos orgânicos, eliminação de fonte 
de umidade, não permanência de animais domésticos dentro de casa, entre outras ações que 
reduzam o número de ambientes propícios para proliferação do inseto vetor. Vacinação de 

https://www.tbfacts.org/bcg-vaccine/
https://www.tbfacts.org/tb-tests/
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animais domésticos, mantendo distantes do intradomicílio durante a noite, de modo a reduzir 
a atração dos flebotomíneos para este ambiente (BRASIL, 2016).

4. TRATAMENTO

Para a realização do tratamento contra a tuberculose é importante saber que sendo ele 
medicamentoso para a prevenção da TB, também conhecido como quimioprofilaxia, pode 
reduzir o risco de ocorrência de um primeiro episódio de TB ativa em pessoas com tuberculose 
latente (DE SOUZA, 2018). O tratamento da tuberculose latente tem sido usado como uma 
ferramenta para eliminar a tuberculose em alguns países (TORRENS, 2016).

A isoniazida é uma das drogas usadas para prevenir a tuberculose latente de progredir 
para tuberculose ativa ou tuberculose (DE OLIVEIRA, 2013). A isoniazida é um medicamento 
de baixo custo, mas de forma semelhante ao uso da vacina BCG, é usada principalmente 
para proteger os indivíduos em vez de interromper a transmissão entre adultos (MACIEL, 
2015). Isso ocorre porque as crianças raramente têm tuberculose infecciosa, e é difícil 
administrar isoniazida em larga escala à adultos que não apresentam nenhum sintoma 
(ROCHA, 2015). Tomar isoniazida diariamente por seis meses é difícil em relação à adesão e, 
como resultado, muitos indivíduos que poderiam se beneficiar do tratamento deixam de tomar 
o medicamento antes do final do período de seis meses (SANTOS, 2013).

Há também preocupações sobre o possível impacto do tratamento da TB nos programas 
de prevenção sobre o surgimento da resistência aos medicamentos (SHAH, 2014).

Já em relação ao tratamento da malária, para que ele seja iniciado vai depender de 
alguns fatores, como a espécie do protozoário infectante; a idade do paciente; a gravidez e 
outros problemas de saúde; além da gravidade da doença. (CLARKE, 2008).

São medicamentos antimaláricos, a cloroquina por 3 dias e a Primaquima por 7 dias ou 
14 dias. (CLARKE, 2008). 

Em relação ao cenário atual do tratamento da leishmaniose no Brasil, vem apresentando 
características peculiares pela variedade dos contextos onde acontece a transmissão para o 
homem. Esta diversidade estaria relacionada com as espécies do parasito, dos vetores, dos 
reservatórios e dos ecossistemas. A apresentação clínica exibe polimorfismo e o espectro de 
gravidade dos sinais e sintomas também é variável, embora exista uma certa correspondência 
entre as distintas apresentações clínicas e as diferentes espécies do parasito (BRASIL, 2007). 
A LTA, por ser uma doença de notificação compulsória e com características clínicas de 
evolução grave. A primeira escolha de medicamento é o antimonial pentavalente, com exceção 
dos pacientes coinfectados com HIV e gestantes. Não havendo resposta satisfatória com o 
tratamento pelo antimonial pentavalente, as drogas de segunda escolha serão as anfotericina B 
e o isotionato de pentamidina (BRASIL, 20011). Para LV, os derivados pentavalentes têm 
sido considerados como as drogas de primeira escolha. Atualmente existem duas formulações 
disponíveis: Stibogluconato de sódio e o antimoniato-N-metil glucamina. No Brasil, a única 

https://www.tbfacts.org/latent-tb/
https://www.tbfacts.org/latent-tb/
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formulação disponível é o antimoniato N-metil glucamina, que vem sendo distribuída pelo 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2014). 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS

Sobre as políticas públicas que tem sido feita para combater a tuberculose, a malária 
e a leishmaniose podem ser mencionadas alguns programas e ações que visam o controle ou 
mesmo a erradicação das patologias citadas.

Um dos exemplos é o programa que foi criado em 2015, “Programa Global de TB da 
OMS” que convocou uma força-tarefa global para pesquisas de pacientes com TB (BOCCIA, 
2011).

A OMS prevê que o Manual (MAF TB) seja colocado em uso nos países com altos 
índices de TB antes de 2020 e seja usado juntamente com outras ferramentas de vigilância, 
monitoramento e avaliação, e operacionais para melhorar os cuidados e prevenção da TB e 
acabar com a epidemia (HARGREAVES, 2011). Existem quatro componentes do MAF-TB que 
formam um ciclo para fortalecer a responsabilidade: Compromissos, Ações, Monitoramento e 
Relatórios, e Revisão (BOCCIA, 2016). 

A Declaração Política da Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU exigiu 
que o Diretor-Geral da OMS concluísse a estrutura multissetorial de prestação de contas e 
assegurasse sua implementação em 2019 (WINGFIELD, 2017). A OMS apoiará os Estados-
Membros à medida que avançam para: avaliar o status inicial dos componentes da MAF-
TB em seus próprios contextos; envolver funcionários e partes interessadas na adaptação do 
quadro; e monitorar e revisar seu uso (REIS, 2015). Segundo Kritski (2016) a OMS deve 
fornecer mais orientações e ferramentas operacionais, bem como fará a colaboração com os 
Estados-Membros e coordenará os parceiros para permitir o apoio para fortalecer a capacidade 
e os resultados nos níveis nacional, regional e global (KRITSKI, 2007). A OMS também 
liderará a coordenação com agências da ONU e outras organizações sobre a colaboração 
multissetorial relacionada com o MAF-TB (MASSUDA, 2018). A aplicação e os resultados do 
uso do MAF-TB serão incluídos no relatório de progresso sobre a resposta da TB a partir de 
2019 (KRITSKI, 2018).

Já em relação à erradicação da malária é possível ressaltar os desafios técnicos, econômicos, 
financeiros e institucionais. Nos desafios econômicos incluem a análise do nível de investimentos 
apropriados para programas de eliminação em áreas onde o controle intensificado é a única 
opção viável, avaliando o retorno relativo de investimentos em eliminação e controle, versus 
investimentos em outras intervenções de saúde (FEACHEM ,2008). Os desafios financeiros 
incluem calcular o custo financeiro provável em termos de custo total e quem paga, além de 
colocar em prática mecanismos de financiamento que possam garantir o apoio de longo prazo 
que será vital para que os investimentos iniciais não sejam desperdiçados (MILLS, 1991). Os 
desafios institucionais são muito diversos, mas envolvem a força das estruturas de estado 
necessárias para garantir a implementação, como o estado de direito (vital onde a malária está 
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concentrada em áreas de fronteira com movimento de pessoas associadas a atividades ilegais), 
a existência e desempenho de implementação de estruturas e sustentabilidade política nos 
níveis nacional e global (MILLS, 2004). 

Os locais com poucos recursos são definidos como aqueles que historicamente ou 
atualmente têm recursos físicos e financeiros limitados para investir no controle da malária, 
onde a infraestrutura dos serviços de saúde é limitada e onde a capacidade do estado de 
implementar programas de saúde é fraca (OLIVEIRA, 2003).

Os programas de pulverização se esforçam para operar de forma eficiente. Problemas 
comuns em países subdesenvolvidos incluem: atrasos no início de campanhas anuais de 
pulverização, de modo que a pulverização ocorra somente após o aumento do número de 
casos no início da estação de transmissão; altos níveis de recusas por parte de proprietários de 
casas em ter suas casas pulverizadas e replantadas de paredes após a pulverização; e escassez 
de inseticida, resultando em baixos níveis de cobertura, que foram agravados pelo aumento da 
dependência dos inseticidas mais caros e de ação rápida, como resultado do desenvolvimento 
de resistência a dedetização (SACHS, 2002). Na tabela 03 podemos observar os desafios para 
o controle da malária.

Tabela 03: Desafios no controle da malária.

I. Comunidade e lar
Exigência limitada de prevenção e tratamento da malária devido à falta de informação, 
alto custo ou inacessibilidade física; falta de envolvimento da comunidade no controle da 
malária.

II. Prestação de serviços 
de saúde

Escassez e má distribuição de pessoal devidamente qualificado; fornecimento inadequado 
de consumíveis, incluindo medicamentos contra a malária, testes de diagnóstico, 
inseticida; falta de equipamentos e infraestrutura, incluindo pouca acessibilidade aos 
serviços de saúde; diagnóstico e tratamento de baixa qualidade nos setores público e 
privado; fraca orientação técnica, gestão de programas e supervisão; desigualdades no 
alcance do programa.

III Política do setor da 
saúde e gestão estratégica

Fracos programas nacionais de controle da malária; políticas de drogas fracas e sistemas de 
fornecimento; comunicação inadequada com o setor privado e regulamentação da venda de 
drogas no varejo e drogas falsificadas; incentivos fracos para usar insumos de forma eficiente 
e responder às necessidades e preferências do usuário; a dependência de financiamento 
externo reduz a flexibilidade e a propriedade; práticas de doadores sobrecarregam a 
capacidade de gestão do país

IV. Políticas públicas que 
atravessam setores

Impostos e tarifas sobre importação de commodities (matéria-prima) relacionadas à 
malária; as políticas de descentralização colocam a responsabilidade onde a capacidade 
técnica é fraca; burocracia governamental inflexível (regras de serviço civil e remuneração; 
gestão centralizada); pouca disponibilidade de infraestrutura de comunicação e transporte

V. Características 
ambientais e contextuais

Governança e estrutura geral de políticas: corrupção, baixa prioridade atribuída aos setores 
sociais; estruturas fracas para a prestação pública de contas; Ambiente físico: predisposição 
climática e geográfica à doença; ambiente físico desfavorável à prestação de serviços.

Em muitas áreas, a malária foi associada a certas características ambientais, que mudaram 
com o aumento do crescimento da população: desflorestamento, expansão agropecuária e 
urbanização (Mills, 1997). Além disso, o aumento da renda e o desenvolvimento socioeconômico 
relacionado melhoraram as condições de moradia e sono; o conhecimento das medidas de 
proteção pessoal e a capacidade de adquirir assistência médica (RBM, 2008). Assim, o potencial 
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para a transmissão da malária, e também para a redução da malária, é agora menor em muitas 
áreas. Isso altera os custos e os benefícios (SEPULVEDA, 2006).

Uma das importantes deficiências do programa de erradicação foi a incapacidade ou 
falta de vontade de alguns Governos para apoiar e gerir o seu próprio programa nacional 
(PATOUILLARD, 2007). Isso se aplica particularmente àqueles Governos que foram 
empurrados para a erradicação pela pressão ou incentivos internacionais (Smith, 2005). A 
pesquisa de análise de políticas nos níveis nacional e global podem ajudar a entender o cenário 
político e identificar como as estratégias políticas podem ser criadas para permitir apoio 
político de longo prazo tanto nos países doadores quanto nos países endêmicos (CLARKE, 
2008). Pesquisas sobre os processos de implementação de políticas podem ajudar a entender 
por que políticas acordadas nem sempre serão implementadas em nível local e ajudar a projetar 
processos de implementação aprimorados (PATOUILLARD, 2007).

Sobre a leishmaniose e a prevenção da mesma entende-se que a área de vigilância de 
zoonoses deve estabelecer parcerias interinstitucionais, visando à implementação das ações de 
interesse sanitário, principalmente a limpeza pública e o destino adequado de lixo orgânico. 
Além disso, deve-se desenvolver a intrassetorialidade, requerendo o envolvimento efetivo 
das equipes multiprofissionais e multi-institucionais, com vistas ao trabalho articulado nas 
diferentes unidades de prestação de serviços (BRASIL,2016).

De acordo com a política de saúde vigente em nosso País, o controle da leishmaniose é 
de responsabilidade do SUS. Inicialmente, as execuções das ações eram de responsabilidade 
do Governo Federal. Com o processo de descentralização das endemias, as ações passaram 
a ser executadas nos níveis estadual e/ou municipal, e para cada uma de suas instâncias as 
atribuições estão estabelecidas na Portaria n. º 1.399, de 15/12/99. Caberá às SES (Secretaria 
Estadual de Saúde), por meio do núcleo de entomologia ou setor afim, a execução da atividade 
de vigilância entomológica, tendo o município como colaborador. Nesse sentido, o estado se 
responsabilizará pela capacitação dos recursos humanos, assessoria técnica para definição das 
estratégias e das áreas a serem trabalhadas além do acompanhamento na execução das ações 
de controle químico (BRASIL,2014).

No que refere às ações de vigilância e controle vetorial, caberá ao MS garantir o 
fornecimento de inseticidas para os estados e municípios, às SES a aquisição e distribuição de 
EPIs quando indicado, e aos municípios os pulverizadores, conforme determina a Portaria n. º 
1.172, de 15 de junho de 2004 (BRASIL, 2004). As ações voltadas para o diagnóstico precoce e 
tratamento adequado dos casos de LTA são de responsabilidade das Secretarias Municipais de 
Saúde (SMS), com o apoio das SES e MS. Para tanto, faz-se necessário organizar a rede básica 
de saúde para suspeitar, assistir, acompanhar e, quando indicado, encaminhar os pacientes 
com suspeita de LTA, para as unidades de referência ambulatorial ou hospitalar (BRASIL, 
2007).
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CONCLUSÃO

A leishmaniose é uma zoonose de grande importância na saúde pública por sua 
heterogeneidade epidemiológica e complexa prevenção. Por se tratar de uma doença que 
acomete todos os estados brasileiros, independentemente de ser uma região endêmica ou não, 
são de suma importância que sejam concentrados esforços na conscientização da população 
quanto à necessidade de prevenção, pois já foi comprovada a existência de todos os fatores 
necessários para a ocorrência deste agravo. 

Mesmo o Distrito Federal não sendo uma área endêmica, conclui-se a partir dos 
dados obtidos que sua população tem conhecimento básico da doença e de alguns métodos 
preventivos, apesar de não serem utilizados por sua maioria. O fato de ser um agravo conhecido 
pode ser explicado pela facilidade de veiculação de informação que se tem hoje em dia, porém, 
segundo os dados, esta informação provém de fontes não seguras, com informações não oficiais 
e incompletas, então ainda é preciso reforçar a importância do profissional detentor destes 
conhecimentos na veiculação da informação correta, salientando sempre a grande importância 
da prevenção para que haja maior aderência das mesmas.  

O conhecimento por si só não é suficiente para gerar impactos na prevenção e controle 
da doença. É necessário além do conhecimento, práticas de educação em saúde que favoreçam 
a aplicação do conhecimento e, assim, gerarem impactos positivos nesta importante questão 
de saúde pública.

No Brasil, a malária concentra-se especificamente na região Amazônia – com 99,7% 
dos casos computados anualmente, portanto considerado um problema de saúde pública. A 
sua incidência está ligada ao comportamento da população e aos aspectos epidemiológicos 
favorecidos pelos fatores ambientais (floresta tropical úmida); antrópicos tais como: construções 
hidroelétricas e expansão das áreas agrícolas. Assim como em vários países, no Brasil a malária 
também está relacionada aos fatores socioeconômicos como: pobreza, ausência de condições 
sanitárias, variações climáticas e adesão ao tratamento (SARAIVA, 2009; BRAZ, 2013), 
contudo, entendendo que “adesão” é um conceito variável, a Sociedade Brasileira de Medicina 
de Família no ano de 2009 estabeleceu que será baixa adesão quando a utilização de qualquer 
tratamento for menor que 80%, os tratamentos podem ser: os medicamentos prescritos, ou os 
outros processos em saúde. 

Segundo o Ministério da Saúde o país apresentou o menor número de casos de malária 
nos últimos 35 anos em 2015, e recebeu o prêmio Malaria Champions of  the Americas Award 2015 
pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), devido aos projetos desenvolvidos 
para combater a malária nas Américas. No primeiro semestre do ano de 2019, a malária 
apontou uma redução em comparação ao ano anterior (tabela 02) e a campanha lançada no 
mês de abril com o intuito de combater e erradicar a malária foi “Elimine a Malária para o 
Bem” (BRASIL, 2016), para dar continuidade a essa redução a Portaria n° 535 publicada em 
30 de março de 2016 permitiu aumentar a quantidade de Agentes de Combate às Endemias 
estabelecendo a necessidade de um agente de endemias para cada 500 habitantes rurais em 
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cidades com alto risco, esses profissionais devem orientar a população sobre os sintomas, riscos 
e agente transmissor, além das medidas de prevenção individual e coletiva (BRASIL, 2016).

O programa Saúde da Família é o primeiro nível de atenção básica do SUS (Sistema 
Único de Saúde) onde são desenvolvidas ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 
reabilitação de doenças e agravos, o trabalho de multiprofissionais em unidades de saúde 
(SAÚDE DA FAMÍLIA, 2014). 

O farmacêutico foi incluído no Programa Saúde da Família (PSF) em 2006, pois 
deve atuar em todos os locais que existam medicamentos, para que seja utilizado de forma 
correta e segura (PEREIRA, 2013).  É considerado um profissional ideal para orientação, 
conscientização quanto à adesão ao tratamento, uso racional e correto dos medicamentos 
e pelo acompanhamento dos pacientes, todavia é considerado um profissional com pouca 
presença e participação nos serviços de combate à malária nas regiões endêmicas, enquanto 
que os Agentes de Endemias – profissionais treinados pelo Ministério da Saúde, realizam 
parte do atendimento à população na região amazônica, realizando notificações, diagnóstico 
laboratorial (exame de gota espessa), dispensação de antimaláricos, orientação e verificação de 
cura (CASTRO, 2011)
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INTRODUÇÃO

Desde o início da epidemia da AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida), no 
início da década de 1980, o mundo vem buscando estabelecer mobilizações para o controle, 
redução e eliminação desta síndrome. No decorrer dos últimos 40 anos avanços significativos 
foram alcançados, com destaque para os esforços da Organização das Nações Unidas (ONU) 
no início do século 21 por meio dos Objetivos do Milênio (ODM), que levou o mundo a 
superar as metas do combate à AIDS estabelecidas pela ODM 6. Em 2000, todos os 191 
Estados membros da ONU e pelo menos 22 organizações internacionais se comprometeram 
em alcançar os ODM até 2015. Em 15 anos, dentre os alcançados pelo ODM 6, pode-se citar 
a redução no número de pessoas infectadas a cada ano pelo HIV, que caiu de 3,1 milhões para 
2 milhões (UNAIDS, 2015a). 

Após o encerramento da agenda dos ODM (2000-2015), os objetivos foram ampliados 
para 17 e definidos como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em que foi 
estabelecido o fim da epidemia de AIDS (como parte da ODS 3) até 2030 como meta e mais 
uma vez o mundo está bem encaminhado para alcançar esse objetivo. Os resultados são 
expressivos, como por exemplo, novas infecções pelo HIV foram reduzidas em 35%, o que 
representa aproximadamente 30 milhões de novas infecções pelo vírus, as mortes relacionadas 
à AIDS foram reduzidas em 41%, o que representa cerca de 8 milhões de mortes evitadas em 
todo o mundo desde o período que os ODM foram estabelecidos (UNAIDS, 2015b).
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Os ODS reafirmam o combate global na luta contra o HIV e os países reconheceram 
essa oportunidade. Vale ressaltar que assim como no combate ao HIV, os países membros da 
ONU tem o compromisso de alcançar os demais ODS, em busca da promoção da saúde e 
qualidade de vida e ainda pode-se citar a eliminação da pobreza; promoção da educação de 
qualidade; bem-estar para todos; proteção do meio ambiente e enfrentamento das mudanças 
climáticas. Percebe-se que para assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades, o mundo e principalmente os países membros da ONU precisam 
se alinhar com os ODS que são indivisíveis e essenciais para a vida humana e em sociedade 
(OPAS, 2016).

Um exemplo da dissociabilidade dos objetivos estabelecidos pelas ODS é o objetivo de 
nº 4, que busca assegurar a educação inclusiva, quantitativa e de qualidade para promover 
oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. A educação tem o potencial 
de transformar vidas, desde o desenvolvimento cognitivo na primeira infância, até a formação 
de profissionais para um trabalho decente. O cidadão que tem acesso à educação de qualidade 
tem maior potencial de se conscientizar sobre as formas de transmissão e prevenção do HIV/
AIDS e se sensibilizar quanto ao comportamento sexual seguro (ONU, 2015; GOMES 2017).

Outra relação que se pode realizar é entre o HIV/AIDS e a ODS 10 que aborda a 
redução das desigualdades sociais, econômica e política uma pessoa que não consegue acessar 
informações, seja pelo seu baixo grau de instrução, seja porque se encontra em uma situação 
de exclusão social está mais vulnerável à infecção, não em virtude de seu comportamento ou 
de suas escolhas pessoais, mas devido a suas estruturas sociais. No Brasil a maior parte da 
população pobre é negra e em torno de 60% dos óbitos por AIDS ocorrem nesses indivíduos, 
na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Apesar dos avanços alcançados entre 2006 e 2016, com 
queda de 21,8% de óbitos relacionados à AIDS entre pessoas brancas, na população negra 
houve um aumento de 35,5% (ONU, 2015; BRASIL, 2018a).

Tendo em vista os aspectos apresentados, nota-se o poder da união dos ODS para 
erradicar ou reduzir ao máximo o HIV/AIDS. Para isso é necessário combater a desigualdade, 
o preconceito, a pobreza, a busca da promoção da prosperidade e do bem-estar de todos, 
por meio da cooperação intersetorial entre as diversas áreas, do estabelecimento de políticas 
públicas e mobilização da sociedade em busca da sustentabilidade no contexto ambiental, 
econômico e social (ONU, 2015; BRASIL, 2018a).

2. CRIAÇÃO DO SUS E AÇÕES DE INTERVENÇÃO 
CONTRA HIV/AIDS

Conforme apresentado anteriormente, percebe-se que os eixos sociais e econômicos são 
fundamentais para combater o HIV/AIDS, o que reforça a importância de um serviço de 
saúde universal e efetivo. Apesar das limitações estruturais e de recursos, o Brasil tem menção 
honrosa em todo o mundo no combate a infecção e transmissão do HIV, por intermédio 
de políticas públicas eficientes criadas em consonância com os anseios mundiais. A partir da 
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criação do SUS por meio da Constituição Federal de 1988, houve uma eclosão dos programas 
de combate às DST/AIDS objetivando os princípios de equidade, igualdade, inclusão e 
integralidade que norteiam os direitos humanos (BRASIL, 1990). 

O Ministério da Saúde tem apresentado diversos programas governamentais em 
coadjuvação com órgãos mundiais, na busca pela prevenção do HIV como papel central, uma 
vez que ainda não há medicamentos ou vacinas capazes de erradicar o HIV por completo. 

Dentre as ações do MS, pode-se citar:
• A busca em reduzir ao máximo as transmissões, como por exemplo, por meio da 

distribuição e orientação quanto ao uso dos contraceptivos de barreira (camisinhas 
masculinas e femininas);

• Profilaxia pré-exposição que tem mostrado evidências científicas e ensaios clínicos 
que certificam seu poder de redução da infecção;

• Profilaxia pós-exposição com redução de mais de 80% das situações de risco e 
emergências diante o possível contato viral, em um prazo de até 72 horas;

• Prevenção combinada por meio de abordagens preventivas comportamentais e 
sociais para responder às necessidades específicas da população mais vulnerável 
(BRASIL, 2019). 

O Brasil é referência mundial em políticas públicas para erradicar o HIV abordando os 
grupos mais acometidos, as chamadas populações-chave, através de prevenções farmacológicas 
e psicológicas, ressaltando o caráter fisiológico da doença e também o estigma psicoemocional 
que essas pessoas carregam ao longo da vida (GRECO, 2016).

3. FISIOPATOLOGIA

HIV é a sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana que é o causador da 
AIDS que ataca o sistema imunológico no qual é responsável por proteger nosso organismo 
contra doenças. O vírus HIV pertence ao grupo de retrovírus citopáticos e não oncogênicos 
e para sua multiplicação ele necessita da enzima transcriptase reversa que é responsável pela 
transcrição do ácido ribonucleico (RNA) viral para uma cópia do ácido desoxirribonucleico 
(DNA) podendo então se integrar ao genoma do hospedeiro (BRASIL. 2017a) 

O HIV se caracteriza pelo vírus propriamente dito, destinado assim, para todas as pessoas 
carreadoras da doença, já a AIDS é dita como a forma amplamente brusca da infecção, onde 
o indivíduo se encontra com o sistema imunológico debilitado, seguindo para um grau de 
vulnerabilidade podendo adquirir doenças oportunistas, consequentemente, ninguém morre 
de AIDS e sim das doenças causadas pelas falhas no sistema imunológico. (UNAIDS, 2017).

Os sintomas podem aparecer através de manifestações clínicas como a gripe, febre, 
adenopatia, faringite, exantema maculopapular eritematoso, ulcerações muco cutâneas 
incluindo a mucosa oral, esôfago e genitália, hiporexia, adinamia, cefaléia, fotofobia, 
hepatoesplenomegalia, perda de peso, náuseas e vômitos. Alguns pacientes ainda podem 
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apresentar candidíase oral, neuropatia periférica e meningoencefalite asséptica. A fase 
assintomática do HIV pode durar meses a alguns anos, os sintomas clínicos podem ser mínimos 
e por vezes inexistentes (BRASIL.2017a). 

4. TRANSMISSÃO

A principal forma de transmissão ocorre por meio de relações sexuais sem preservativos 
(vaginal, oral ou anal) e contatos com fluidos vaginais (homossexual ou heterossexual). 
O vírus também pode ser transmitido via parenteral, por meio da transfusão sanguínea, 
compartilhamento de agulhas ou seringas, acidentes com objetos infectados e outros instrumentos 
como piercings, utensílios de manicure e aparelhos de tatuagens não esterilizados. Existe ainda 
a transmissão vertical que sucede de mãe para filho durante a gestação (intrauterina) e durante 
o parto (intraparto) ou consumo de leite materno (FIOCRUZ; 2014).

Como uma forma de evadir o contato com o vírus, adverte-se o uso de preservativos 
masculinos e femininos, durante relações sexuais (vaginal, anal ou oral) baseada em informações 
e programas educativos formulados para toda população, emprego de seringas e agulhas 
descartáveis, uso de luvas para manipulação de feridas e fluidos corporais, de modo que, deve-
se ponderar antecipadamente o uso de sangue e derivados designados a transfusão. Os insumos 
não descartáveis, como por exemplo, instrumentos utilizados em tatuagens ou manicures, 
devem ser minuciosamente limpos para depois serem desinfetados, esterilizados e armazenados 
adequadamente. Ademais, todas as mães soropositivas, devem consumir os antirretrovirais a 
fim de prevenir a transmissão vertical, recomendando-se evitar a amamentação durante todo 
o ciclo do pós-parto e desenvolvimento infantil (BRASIL 2018b). 

5. PROFILAXIA

Por meio de um termo de cooperação assinado pelo MS para prevenção de HIV 
desenvolvido pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) em conjunto com o 
programa das nações unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) mensura-se os desafios e avanços 
enfrentados para o combate ao HIV/AIDS na América Latina e Caribe.  No contexto dos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Cooperação Internacional em 
Saúde busca-se a melhoria e qualidade de vida das populações vulneráveis e acometidas pelo 
vírus. A população mais vulnerável em contrair o vírus no Brasil é representada por mulheres 
profissionais do sexo, homens que fazem sexo com outros homens, travestis e pessoas que usam 
drogas (OPAS; 2017a).

Para a prevenção da transmissão do vírus pelo MS pode-se citar os testes rápidos 
realizados em unidades básicas de saúde e a profilaxia pré-exposição (PrEP) que auxilia a 
prevenção principalmente entre a população mais vulnerável ou situações com alto risco de 
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transmissão do vírus HIV. O início da PrEP no Brasil ocorreu em dezembro de 2017, por 
meio do MS em algumas regiões do país, com prioridade para as populações mais vulneráveis 
(OPAS, 2018).

O MS segue protocolos internacionais para profilaxia pré-exposição e pós-exposição. 
A pré-exposição consiste no uso de medicamentos (como por exemplo, 200 mg de 
emtricitabina/300 mg de fumarato de tenofovir desoproxila) que impedem a replicação do 
vírus no organismo, com efeitos que começam a surgir de 7 a 20 dias de administração dos 
fármacos. O SUS oferece a medicação gratuitamente aos pacientes a cada três meses, sendo 
necessária a administração diária do medicamento em consonância com a realização de 
exames regulares para o controle da eficácia do método (BRASIL,2018c). 

A profilaxia pós-exposição deve ser utilizada o mais breve possível em casos de emergência, 
para diminuir o risco de infecção pelo HIV e são empregados em situações de grande risco 
de contágio, como abuso sexual, relações sexuais desprotegidas e acidentes ocupacionais com 
perfuro-cortantes contaminados. A profilaxia pós-exposição é realizada principalmente com 
fármacos de primeira escolha, sendo eles Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + Atazanavir 
(ATV/r) com administração oral dos medicamentos por 28 dias (BRASIL,2018c).

Apesar da relevância dos protocolos para profilaxia pré-exposição e pós-exposição, a 
prevenção por meio de barreiras físicas (uso de preservativos) nas relações sexuais é a principal 
ação a ser adotada para reduzir o risco de contrair HIV. Entretanto, o uso de preservativo 
combinado aos métodos profiláticos diminui radicalmente as chances de contrair infecções 
sexualmente transmissíveis. (BRASIL, 2018d).

No mundo, a ONU por meio da UNAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 
HIV/AIDS) lidera os países a alcançarem uma visão compartilhada de zero nova infecção 
por HIV. Segundo o UNAIDS reduzir novas infecções pelo HIV exigirá ações de prevenção 
de alto impacto, acesso aos testes, tratamento para todos e ações conjuntas de discriminação 
bem como um compromisso inabalável com o respeito, igualdade de gênero e a proteção e 
promoção dos direitos humanos, incluindo o direito à saúde (OPAS 2017a).

6. TRATAMENTO

Independente do estágio clínico ou imunológico é preconizado para todas as pessoas que 
vivem com HIV o início imediato da terapia antirretroviral (TARV). A orientação para o início 
prévio da TARV considera que além dos benefícios relativos à diminuição da morbimortalidade 
em PVHIV (pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência humana), ocorre a redução 
da propagação da infecção. Assim que a PVHIV estiver orientada sobre os benefícios e riscos 
da TARV, deve-se iniciar o tratamento respeitando a autonomia do indivíduo. De maneira 
nenhuma poderá ocorrer qualquer tipo de opressão para o começo da TARV. Assim que 
iniciada, a terapia não deverá ser suspensa (BRASIL, 2013a).

A terapêutica inicial deve sempre conter combinações de três fármacos, sendo dois 
ITRN/ ITRNt (inibidor da transcriptase reversa análogo de nucleosídeo), associados a uma 
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outra classe de antirretrovirais ITRNN (inibidor da transcriptase reversa não análogo de 
nucleosídeo) ou IP/r (inibidor de protease com reforço de ritonavir) e INI (inibidor de integrase). 
No Brasil, para os casos em início de tratamento o plano prioritário deve ser a combinação de 
dois ITRN/ITRNt – lamivudina (3TC) e tenofovir (TDF) – associados ao inibidor de integrase 
(INI) – dolutegravir (DTG). A restrição a esse esquema deve ser considerada para os casos de 
coinfecção TB-HIV (tuberculose com HIV) e mulheres vivendo com HIV com probabilidade 
de engravidar ou que estejam grávidas (BRASIL, 2013a).

A terapia preferencial inicial para as grávidas, assim como a terapia inicial para os adultos 
deve incluir combinações de três antirretrovirais, sendo dois ITRN/ ITRNt associados a um 
INI. A combinação tenofovir/lamivudina (TDF/3TC) é a prioritária nas grávidas infectadas 
pelo HIV, em razão de possuir simplicidade posológica (uma dose diária) e um perfil benéfico 
no que se refere à lipoatrofia (redistribuição e/ou perda da gordura corporal) e à toxicidade 
hematológica, ambas relacionadas à zidovudina (AZT). Nas ocorrências de inviabilidade do 
uso de TDF/3TC, a combinação AZT/3TC é a segunda opção de escolha. Se por acaso essa 
combinação não possa ser utilizada, recomenda-se então o uso do abacavir (ABC) combinado 
a 3TC como terceira opção (BRASIL, 2013a).

Em relação às comorbidades associadas às pessoas em tratamento, um dos diagnósticos 
mais frequentes é a depressão. Calcula-se que entre essas pessoas, a possibilidade de manifestar 
depressão é de duas a sete vezes maior que na população geral. Algumas particularidades 
devem ser consideradas antes que seja iniciado tratamento farmacológico da depressão. É 
preconizado, que se inicie o tratamento com doses baixas para reduzir os efeitos adversos 
e favorecer a adesão ao tratamento. As doses baixas podem ser efetivas em pacientes com 
doença avançada. Tais doses poderão ser elevadas gradativamente, de acordo com a resposta 
obtida e a tolerabilidade (BRASIL, 2013a).

7. EPIDEMIOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
SAÚDE PARA HIV/AIDS

No início da década de 1980, as regiões metropolitanas do Sudeste e Sul apresentaram 
maiores taxas de epidemia, sendo as principais vias de transmissão as horizontais e parenterais, 
os índices de mortalidade na referida época expressavam-se altos. No final da década de 80 
e início dos anos 90, a epidemia assumiu outro perfil, no qual predominava-se a transmissão 
heterossexual. Posteriormente, estudos epidemiológicos realizados nos anos de 2007 a 2018 pelo 
MS, com dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), mostram que 
“entre os homens, no período observado, verificou-se que 59,4% dos casos foram decorrentes 
de exposição homossexual ou bissexual e 36,9% heterossexual e 2,6% se deram entre usuários 
de drogas injetáveis. Entre as mulheres, nessa mesma faixa etária, nota-se que 96,8% dos casos 
estão relacionados à exposição heterossexual” (BRASIL, 2018e).

Conforme apresentado na figura 1, no período de 2007 à 2018, quanto à categoria de 
exposição com maiores riscos, observou-se maior incidência na população “homossexual” e 
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“bissexual” em 2007, sendo que em 2018 houve predomínio de infecção entre os heterossexuais 
(BRASIL, 2018e).

Figura 1: Casos de HIV notificados no Sinan (número e percentual) segundo categoria de sexo e ano de 
diagnóstico. Brasil, 2007-2018 

 
Fonte: Boletim Epidemiológico - Secretaria de vigilância em Saúde - Ministério da Saúde 2018.

Em relação ao sexo, conforme apresentado na figura 2, no período de 2007 a 2017 
foi observado que o número de adultos contaminados do sexo masculino aumentou 
progressivamente em comparação ao sexo feminino, enquanto as mulheres apontam uma 
redução na taxa de infecção. Dados comparativos sobre a AIDS na última década demonstram 
que a taxa de detecção entre os homens é três vezes superior às mulheres. (BRASIL, 2018e).

Figura 2: Casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom, segundo sexo 
e faixa etária por ano de diagnóstico. Brasil, 2007-2017

Fonte: Boletim Epidemiológico - Secretaria de vigilância em Saúde - Ministério da Saúde 2018.
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No âmbito nacional os casos de transmissão do HIV se dão por via sexual em indivíduos 
de 13 anos ou mais. Nos jovens de 15 a 19 anos, verificou-se um aumento entre mulheres e 
entre homens a propensão é linear (BRASIL, 2018e).

Uma das análises que chamam atenção no Boletim Epidemiológico 2018, conforme 
apresentado na figura 3, é a alusão ao perfil racial dos casos de HIV nos últimos dez anos na 
população brasileira, na qual houve uma queda de 20,9% na proporção de casos entre pessoas 
brancas, aumento de 33,5% das pessoas autodeclaradas pardas, e aditamento de 23,5% na 
população negra. Observando-se o contexto histórico, nota-se que os casos de AIDS são 
maiores em mulheres e homens considerados negros (BRASIL, 2018e).

Figura 3: Casos de aids (número e percentual) notificados no Sinan, segundo raça/cor e ano de diagnóstico. 

Brasil, 2007-2018 

Fonte: Boletim Epidemiológico - Secretaria de vigilância em Saúde - Ministério da Saúde 2018.

Desde os primórdios dos surtos pelo HIV em 1980 até dezembro de 2017, foram 
constatados 327.655 óbitos no Brasil, com o HIV/AIDS como causa elementar. Em 2007 até 
2017 foi notado uma queda de 14,8% das mortalidades no Brasil, passando de 5,6 para 4,8 
óbitos por 100 mil habitantes investigados em 13 unidades de federação (BRASIL, 2018e).

O Brasil vem se destacando internacionalmente pelos seus programas de tratamento, 
de maneira que estão diminuindo a velocidade de propagação do HIV e se não fosse adotada 
a abertura da distribuição gratuita dos medicamentos de 1996 até hoje, ao invés de 860 mil 
pessoas teríamos 18 milhões de brasileiros com o vírus HIV. A política de tratamento para 
todos alastrou o acesso aos antirretrovirais para toda população portadora do HIV, o que 
vem beneficiando a qualidade de vida das pessoas e atenuando a disseminação da infecção. 
Ademais, pesquisas evidenciam que o tratamento tem aumentado a sobrevida de pacientes 
que convivem com o vírus em todo território brasileiro (BRASIL, 2018f).

No contexto global, a ONU divulgou dados em resposta às metas que haviam sido 
propostas até o ano de 2015, anunciando que o objetivo de alcançar 15 milhões de pessoas em 
tratamento para o HIV foi obtido 9 meses antes do prazo. O intuito de reverter a propagação 
do HIV também foi alcançado, novas infecções pelo HIV foram reduzidas em 35% e as mortes 



95 

relacionadas à AIDS caíram para 41%. Além disso, o registro manifestou que falta pouco 
tempo para alcançar a meta de investimento de 22 bilhões de dólares na resposta à AIDS até 
2015 e que uma ação conjunta nos próximos anos pode acabar com a epidemia de AIDS até 
2030. (UNAIDS, 2015b).

O aumento de recursos financeiros em programas de combate ao HIV/AIDS mostrou-
se muito perspicazes em diversos países, conforme apresentado a seguir:
• Zimbábue: a expectativa de vida passou a ser 60 anos de idade, novas infecções foram 

reduzidas e o acesso à terapia foi ampliado; 
• Etiópia: teve uma queda de 71% das mortes relacionadas a AIDS;
• Senegal: atingiu uma das primeiras histórias de sucesso em resposta global a aids, em que 

as novas infecções foram reduzidas em 87% desde 2000;
• Tailândia: foi outro caso que teve arremate de sucesso caindo em 71% as novas infecções 

e 64% das mortes relacionadas a aids;
• África do Sul: foi valorizada por obter o maior programa de tratamento do HIV no mundo, 

sendo 3,1 milhões de pessoas em terapia antirretroviral, predominando redução de 58% 
das mortes no país (UNAIDS, 2015b).

No Brasil, no dia 1º de dezembro, data definida como o “Dia Mundial de Luta contra 
a Aids”, o MS em 2013 anunciou o novo Protocolo Clínico de Tratamento de Adultos 
com HIV e Aids, prestando auxílio farmacológico a todos os pacientes independente do 
seu comprometimento imunológico. Além do Brasil apenas a França e os EUA oferecem a 
terapêutica a todos os pacientes sem restrições. No Brasil a inovação do tratamento foi lançada 
em 2017, com a estruturação dos melhores anti-retrovirais do mundo, com uso do Dolutegravir, 
que após três meses é utilizado em conciliação com Lamivudini e Tenofovir que hoje são 
usufruídos por 87% dos pacientes (BRASIL 2016; BRASIL 2018g). 

Prevenções inovadoras como a PrEP e sua comoção no Brasil mostraram o apoio do MS, 
visando entender a aceitabilidade da medida na nossa população e a aplicabilidade na rede 
do SUS, de outro lado a profilaxia pós-exposição protocolada em 2012, revela que o propósito 
do Ministério da Saúde é adentrar a profilaxia em todas as Unidades de Pronto Atendimento. 
As Cooperações interfederativas tem mostrado preocupações no tocante a exacerbação do 
número de casos em algumas regiões como Rio Grande do Sul e Amazonas, e ações conjuntas 
com a união, sociedade civil, governo dos estados e municípios mais afetados vem sendo 
desenvolvidas a fim de delimitar os óbitos e recidiva pela AIDS. (BRASIL, 2015).

No ano de 2013 e 2014 foram realizadas campanhas de cunho preventivo para 
conscientização dos cidadãos, com duas campanhas sobre HIV/Aids por ano no Brasil. O 
Departamento HIV/AIDS lançou em 2014 uma série de publicações chamadas ‘’Caderno 
de Boas Práticas”, que narra sobre o manejo do HIV na Atenção Básica e a assistência a 
pacientes nas unidades básicas de saúde. Em abril de 2014 foi publicado o novo Protocolo de 
Tratamento de Crianças e Adolescentes vivendo com HIV e Aids, que introduziu a Nevirapina 
na profilaxia para transmissão vertical de recém-nascidos expostos ao vírus, outra inovação foi 
a designação de início de tratamento a crianças acima de um ano com carga viral superior a 
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100 mil cópias, e intervenção farmacológica para todas as crianças com idade superior a cinco 
anos com CD4 abaixo de 500. (BRASIL, 2015)

8. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA RELACIONADA AO 
PORTADOR DE HIV/AIDS

Em 1988, os direitos dos trabalhadores soropositivos foram resguardados através da Lei 
nº 7.670/88 que garante a eles um trabalho mais digno, com os mesmos benefícios de qualquer 
trabalhador, mas os favorecendo com relação à aposentadoria em caso de incapacidade para 
o trabalho (BRASIL, 1988).

De acordo com a Lei nº 7.670 de 8 de setembro de 1988:

Art. 1°- A síndrome da Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS fica considerada, 
para efeitos legais, causa que justifica: [...]
I) auxílio-doença ou aposentadoria, independentemente do período de carência, 
para o segurado que, após filiação à Previdência Social, vier a manifestá-la, bem 
como a pensão por morte aos seus dependentes;
II - levantamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, independentemente de rescisão do contrato individual de trabalho 
ou de qualquer outro tipo de pecúlio a que o paciente tenha direito.
Parágrafo único. O exame pericial para os fins deste artigo será realizado no local 
em que se encontre a pessoa, desde que impossibilitada de se locomover. (BRASIL, 
1988)

A constituição Federal de 1988 reconhece a saúde como direito de todos e dever do 
estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 
doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação’’. Apesar da Constituição de 1988 ressaltar a proteção de 
toda a população, vale ressaltar a dificuldade psicoemocional, discriminação e os estigmas 
associados ao HIV/Aids, que os indivíduos infectados carregam consigo ao longo da vida. 
Portanto, devemos compactuar com as ações mundiais estabelecidas pela ONU, bem como a 
OPAS e MS, buscando assegurar o bem-estar e uma vida saudável, a todos os seres humanos, 
sem nenhuma forma de discriminação (Plano Nacional do HIV/AIDS, 2005; BRASIL, 1988).

Apesar de existirem no Brasil políticas públicas de conscientização de formas de 
prevenção da doença e até mesmo fornecimento de preservativos, acontece a falha exatamente 
quando se fala em preconceito, pois apesar da proteção dada pela Constituição, a prática 
ainda é recorrente. Diante do exposto, o Projeto de Lei do senado nº 380, de 2013 dispõe 
sobre a obrigatoriedade de resguardar o sigilo sobre a condição do portador do HIV com 
objetivo de reforçar a obrigatoriedade de proteção ao sigilo das informações compartilhadas 
entre paciente e profissional de saúde (BRASIL, 2013b).

https://jus.com.br/tudo/aposentadoria
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O objetivo do referido projeto de lei é ordenar a obrigatoriedade de proteção do sigilo da 
condição de portador do HIV em todas as esferas da vida pública, estabelecimentos de ensino, 
serviços de saúde, locais de trabalho, administração pública, segurança pública, processos 
judiciais e mídia escrita e audiovisual. A disseminação de dados que concedam identificar a 
condição de portador de HIV consiste em violação da esfera da intimidade, submete o sujeito 
a danos morais e sociais e afeta suas relações sociais em diversos âmbitos, como o do trabalho 
e da escola (BRASIL, 2013b).

A obrigatoriedade de proteção do sigilo irá contribuir para o livre exercício de direitos que 
atualmente pessoas que vivem com HIV deixam de buscar pelo receio de serem reconhecidas 
como soropositivas. A assistência nos serviços de saúde públicos ou privados será programada 
de forma a não permitir a identificação da condição de portador do vírus HIV pela população 
em geral. Entretanto, em casos determinados por lei, o sigilo profissional sobre a condição 
de portador do HIV poderá ser quebrado por autorização explícita da pessoa portadora do 
vírus ou quando referir-se a criança, em que seu responsável legal deve assinar um termo de 
consentimento informado (BRASIL, 2013b).

No dia 2 de junho de 2014, a Lei nº 12.984/14 entrou em vigência e tipifica a conduta 
de segregar o portador do vírus HIV e o doente de Aids em razão de sua situação de portador 
ou de doente como crime, penalizando tais práticas com a pena de detenção de um a quatro 
anos e multa. A lei 12.984/14, define o crime de discriminação dos portadores do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) e doentes de Aids, conforme transcrito abaixo:

Art. 1º Constitui crime punível com reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, 
as seguintes condutas discriminatórias contra o portador do HIV e o doente de aids, 
em razão da sua condição de portador ou de doente:
I. Recusar, procrastinar, cancelar ou segregar a inscrição ou impedir que permaneça 
como aluno em creche ou estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, 
público ou privado;
II. Negar emprego ou trabalho;
III. Exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego; 
IV. Segregar no ambiente de trabalho ou escolar;
V. Divulgar a condição do portador do HIV ou de doente de aids, com intuito de 
ofender-lhe a dignidade;
VI. Recusar ou retardar atendimento de saúde.” (BRASIL, 2014)

A UNAIDS vem trabalhando junto ao estado para que os direitos e serviços destinados 
à população com HIV/Aids sejam garantidos e para isso conta com apoio dos governos 
federal, estaduais e municipais, da comunidade civil e de outros colaboradores participantes 
que buscam consolidar competências locais para mais satisfatoriamente reagir à Aids, assim 
como apropriar as operações das Agências da ONU e de outros aliados, potencializando o 
uso de recursos técnicos e monetários e aumentando os esforços e as primazias dos governos 
locais. Uma iniciativa liderada pelo UNAIDS, que vem sendo colocado em prática desde 2008 
em apoio à resposta à AIDS e o Plano Integrado da ONU, que teve início primeiramente nos 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16%2CMI202386%2C51045-O%2Bcrime%2Bde%2Bdiscriminacao%2Baos%2Bportadores%2Bde%2BHIV%2Be%2Bdoentes%2Bde%2BAids%2Be%2Ba
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estados do Amazonas (AmazonAids) e Bahia (Laços SociAids) e, a partir de 2012, também em 
Porto Alegre, e no Rio Grande do Sul (Aids Tchê) (ONU, 2019).

O referido Plano é uma ferramenta para fortalecer as parcerias entre os setores e para 
a movimentação de novos recursos em apoio à resposta à AIDS nas regiões que demandam 
prioridade. Do mesmo modo, também tem em vista auxiliar no desafio de se responder às 
injustiças regionais, reforçando sinergias locais com o apoio conduzido das Agências da ONU, 
em seus pertinentes mandatos e competências, cumprindo a diretriz do GT/UNAIDS e da 
Equipe Conjunta da ONU sobre HIV/Aids. No contexto local, as parcerias são estabelecidas 
por intermédio de Grupos Gestores que determinam os objetos de ação, os espaços geográficos e 
os temas prioritários para os projetos de ação. Tais projetos de ação são efetivados e controlados 
pelos Grupos Gestores e assistidos de modo direto pela equipe Conjunta da ONU no que se 
refere sobre HIV/Aids (BRASIL, 2017b).

CONCLUSÃO

Em virtude dos fatos mencionados, considera-se que o Brasil tem desenvolvido políticas 
públicas de grande sucesso e propostas com a finalidade de reduzir ao máximo a existência 
do HIV/Aids. Por meio dos avanços tecnológicos, investimentos pertinentes, apoio do MS 
e de outros órgãos, além do apoio da sociedade civil, pode-se alcançar o ODS 3, com fortes 
impactos positivos em um futuro breve. Nosso país vem aliando diversas estratégias que estão 
acarretando impacto em relação a sobrevida dos portadores do vírus da imunodeficiência 
humana-HIV, contudo podemos citar a Profilaxia pré-exposição - PrPEP, Profilaxia Pós-
Exposição de Risco-PEP, testagem rápida e gratuita, incentivo e disposição de preservativos, 
gel lubrificante, pré-natal, adesão à terapia antirretroviral - TARV, práticas seguras, defesa 
dos direitos humanos, combate a homofobia, informação e educação, o que faz do Brasil 
ser referência mundial no combate ao HIV, porém devido à grande extensão territorial e à 
grande diversidade, essa constância de controle e estabilidade da AIDS, não se dá de maneira 
uniforme.

Ainda persistem obstáculos em relação às desigualdades em regiões mais vulneráveis, 
preconceitos e falta de acesso às informações, o que vem à tona a importância de intervenções 
preventivas, principalmente entre a população masculina e nas populações chave que mostram 
um índice elevado de novas infecções quando comparado com a população em geral. Percebe-
se a necessidade falar sobre sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis nas escolas 
para alertar os jovens como forma de prevenir agravos. Os programas já elaborados pelo 
governo devem ter continuidade e devem ser fortalecidos cada vez mais, as punições ao não 
cumprimento dos direitos do portador de HIV/Aids e por fim exterminar qualquer forma de 
preconceito e desigualdade, não só no território brasileiro, mas em âmbito mundial.
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INTRODUÇÃO 

As startups da educação são conhecidas como edtechs, um acrônimo em inglês das palavras 
education e technology.  O termo representa empresas que utilizam tecnologia para facilitar 
processos de aprendizagem, formais ou não, bem como contribuir para o aprimoramento de 
sistemas educacionais.

Segundo a Associação Brasileira de Startups - ABSTARTUPS - e o Centro de Inovação 
para a Educação Brasileira - CIEB (2018), o segmento que lidera o número de startups no Brasil 
é o da educação, perfazendo 7,8% do total de organizações. Há iniciativas presentes em 25 dos 
26 estados brasileiros (menos Tocantins), passando, portanto, a receber cada vez mais atenção 
de gestores públicos, investidores, grupos educacionais privados, movimentos políticos e outros 
atores da sociedade civil, mercado e Estado.

Em Brasília há um movimento organizado há quatro anos chamado EdTech Meetup que 
reúne empreendedores e entusiastas do segmento. No último censo realizado pelo grupo, ainda 
em 2019, 57 startups na área de educação estão atuando no Distrito Federal (e algumas no 
Brasil, mas sediadas no DF) nas fases de ideação, operação, tração ou crescimento. 
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O movimento das edtechs ocorre no mesmo período histórico em que o mundo tem como 
norte de sustentabilidade os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos em 
2015 e com foco em 2030.  Os 17 (dezessete) objetivos -- integrados e indivisíveis, balanceando 
as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental -- 
pretendem estimular a ação de Estados, organizações, comunidades e pessoas nos próximos 
quinze anos e em áreas fundamentais para humanidade e para o planeta.

O empreendedorismo social, em paralelo, também pode ser considerado como um vetor 
a favor do desenvolvimento sustentável. Resultados de suas iniciativas, como os negócios de 
impacto, podem eventualmente contribuir em tal direção (KURATKO, 2016).

Dos 7 objetivos escolhemos explorar o de número 4 que busca “assegurar a educação 
inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todas e todos” (ONU, 2015, p. 18).  Entendendo que as edtechs de Brasília foram 
concebidas, planejadas e atuam no universo educacional e de aprendizagem, um 
campo de impacto, existiria alguma relação entre a identidade auto-declarada 
de tais iniciativas, o ODS 4 e os princípios de negócios de impacto?

Diante de tal indagamento, este capítulo se propôs a investigar a possível relação entre 
a identidade das edtechs de Brasília, o objetivo de desenvolvimento sustentável número 4 e os 
princípios de negócios de impacto.

Para tanto, buscou-se (a) analisar as auto-descrições das EdTechs de Brasília, apresentadas 
no censo de 2019; (b) comparar os termos que elas se descrevem com os que compõem as metas 
e os indicadores do objetivo de desenvolvimento sustentável número quatro; (c) comparar os 
termos que as edtechs se descrevem com os quatro princípios de negócios de impacto.

1. REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 As Edtechs em Brasília

Em 2018 a Associação Brasileira de Startups realizou um mapeamento das Edtechs no 
Brasil apresentando os seguintes dados (ABSTARTUPS E CIEB, 2018):

• 364 edtechs mapeados;
• 25 estados e o Distrito Federal possuíam edtechs, com exceção do Tocantins;
• 73% dos estados com pelo menos três incidências;
• 43% das edtechs estão sediadas em São Paulo;
• 47% atuam no segmento de educação básica (ensino fundamental e médio);
• 49% trabalham oferecendo sistemas para gerenciamento de conteúdo;
• 70% utilizam SAAS - Software as a Service para gerar receita.

Os ecossistemas de startups no Brasil vêm crescendo e no Distrito Federal não é diferente. 
No DF, dados novos da Associação Brasileira de Startups (2019), mostram que atualmente são 
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209 startups onde 29% faturam entre 50 mil a 250 mil e 36% ainda estão sem faturamento. 
Observa-se que 37,2% é B2B2C, ou seja, uma empresa vende para outra que depois vende para 
o consumidor final, 33,8% B2B, negócios entre empresas e 22,1% B2C transações realizadas 
diretamente com o consumidor final. Em relação ao modelo de negócios 40% é SaaS - Software 
as a Service, onde o cliente paga pela utilização de um software e 21% Marketplace, plataforma 
que agregam vários fornecedores para vender seus produtos, e estão distribuídos com relação 
a segmentação de mercado com 43,6% na área de educação e 4,35 em finanças. Esses dados 
corroboram os dados do Edtech Meetup 2018 (2019): 50 são edtechs, demonstrando assim 
crescimento, pois das 209 respondentes 78% apontaram a área de atuação, ou seja, 43,6% 
desse público indica número superior a 70 edtechs no DF.

Mapeamento da Comunidade Centro-Oeste (ABSTARTUPS, 2019) mostra que em 
Brasília, das 209 startups ativas, 40% estão em operação e 34% em tração. Um ecossistema 
em desenvolvimento que em 2012 teve um crescimento significativo quando pulou de uma 
para oito fundações de startups no ano e continua crescendo.

Em 2017 ocorreu o primeiro encontro das edtechs, surgindo assim o Edtech Meetup 
Brasília, uma rede de empreendedores e entusiastas do futuro da aprendizagem cujo objetivo é 
“disseminar o paradigma da nova economia nas instituições de ensino, por meio da articulação 
das startups de educação, as edtechs” (EDTECH MEETUP Brasília, 2019).

O SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas tem como 
objetivo fomentar o empreendedorismo no Brasil auxiliando as pequenas empresas e 
microempreendedores individuais. Boa parte das startups se iniciam nesta categoria. Para 
o SEBRAE Startups são empresas recém criadas, muitas vezes ainda nem constituída 
formalmente, com ideias inovadoras, ligadas a P&D e de risco elevado em busca de validação 
no mercado (SEBRAE, 2017).

Startups conforme Ries (2012, p.3): “é uma instituição humana desenhada para criar 
um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza”. No Brasil em 2011 startups 
ainda era novidade, vários empreendedores criaram uma frente de trabalho para atuar em 
prol das startups brasileiras.  Surge assim a ABStartups com intuito de fomentar uma rede de 
aprendizado e oportunidades (ABSTARTUPS, 2019). 

É possível ver o desenvolvimento do ecossistema na ampliação de edtechs no decorrer das 
4 edições, vale ressaltar que a 5ª edição que acontecerá em 17 de outubro de 2019.

 

 
 

Fonte: Edtech Meetup Brasília adaptado pelos autores.
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1.2. A  Agenda 2030 e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
4 (ODS 4)

Em 2015 a Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou a Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável que trata de um plano de ação com 17 objetivos e 169 metas, 
chamados de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Estes foram consolidados a 
partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, visando alcançar o que os primeiros 
não conseguiram e ir um pouco mais além. Os novos objetivos terão 15 anos de vigência com 
metas mais ambiciosas e se equilibram em três dimensões: a econômica, a social e a ambiental 
(ONU, 2015).

Os ODS e metas são integrados e indivisíveis, de natureza global e universalmente 
aplicáveis, tendo em conta as diferentes realidades, capacidades e níveis de 
desenvolvimento nacionais e respeitando as políticas e prioridades nacionais. (ONU, 
2015, p.16).  

Portanto cabe a cada governo definir suas metas nacionais sendo guiado pelo nível global 
de ambição, definindo também como essas metas serão incorporadas ao seu planejamento 
nacional. (ONU, 2015).

De acordo com a agenda 2030 da ONU, os 17 objetivos, são:

 
Fonte: MRE, 2015.

A ONU (2015) prevê ainda que o acompanhamento dos ODS seja feito através 
de indicadores globais. Após analisarmos as informações de indicadores globais dos ODS 
disponibilizadas no relatório do IBGE (2019), constatou-se que dos 244 indicadores, 70 já 
foram produzidos, 81 estão em análise/construção, 48 não possuem dados, 38 não possuem 
metodologia global e 7 não se aplicam ao Brasil.

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4), recorte específico deste capítulo, 
trata sobre a educação de qualidade e busca ‘“assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
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qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos” 
(ONU, 2015),

 As metas que ODS 4 possui são:

4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem 
o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, 
que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. 
4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um 
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação 
pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário. 
4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à 
educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo 
universidade.
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos 
que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e 
profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. 
4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e 
garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação 
profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com 
deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. 
4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial 
proporção dos adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados 
e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática. 
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por 
meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, 
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não 
violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição 
da cultura para o desenvolvimento sustentável.
4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para 
crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de 
aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos.
4.b Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de 
estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos 
desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países 
africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, 
de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e 
programas científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento. 
4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, 
inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos 
países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento.
(ONU, 2015, p.23-24).
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Como desdobramento das metas, o IBGE (2019) trouxe de forma detalhada os indicadores 
necessários ao seu acompanhamento, sendo onze o total:

4.1.1. - Proporção de crianças e jovens: (a) nos segundo e terceiro anos do ensino 
fundamental; (b) no final dos anos iniciais do ensino fundamental; e c) no final dos 
anos finais do ensino fundamental, que atingiram um nível mínimo de proficiência 
em (i) leitura e (ii) matemática, por sexo.
4.2.1 - Proporção de crianças com menos de 5 anos que estão com desenvolvimento 
adequado da saúde, aprendizagem e bem-estar psicossocial, por sexo.
4.2.2 - Taxa de participação no ensino organizado (um ano antes 
da idade oficial de ingresso no ensino fundamental), por sexo. 
4.3.1 - Taxa de participação de jovens e adultos na educação formal e não formal, 
nos últimos 12 meses, por sexo.
4.4.1 - Proporção de jovens e adultos com habilidades em tecnologias de informação 
e comunicação (TIC), por tipo de habilidade.
4.5.1 - Índices de paridade (mulher/homem, rural/urbano, 1º/5º quintis de renda e 
outros como população com deficiência, populações indígenas e populações afetadas 
por conflitos, à medida que os dados estejam disponíveis) para todos os indicadores 
nesta lista que possam ser desagregados.
4.6.1 - Percentual da população de determinado grupo etário que atingiu pelo menos 
o nível mínimo de proficiência em (a) leitura e escrita e (b) matemática, por sexo.
4.7.1 - Em que medida (i) a educação para a cidadania global e (ii) a educação 
para o desenvolvimento sustentável, incluindo a igualdade de gênero e os direitos 
humanos, são incorporados a todos os níveis de: a) políticas nacionais de educação; 
b) currículos escolares; c) formação dos professores e d) avaliação dos alunos.
4.a.1 - Proporção de escolas com acesso a: (a) eletricidade; (b) internet para fins 
pedagógicos; (c) computadores para fins pedagógicos; (d) infraestrutura e materiais 
adaptados para alunos com deficiência; (e) água potável; (f) instalações sanitárias 
separadas por sexo; e (g) instalações básicas para lavagem das mãos (de acordo com 
as definições dos indicadores WASH).
4.b.1 - Volume dos fluxos de ajuda oficial ao desenvolvimento para bolsas de estudo 
por área e tipo de estudo.
4.c.1 -  Proporção de professores (a) na pré-escola; (b) nos anos iniciais do ensino 
fundamental; (c) nos anos finais do ensino fundamental; e (d) no ensino médio, que 
receberam pelo menos a formação mínima (por exemplo: formação pedagógica), 
antes ou durante o exercício da profissão, requerida para lecionar num determinado 
nível de ensino num dado país. (IBGE, 2019).

Dentre esses indicadores, o IBGE (2019) aponta que: 

I. os indicadores 4.2.2; 4.5.1; 4.a.1 e 4.c.1 já foram produzidos (sublinhados no texto); 
II. os indicadores 4.1.1; 4.3.1; 4.4.1 e 4.6.1 não possuem dados; 

III. os indicadores 4.2.1 e 4.7.1 estão sem metodologia global; 
IV. e o indicador 4.b.1 não se aplica ao Brasil. 

https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo4/indicador451
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo4/indicador4a1
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo4/indicador4c1
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1.3 Negócios de Impacto na Educação

  Segundo a Força Tarefa de Finanças Sociais (2015, p. 5), define-se negócios de 
impacto como “empreendimentos que têm a missão explícita de gerar impacto socioambiental 
ao mesmo tempo em que produzem resultado financeiro de forma sustentável.” 

  Ainda segundo o documento (2015, p.6), são quatro os princípios que regem e 
conceituam tal tipo de organização:

I. Compromisso com a missão social e ambiental. 
II. Compromisso com o impacto social e ambiental monitorado.  

III. Compromisso com a lógica econômica.
IV. Compromisso com a governança efetiva.

Mesmo com o foco primordial no bem comum, os negócios de impacto (ou, em alguns 
casos, negócios sociais) se diferem das organizações de terceiro setor por terem receita 
destinada a manter suas atividades e tendo a possibilidade de distribuir os lucros entre sócios 
(ANASTÁCIO, 2018), tendo ainda como principal objetivo de “diminuir vulnerabilidades e 
desigualdades sociais” (CARDOSO, 2018, p.81).

Ao refletir sobre a possível inter-relação entre negócios de impacto social e os objetivos de 
desenvolvimento sustentável, podemos explorar a plataforma de negócios sociais Pipe.Social, 
que realiza um mapeamento nacional desde 2017.  O Mapa de Impacto (2019) apresenta 
um mapa de negócios de impacto social e ambiental, visando obter um retrato do perfil, dos 
desafios e as demais informações sobre esse movimento que vem crescendo nacionalmente. No 
ano de 2019 (resultado da coleta de 2018), por exemplo, constatou-se que 36% dos negócios de 
impacto mapeados tem como área de impacto a educação e 26% deles estão alinhados com o 
ODS 4, pois buscam, de várias formas, a educação de qualidade.

2. MÉTODO E PROCEDIMENTOS 

Este capítulo traz um estudo exploratório, pois buscou investigar novas informações 
sobre um campo ainda pouco explorado que é a interseção entre as edtechs, os objetivos de 
desenvolvimento sustentável e os negócios de impacto. 

Usou, para tanto, uma abordagem predominantemente qualitativa, onde se pretendeu 
interpretar os termos-chaves que as edtechs de Brasília se auto-descreveram no Censo de 2019, 
à luz das metas e indicadores do objetivos de desenvolvimento sustentável 4 (ONU, 2015) e 
dos princípios para definição de um negócio de impacto (FORÇA TAREFA DE FINANÇAS 
SOCIAIS, 2015).

 O Censo 2019 das edtechs foi a fonte dos dados analisados desta pesquisa, que se 
configura como um levantamento (survey). Esta é a quarta edição do censo e teve um total de 60 
edtechs participantes (sendo que apenas 57 aceitaram abrir os dados para esta investigação).
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 A coleta dos dados foi feita via questionário, disponibilizado nos grupos que organizam 
o movimento, no período de 26/03/2019 a 24/06/2019. 

 Os campos do questionário recortados e utilizados para análise dos dados desta pesquisa 
foram:

• Descrição longa (campo aberto): a edtech se autodescrevia em até 140 caracteres.
• Descrição curta (campo aberto): a edtech se autodescrevia em até 140 caracteres.
• Público (campo fechado): qual é o público-alvo da edtech? Infantil, fundamental, 

médio, corporativo, adulto, idoso ou superior? (prioritário).
• Categoria (campo fechado): em qual mercado a edtech oferece solução? Comunicação 

escolar, ferramenta de estudo, produção de conteúdo, programação, capacitação, 
ambiente online de aprendizagem etc.?

• Ano (campo aberto): em que ano a edtech foi fundada?

 Considerou-se, para fins desta análise, as edtechs em todos os estágios de vida (inclusive 
ideação).

3. A IDENTIDADE DAS EDTECHS DE BRASÍLIA 

3.1 A Identidade das Edtechs de Brasília e os indicadores e Metas 
do ODS 4

Em posse das autodescrições longas, realizou-se uma análise comparativa com os termos 
contidos nas metas do ODS 4, de onde surgiram algumas observações:

• 3 (três) edtechs têm em sua autodescrição termos que sugerem um possível alinhamento 
com a meta 4.1;

• 12 (doze) delas têm em sua autodescrição termos que correspondem a um possível 
alinhamento com a meta 4.4;

• 1 (uma) edtech tem em sua autodescrição termos que sugerem um possível alinhamento 
com a meta 4.7 e

• 1 (uma) delas tem em sua autodescrição termos que sugerem um possível alinhamento 
com a meta 4.c.
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Fonte: produzido pelos autores

Das dez metas que constam no ODS 4, quatro se apresentam textualmente, de 
forma completa ou parcial, na auto-descrição das edtechs. O item “sem aderência às metas”, 
corresponde ao universo de edtechs analisadas que não alinha-se às metas estabelecidas no ODS 
4. 

Em posse das autodescrições longas, realizou-se uma análise comparativa com os termos 
contidos nos indicadores do ODS 4, de onde surgiram algumas observações:

• 1 (uma)  edtechs têm em sua autodescrição termos que sugerem um possível alinhamento 
com o indicador ODS 4.1.1;

• 7 (sete) delas têm em sua autodescrição termos que sugerem um possível alinhamento 
com o indicador ODS 4.4.1;

• 5 (cinco) edtechs têm em sua autodescrição termos que sugerem um possível 
alinhamento com o indicador 4.7.1 e

• Somente 1 (uma) edtech tem em sua autodescrição termos que sugerem um possível 
alinhamento com mais que um indicador.

 
Fonte: produzido pelos autores
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Dos onze indicadores pertencentes ao ODS 4, três indicadores (4.1.1; 4.4.1; e 4.7.1) se 
apresentam textualmente, de forma completa ou parcial, na auto-descrição das edtechs.

O item “não se enquadra” apresentado no gráfico corresponde ao universo de edtechs que 
por meio da sua auto-descrição não se alinham aos indicadores das metas do ODS 4.

3.2 A Identidade das Edtechs de Brasília e os Princípios de 
Negócios de Impacto

Também a partir de uma análise comparativa entre o que está explícito nas auto-
descrições e os princípios de negócios de impacto apresentados do documento da Força Tarefa 
de Finanças Sociais, constatou-se que que das 57 (cinquenta e sete) edtechs analisadas, em 
números absolutos:

• 30 (trinta) delas expressam em suas descrições compromisso com a missão social e 
ambiental (o primeiro princípio dos negócios de impacto); 

• 5 (cinco) delas, por exporem a mensuração que realizam, expressam o compromisso 
de impacto social e ambiental monitorado (o segundo princípio dos negócios de 
impacto); 

• 9 (nove) das edtechs apresentam seu modelo de lógica econômica para a auto 
sustentabilidade do negócio (o terceiro princípio dos negócios de impacto); 

• 3 (três) delas explicitam o compromisso de governança efetiva (o quarto princípio dos 
negócios de impacto); e

• 23 (vinte e três) edtechs não expressam em sua auto-descrição princípio algum como 
negócio de impacto (e algumas, como veremos em breve, apresentam mais que um 
princípio).

 
Fonte: produzido pelos autores
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Entre as edtechs analisadas, destacamos que:
• 23 (vinte e três) edtechs possuem apenas um dos princípios em sua descrição; 
• 9 (nove) possuem dois princípios de negócios de impacto; 
• 2 (duas) possuem três ou mais princípios; 
• e 23 (vinte e três) não se enquadram em nenhum dos princípios.

 
Fonte: produzido pelos autores

Quanto ao princípio da lógica econômica, apesar da análise estar baseada nos princípios 
de negócios de impacto, onde encontramos apenas 9 edtechs ali enquadradas, pode-se inferir 
que a totalidade se alinha com tal princípio diante da perspectiva de serem startups e terem, 
naturalmente, uma lógica econômica-financeira que as guie.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao buscarmos investigar a possível relação entre a identidade autodeclarada das edtechs 
de Brasília no Censo 2019, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 e os princípios de 
negócios de impacto, observamos que ainda há um percentual reduzido de relacionamento e 
alinhamento entre essas iniciativas e as duas agendas.

Ressalvamos, a considerar a nossa metodologia, que mesmo que as edtechs não se 
autodeclarem na direção do ODS 4, muitas delas podem estar contribuindo para a Agenda 
2030 (e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Também entendemos poder ocorrer 
o mesmo fenômeno na análise dos princípios de negócios de impacto: algumas delas podem 
praticar os quatro princípios em seu cotidiano tático e operacional, porém sem entender-se 
como tal ou mesmo sem incorporar a prática em sua descrição e/ou identidade.
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De todo modo, compreendemos ser a autodescrição longa em um Censo a representação 
mais profunda da missão, da identidade, das práticas e dos valores de uma edtech e, portanto, 
das prioridades dessa organização. Sendo assim, entendemos que para que tais agendas sejam 
tratadas como prioritárias em sua operação cotidiana -- ou seja, para que edtechs contribuam 
para o ODS 4 de forma sistemática e também atuem com uma perspectiva de impacto social 
positivo -- é mister que adotem em seu discurso e prática os elementos que as configurem como 
organizações que priorizam tais agendas, quais sejam: incorporação das metas e indicadores 
do ODS 4 e os princípios dos negócios de impacto.

Por fim, sinalizamos a evolução e o amadurecimento do ecossistema de empreendedorismo 
e empreendedorismo social no DF e entorno. Tal fenômeno tem sido visto pelas sucessivos 
eventos, editais e oportunidades, cada vez mais frequentes e robustas, que ocorrem 
semanalmente. Startups tradicionalmente locais estão, com mais frequência, nascendo no DF e 
entorno e se integrando a ecossistemas nacionais e globais. Acreditamos que as iniciativas que 
estiverem alinhadas com a Agenda 2030 e com os princípios de negócios de impacto estarão, 
em nossa visão, um passo à frente para atuarem como protagonistas nesse movimento.
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ODS 04 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
 

ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR: NOVOS DESAFIOS PARA 
AS UNIVERSIDADES
Raquel Nogueira de Araújo Noronha63

INTRODUÇÃO

Esse artigo compartilha orientações voltadas à adaptação das instituições de ensino 
superior às políticas de garantia da acessibilidade de modo que possa se adequar às exigências 
legais. Visa ainda, contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODSs, 
especialmente a ODS 4: “Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos”.  As ODSs foram estabelecidas pela Organização das 
Nações Unidas – ONU e devem ser implementadas por todos os países do mundo durante os 
próximos 15 anos, até 2030.

A temática “acessibilidade”, na Educação Superior, está fundamentada no “Documento 
– Referenciais de Acessibilidade no Ensino Superior conforme Brasil (2013, p.3-4) e justifica-se 
devido à

(…) necessidade de ampliar o conhecimento sobre o tema, haja vista que tem 
motivado intensas reflexões e debates por parte dos profissionais da educação e 
afins. Isso por que, entendida em seu amplo espectro (acessibilidade atitudinal, física, 
digital, nas comunicações, pedagógica, nos transportes, etc.), pressupõe medidas que 
extrapolam a dimensão arquitetônica e abrangem o campo legal, curricular, das 
práticas avaliativas, metodológicas, entre outras. Dotar as instituições de educação 
superior (IES) de condições de acessibilidade é materializar os princípios da inclusão 
educacional que implicam em assegurar não só o acesso, mas condições plenas de 
participação e aprendizagem a todos os estudantes.

A Educação Inclusiva perpassa hoje por diferentes formas, fundamentando a igualdade 
e a diferença como valores indissociáveis. Os profissionais de educação devem olhar a inclusão 
não somente pelo viés da deficiência, mas sim, olhar para todos que estão inseridos na 

63 Mestre em Educação pela UNICID/SP. Docente no Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) Advogada. 
raquelnoronhaadv@gmail.com
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Universidade e que apresentam qualquer tipo de dificuldade, contemplando com isso, suas 
individualidades e potencialidades. Segundo Veiga, Neto e Lopes (2007):

(…) é importante discutir a inclusão na medida em que, com esses debates, abre‐
se a oportunidade de problematizar várias questões sociais, culturais, políticas 
e pedagógicas que, de outra maneira, permaneceriam à sombra, ou seriam 
consideradas resolvidas ou, até mesmo, nem seriam vistas como problemática. 
As discussões acerca da inclusão/acessibilidade ultrapassam a ideia de inclusão 
como sinônimo de respeito, tolerância e aceitação do outro, do outro que não é 
o “mesmo”. É um movimento que possibilita ao aluno perceber‐se como pessoa 
que tem potencial para aprender, para participar da sociedade de acordo com suas 
capacidades. O papel social da educação superior na atualidade e a necessidade de 
que ela transcenda aos limites de seu compromisso tradicional com a produção e 
disseminação do conhecimento ocupa lugar de destaque no debate acadêmico.

Além disso, a educação visa à formação integral do ser humano, sendo um processo 
contínuo de integração à sociedade em todo o curso de sua vida. Sob o prisma legal, ela faz 
parte dos direitos fundamentais do homem, das necessidades básicas de todos, conforme é 
estabelecido na Declaração dos Direitos Humanos (ONU, 1948), nos itens 1, 2 e 3 do art. 26. 
De acordo com os princípios estabelecidos nessa declaração, deve-se considerar que: 

Entender a educação como direito humano diz respeito a considerar que as pessoas 
se diferenciam dos outros seres vivos por uma característica única do ser humano: a 
habilidade de produzir conhecimento e, por meio dele, transformar, organizar-se e 
rever valores. Nesse sentido, fica claro que a educação tem papel fundamental para 
criar uma cultura de respeito à vida e à dignidade humana, combatendo preconceitos 
e a discriminação. (BRASIL, 2008, p.2)

O estudo se justifica, pois, a luz do novo referencial, a acessibilidade e a inclusão passam 
a ser responsabilidade social na educação superior e o número crescente de estudantes com 
necessidade de atendimento diferenciado demonstra a importância do fortalecimento e 
consolidação da política de inclusão do país. O Censo Escolar (INEP, 2009) demonstra que 
desde 2005 tem ocorrido um aumento de matrículas de alunos com necessidades educacionais 
especiais – no ensino superior, dentre as quais se destacam as pessoas com deficiência/
mobilidade reduzida.

Portanto, no mundo contemporâneo, a inclusão de alunos com necessidades especiais 
representa um grande desafio tanto para a Educação Básica quanto para a Superior, em 
instituições tanto privadas quanto públicas. 

Segundo as legislações, as Universidades têm o dever de implementar ações planejadas e 
eficientes para fomentar a acessibilidade, com vistas a uma educação de qualidade. As pessoas 
com deficiência e necessidades educativas específicas necessitam de um acesso igualitário ao 
ensino, possibilitando que as instituições atuem na mediação do acesso físico e no processo de 
ensino/aprendizagem, de forma a satisfazer as necessidades desses alunos.
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1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo adotou um caráter qualitativo, pois apesar de ser considerado como uma 
atividade situada, tem possibilidade de posicionar o observador no mundo. Para Flick (2009), 
a pesquisado tipo qualitativa consiste em um conjunto de práticas interpretativas e materiais 
que tornam o mundo visível. Optou-se pela técnica de análise documental, haja vista que 
essa possibilita a identificação, verificação e apreciação de documentos com uma finalidade 
específica. 

Com relação aos documentos, Oliveira (2007) considera que são registros escritos que 
proporcionam informações em razão da compreensão dos fatos e relações, pois registram 
manifestações de aspectos da vida social de determinado grupo. Flick (2009) observa que os 
documentos contribuem na discussão metodológica, uma vez que “permitem que se vá além 
das perspectivas dos membros no campo”.

Para a realização deste trabalho foram selecionadas referencias na Declaração de 
Salamanca e no Documento Orientador Referenciais de acessibilidade na educação superior 
e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da EducaçãoSuperior – SINAES 
(BRASIL, 2013). Para analisar, identificou-se apontamentos que a literatura e a Declaração de 
Salamanca consideram relevantes para a ampliação da acessibilidade.

O artigo se inicia com a apresentação das principais diretrizes para a educação 
inclusiva, constantes na Declaração de Salamanca e depois passa pelas orientações presentes 
no Novo Referencial de Acessibilidade do Ensino Superior. Na última sessão são tratadas as 
considerações finais.

2. DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: O DIREITO DE 
UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

O direito de toda criança à educação foi proclamado na “Declaração de Direitos 
Humanos” e ratificado na “Declaração Mundial sobre Educação para Todos”. Toda pessoa com 
deficiência tem o direito de manifestar seus desejos quanto à sua educação, na medida de sua 
capacidade de estar certa disso. O princípio fundamental desta “Linha de Ação” (necessidades 
educativas especiais) é de que as escolas devem acolher todas as crianças independentemente 
de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras.

Segundo Mazzoni (2001), o século XX poderá ser caracterizado como o mais importante 
para a definição de normas de respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente e à diversidade 
humana. No meio do século, começaram a ganhar força, com valor econômico, os conceitos 
de ecologia e de biodiversidade, e chegamos ao fim do século percebendo, e começando a 
valorizar, a diversidade humana.

Ainda, segundo esse autor, foi na segunda metade do século XX que surgiram as leis 
de atenção às pessoas portadoras de deficiência: Em 1955, a Organização Internacional 
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do Trabalho elaborou a Recomendação n° 99, sobre a Reabilitação Profissional de Pessoas 
Deficientes e, em 1983, estabeleceu a Convenção n° 159, sobre a Reabilitação Profissional 
e Emprego de Pessoas Deficientes; a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes foi 
aprovada em 1975 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, e o direito à 
educação para todos foi consagrado pela Organização das Nações Unidas, com a Declaração 
de Salamanca, em 1994.

Na introdução, a Declaração aborda os Direitos humanos e a Declaração Mundial sobre 
a Educação para Todos e aponta os princípios de uma educação especial e de uma pedagogia 
centrada na criança. Em seguida apresenta propostas, direções e recomendações da Estrutura 
de Ação em Educação Especial, um novo pensar em educação especial, com orientações para 
ações em nível nacional e em níveis regionais e internacionais. 

As orientações e sugestões para ações em nível nacional são organizadas nos seguintes 
subitens: Política e Organização; Fatores Relativos à Escola; Recrutamento e Treinamento 
de Educadores; Serviços Externos de Apoio; Áreas Prioritárias; Perspectivas Comunitárias; 
Requerimentos Relativos a Recursos.

Pode-se dizer que o conjunto de recomendações e propostas da Declaração de Salamanca, 
é guiado pelos seguintes princípios: Independente das diferenças individuais, a educação é 
direito de todos; toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode ser considerada 
com necessidades educativas especiais; A escola deve adaptar–se às especificidades dos alunos, 
e não os alunos as especificidades da escola; O ensino deve ser diversificado e realizado num 
espaço comum a todas as crianças.

De acordo com Menezes (2001), a Declaração de Salamanca é considerada um dos 
principais documentos mundiais que visam à inclusão social, ao lado da Convenção de Direitos 
da Criança (1988) e da Declaração sobre Educação para Todos de 1990. Ela é o resultado de 
uma tendência mundial que consolidou a educação inclusiva, e cuja origem tem sido atribuída 
aos movimentos de direitos humanos e de desinstitucionalização manicomial que surgiram a 
partir das décadas de 60 e 70.

Esse autor afirma ainda, que a Declaração de Salamanca é também considerada 
inovadora porque, conforme diz seu próprio texto, ela 

(…) proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial 
dentro da estrutura de ‘educação para todos’ firmada em 1990 (…) promoveu uma 
plataforma que afirma o princípio e a discussão da prática de garantia da inclusão 
das crianças com necessidades educacionais especiais nestas iniciativas e a tomada de 
seus lugares de direito numa sociedade de aprendizagem.

A partir da Declaração de Salamanca (1994), principalmente na última década, o Brasil, 
a exemplo dos demais signatários, começou a implantar políticas de inclusão no ensino regular 
e no ensino superior de alunos com necessidades especiais, por considerarem-na como a forma 
mais democrática para a efetiva ampliação de oportunidades para essa população.

Essas políticas baseavam-se em um ideal de democracia, cujo principal objetivo era a 
efetiva ampliação de oportunidades para essa população marginalizada. Segundo Mendes 
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(2001), a idéia da inclusão se fundamenta numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade 
na vida em sociedade. Isto significa garantia de acesso de todos a todas as oportunidades, 
independentemente das peculiaridades de cada indivíduo no grupo social.

Segundo Veiga, Neto e Lopes (2007), uma IES única, capaz de atender a todas as pessoas 
é uma determinação da Declaração de Salamanca, voltada para o fim das discriminações, 
construção de comunidades inclusivas, que se apresentem como um modelo econômico, mais 
acessível quando destaca que tais instituições provêem uma educação efetiva à maioria das 
pessoas e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema 
educacional.

3. NOVO REFERENCIAL: ACESSIBILIDADE, 
INCLUSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR

No ano de 2007, o governo brasileiro, tendo como norte os compromissos assumidos na 
Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) nomeou uma comissão 
de profissionais da área da educação especial para discutir e elaborar a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). A comissão, que 
realizou várias discussões, inclusive sobre a nomenclatura e as diferenças conceituais entre 
educação especial e educação inclusiva, entregou o texto em 2008. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva/2008, na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que 
promovam o acesso, a permanência e a participação dos estudantes. Estas ações envolvem 
o planejamento e organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade 
arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e 
pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de 
todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão.

No referencial de acessibilidade na Educação Superior, (BRASIL, 2013) consta que:

(...) faz‐se necessário um investimento sistemático e contínuo nos processos formativos 
para os professores e gestores no ensino superior. Esses deverão contemplar não só os 
conhecimentos técnicos acerca da educação especial e inclusiva, mas o compromisso 
político e ético com a educação como direito de todos.

Segundo o Referencial, as práticas educacionais inclusivas revelam que a inclusão 
educacional não é do interesse apenas dos estudantes que demandam atendimento diferenciado, 
haja vista que a inserção desse alunado nos espaços educacionais comuns exige das instituições 
novos posicionamentos e procedimentos de ensino baseados em concepções e práticas 
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pedagógicas mais evoluídas, acompanhando os avanços conceituais e teóricos advindos das 
teorias educacionais.

Consta nesse documento que, aos gestores institucionais das IES cabe inserir a educação 
inclusiva em seus Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPC),

(…) planejando e promovendo as mudanças requeridas, como porexemplo, 
a organização e implementação de núcleos de acessibilidadepara estudantes 
com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, em consonância coma Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, o Decreto de Acessibilidade (nº 5.296/2004) e 
demaisdispositivos legais e políticos. Ainda, são fundamentais ações e programas que 
assegurem a transversalidade da educação especial na IES (BRASIL, 2013, p. 13).

Aponta ainda que aos professores que atuam em salas de aula inclusivas cabe a adoção 
de novos encaminhamentos avaliativos, estratégias metodológicas, interface com profissionais 
da saúde, do trabalho, parceria com as famílias, dentre outros. O documento afirma ainda 
que esse “novo modo de ser professor” confronta as práticas tradicionais hegemônicas nos 
sistemas de ensino até então, em que os professores, formados dentro de uma lógica da razão 
instrumental, tinham com referência de docência o princípio da homogeneização do ensino, 
partindo do pressuposto de que é possível padronizar as práticas pedagógicas a partir de um 
modelo de aluno ideal. (BRASIL, 2013)

Para Ferreira (2007), quanto ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), os 
serviços devem ser organizados e apoiados institucionalmente, constituindo parte diversificada 
do currículo dos estudantes da educação especial. Devido a sua importância para os estudantes 
que são considerados como público alvo da educação especial, o AEE deve integrar os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos e estar articulado com a proposta curricular desenvolvida pelos docentes, 
embora os propósitos e atividades realizadas nos núcleos de acessibilidade se diferenciem das 
realizadas em sala de aula. Nesse sentido convém ressaltar que algumas atividades ou recursos 
próprios do AEE devem ser utilizados, de acordo com a necessidade, dentro das salas de aula 
comum, como por exemplo, serviços de tradutor e intérpretes de Libras e disponibilização de 
ajudas técnicas e tecnologia assistiva. São exemplos de atendimento educacional especializado 
relacionado às diferentes situações de deficiência os seguintes.
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Quadro 01 - Situações de Deficiência e respectivos recursos de acessibilidade e serviços.

ATIVIDADES PRÓPRIAS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 
NOS NÚCLEOS DE ACESSIBILIDADE OU OUTRO LÓCUS ESPECIALIZADO PARA ESSE 

ATENDIMENTO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES).

Estudantes com deficiência 
mental (Intelectual)

Atividades para desenvolvimento dos processos mentais superiores (controle 
consciente do comportamento, atenção e lembrança voluntária, memorização 
ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento, 
entre outros).

Estudantes com deficiência 
auditiva ou surdez

As atividades se desenvolvem em três momentos didático‐pedagógicos: AEE em 
Libras (exploração em Libras do conteúdo trabalhado em sala); AEE de Libras 
(ensino de Libras, incluindo a criação de sinais para
Termos científicos conforme a necessidade, em analogia a conceitos já 
existentes), ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita, como segunda 
língua.

Estudantes com deficiência 
visual ou Cegos

Sistema Braille, Sorobã, orientação e mobilidade, utilização de recursos ópticos 
e não ópticos, atividades de vida autônoma; software de ampliação de tela e de 
leitura de texto, com ampliação flexível em vários tamanhos e sem distorção, 
ajuste de cores, otimização de foco, ponteiro e cursos; entre outros.

Estudantes com surdo cegueira

Ensino do método de linguagem Tadoma, Libras adaptada ao surdo‐cego 
(utilizando o tato), alfabeto manual, alfabeto moon (substitui as letras por 
desenhos em relevo), sistema pictográfico, que usa símbolos e figuras para 
designar os objetos e ações, entre outros.

Estudantes com transtornos 
globais de desenvolvimento

Uso do computador como auxílio à aprendizagem; PECS (sistema de 
comunicação através da troca de figuras);
Método TEACCH (tratamento e educação para crianças autistas e com 
distúrbios correlatos da comunicação), entre outros.

Estudantes com altas
habilidades/superdotação Programas de enriquecimento curricular.

Fonte: Referenciais de acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in loco do Sistema Nacional

Ainda para Ferreira (2007), embora o quadro acima apresente a correlação “recursos 
X deficiência X” convém atentar para o fato de que um mesmo recurso de acessibilidade 
poderá ser útil a estudantes com diferentes situações de deficiência. A definição e destinação 
dos recursos é de responsabilidade do professor que atua nas salas de recursos ou núcleos de 
acessibilidade, em articulação com os demais profissionais que atendem aos estudantes na IES 
e com profissionais da saúde, quando houver necessidade.

De acordo com o documento “Sala de Recursos Multifuncionais, espaço para 
Atendimento Educacional Especializado”, que compõe o Referencial, para atuar no mesmo, 
o perfil do professor deve contemplar curso de graduação, pós‐graduação ou formação 
continuada que o habilite a atuar em áreas da educação especial para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais dos estudantes. Ainda, essa formação deve propiciar ao 
professor uma série de habilidades e competências inerentes às demais atribuições destinadas 
aeste profissional.
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Conforme o documento orientador do Programa Incluir, outro documento que compõe 
o Referencial, os núcleos de acessibilidade se estruturam com base nos seguintes eixos:

a) Infraestrutura. Os projetos arquitetônicos e urbanísticos das Instituições Fede-
rais do Ensino Superior são concebidos e implementados, atendendoos princípios 
do desenho universal;

b) Currículo, comunicação e informação. A garantia de pleno acesso, partici-
pação e aprendizagem dá‐se por meio da disponibilização de materiais didáticos 
e pedagógicos acessíveis; de equipamentos de tecnologia assistida e de serviços de 
guia‐intérprete e de tradutores e intérpretes de Libras;

c) Programas de extensão. A participação da comunidade nos projetos de ex-
tensão é assegurada a todos, por meio a efetivação dos requisitos de acessibilidade. 
Além disso, disseminar conceitos e práticas de acessibilidade por intermédio de 
diversas ações extensionistas, caracteriza‐se em compromisso institucional com a 
construção de uma sociedade inclusiva;

d) Programas de pesquisa. O desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada, 
abrangendo as inúmeras áreas do conhecimento tem sido importante mecanismo 
para o avanço da inclusão social quando se fundamenta no princípio da transver-
salidade, do desenho universal e no reconhecimento e valorização da diferença 
humana.

Observa-se que a acessibilidade é requisito legal no instrumento, porém, ao 
compreendermos que é no projeto pedagógico que são alinhadas todas as questões do curso, 
onde a diversidade humana é atendida, o conceito e acessibilidade deve ser verificado de forma 
ampla, e não apenas restrita a questões físicas e arquitetônicas, uma vez que o vocabulário 
expressa um conjunto de dimensões diversas, complementares e indispensáveis para que haja 
um processo de efetiva inclusão. No contexto acadêmico, as políticas de acessibilidade têm o 
objetivo de implementar medidas para a adaptação às necessidades dos alunos com deficiência.

Vê-se ainda, pelo Quadro 01: Situações de Deficiência e respectivos recursos de 
acessibilidade e serviços, que as dimensões de acessibilidade são exemplificativas e não taxativas, 
pois conforme a realidade de um determinado contexto acadêmico universitário, medidas 
diversas podem ser elaboradas e efetivadas para possibilitar a igualdade de oportunidades às 
pessoas com deficiência. E que a universidade, no desempenho de suas funções, também tem 
a incumbência de incentivar a responsabilidade de cada pessoa com os demais e, para além 
da formação técnica, de acordo com as potencialidades do educando, tenha ele deficiência ou 
não, incentivar a participação ativa para a construção de projetos para o coletivo acadêmico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo apresentar as principais diretrizes que visam ampliar a 
acessibilidade nas instituições de ensino superior à luz de dois documentos: a Declaração de 
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Salamanca e o Novo Referencial de Acessibilidade na Educação Superior, discutindo pontos 
centrais que essas políticas exercem a favor da inclusão. 

Observou-se que a Declaração de Salamanca apresenta propostas, direções e 
recomendações da Estrutura de Ação em Educação Especial, um novo pensar em educação 
especial, com orientações para ações em nível nacional e em níveis regionais e internacionais. 
A acessibilidade também é requisito legal no instrumento – Novo Referencial de Acessibilidade 
da Educação Superior – Neste documento, o conceito de acessibilidade deve ser verificado de 
forma ampla, e não apenas restrita a questões físicas e arquitetônicas, uma vez que o vocabulário 
expressa um conjunto de dimensões diversas, complementares e indispensáveis para que haja 
um processo de efetiva inclusão. No contexto acadêmico, as políticas de acessibilidade têm o 
objetivo de implementar medidas para a adaptação às necessidades dos alunos com deficiência.

 Este estudo nos permitiu uma maior compreensão de como as IES precisam estruturar 
seus espaços e práticas pedagógicas frente ao atendimento dos princípios e legislações voltados 
ao atendimento das Necessidades Educativas Especiais. Indica as bases sobre as quais as 
políticas de acessibilidade e inclusão devem ser organizadas. 
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ODS 05 - IGUALDADE DE GÊNERO 
 
A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA 
CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE 
SUSTENTÁVEL
Cleide Bezerra da Silva64 
Danielle Cristhina Mendes de Souza65 
Marileide Oliveira da Silva66

INTRODUÇÃO 

O texto objetiva discutir a importância das transformações nas condições de vida 
de grande parcela das mulheres nas sociedades e, em especial na sociedade brasileira que 
objetiva se afinar com os princípios da sustentabilidade, conceito que se sustenta pelos ideais 
e valores ecologicamente necessários para a construção de uma nova consciência social. A 
concepção de sociedade sustentável privilegia o afeto às pessoas, a natureza, aos animais; 
respeita a diversidade e suas diferenças, protege a biodiversidade como patrimônio de todos e 
compartilha as riquezas naturais e culturais entre todos os povos. 

As ponderações sobre a construção de uma nova concepção sobre o  meio ambiente é 
relevante no momento em que o mundo passa por mudanças que acenam para questionamentos 
ideológicos posicionados de maneira indiferente sobre a necessidade de proteção ambiental, 
sustentam visões ultrapassadas sobre as relações de gênero e sobretudo, reforçam a desigualdades 
sociais e de gênero como fenômeno natural, minimizando além de tudo, a importância das 
mulheres nos processos históricos e sociais. 

Apesar das modificações significativas das últimas décadas é fato que ainda se consagra 
nas sociedades visões e práticas há muito superadas por comunidades que se orientam pelas 
Ciências, isso principalmente quando se fala em sustentabilidade, termo que não coaduna 
e nem comporta a convivência com as condições precárias em que ainda vivem milhões de 
mulheres pelo mundo.

A perspectiva deste texto considera sustentabilidade como a capacidade dos agentes 
sociais estabelecerem suas relações e interagirem entre si, as coisas e o ambiente e suas 
implicações. No caso específico do Brasil, a noção de sustentabilidade se colocou como pauta 
de discussões, apenas nas últimas décadas, ao mesmo tempo, passou a ser também, tema de 
agenda política de partidos, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e sociedade civil 
64 Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília UnB e Professora Titular das Cadeiras de Sociologia e 
Antropologia do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF.
65 Graduanda em Psicologia no Centro Universitário do Distrito Federal – UDF.
66 Graduanda em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal – UDF.
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em geral, uma vez que o conceito incorpora o ideal de extinção das desigualdades sociais e 
respeito à diversidade social. Limita-se a discutir questão das condições desiguais das mulheres 
na sociedade brasileira e que figura como urgência, pois a violência doméstica, as altas taxas 
de feminicídio e a situação da participação desigual no mercado de trabalho, pois segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres ainda recebem salários 
inferiores aos dos homens mesmo desempenhando papéis idênticos e com maior índice de 
escolaridade. 

1. PROCESSOS CIVILIZATÓRIOS E EXCLUSÃO 
SOCIAL DAS MULHERES

 Na história dos povos e nos planos das sociedades, historiadores apontam que foram 
raras as situações de sustentabilidade vividas pelas mulheres. Na maioria das sociedades há 
uma diferença recorrente nas condições de existências entre homens e mulheres. 

 Apesar de alguns historiadores (as) como Eisler (1989), D’Eaubonne (1977) criadora do 
termo ecofeminismo e Engels (1984) apontar para a existência de sociedades matriarcais nos 
primórdios da civilização, o que poderia até ser apontado como comunidades sustentáveis, 
sobretudo no período neolítico; o recorrente foram as abordagens de produções científicas em 
diversas áreas do conhecimento, assumir a predominância das estruturas patriarcais na quase 
totalidade das sociedades do passado. 

Nos tipos de abordagens sobre as sociedades patriarcais, a mulher era concebida como 
um ser sem lugar, sem história e sem razão em completa invisibilidade, pois  era a base do 
grupo e subsumia na sua existência. Denich (1979) argumenta que na existência das sociedades 
patriarcais cuja transmissão de herança é patrilinear, existe um paradoxo na medida em que: 

(...) a estrutura nega a existência formal das mulheres, enquanto ao mesmo tempo, 
a sobrevivência do grupo depende dela. A estrutura requer a submissão feminina 
aos interesses do grupo, mas as mulheres não são por natureza, submissas – se elas o 
fossem – não seria necessário elaborar os mecanismos de controle. (Denich, 1979:227)

 Alguns autores que insistiam chamar a atenção para as condições de existência das 
mulheres em diferentes sociedades, não o faziam de modo a qualificá-las igualmente aos 
homens. É assim que em muitas obras de história, literatura ou artes, as mulheres quase sempre 
são representadas como entes desqualificadas para a vivência na política, práticas militares ou 
empresariais entre outras, isso tem um fundamento, pois desde que os homens começaram 
a assumir posições na estrutura da produção, se impuseram pelo uso da força afirmando-
se os mais capazes e depois, a dominação pela cultura, se colocando como os responsáveis 
pelos proventos da existência e negando à mulher a visibilidade de suas práticas e ações nas 
estruturas das sociedades. 
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 À mulher os discursos reservaram um lugar e uma prática, procriar e cuidar. Mesmo 
sendo importantes realizações, reproduzir e cuidar da vida, as culturas invertiam as posições 
e definia o homem o provedor da vida. De acordo com Engels (1982) a divisão do trabalho 
demonstra que criar e cuidar são o fundamento da vida, mas também da exploração e da 
desigualdade social. Sempre foi imposto à mulher um lugar desfavorável nas estruturas 
estratificadas das sociedades. 

Nem mesmo os pensadores mais críticos foram capazes de mostrar o lugar elevado que 
possuía a mulher, mesmo nas culturas mais clássicas, não foram capazes de mostrar o valor 
empreendedor da mulher. Seja nos palácios, na rua, na luta ou indústria, sua presença era 
constante, mas não anotada como força que labuta para o desenvolvimento das sociedades.

2. NEM MESMO A RAZÃO ILUMINOU O DISCURSO 
QUE A TRADIÇÃO CONSOLIDOU

É o que acontece no século das Luzes, os filósofos e ativistas que a tudo viam e 
iluminaram, não extinguiram a sombra perversa da dominação patriarcal sobre as 
mulheres, que apesar de tudo foram para a luta, na fábrica, na rua ou na casa, ao lado do 
homem. Conforme pensa a autora que também cita Lévi-Strauss “o modelo consciente 
é a simplificação da realidade que não pretende a explicação do fenômeno, mas a sua 
perpetuação” (Denich, 1979:226).

 Apesar das revoluções liberais do século XVIII, não provocarem nenhuma mudança 
significativa de imediato na condição social das mulheres, abriram caminhos de possibilidades 
práticas para a sua emancipação a partir da Revolução Industrial. A industrialização lançou 
desafios à mulher que se iniciou em funções rotineiras no espaço público por meio do trabalho 
na produção têxtil, e a Revolução Francesa que além de lançá-las na luta revolucionária, fez 
do manifesto pelos direitos das mulheres de Olympe de Gouges (1748-1793), o instrumento 
básico do nascente Movimento Feminista.

O grito dissonante e corajoso da mulher certamente motivou algumas vozes a se 
pronunciarem, umas pedindo mais rigor do poder familiar sobre as mulheres para o reforço 
de sua submissão, a exemplo de Rousseau (1712-1778) e Kant (1724-1804) ao aconselhar a 
retirada delas das ruas e encerrá-las em casa. Nos mesmos termos, o próprio “Kant, Augusto 
Comte e Proudhon reivindicam o primado do pai no lar, pois o espaço doméstico é importante 
demais para ser deixado à natureza da mulher” (PERROT, 1991:125).

Outros como D’Alembert (1717-1783), tentaram reafirmar os direitos da mulher como 
todo cidadão. De qualquer modo, a centeia que ascendeu as esperanças manteve-se seca, mas 
com potencial de muito fogo. Isso porque a expressão dos movimentos sufragistas também 
levou as mulheres a gritarem junto aos homens pelo direito de votar e serem representadas.

Durante o século XIX, a disseminação das manifestações feministas, como movimentos 
políticos e ideológicos das mulheres pela igualdade de gênero se acentuaram, reivindicou 
participação ativa e representativa na política dos Estados e exigiam direitos já há muito tempo 
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consagrados aos homens como a cidadania plena como meio de construção da dignidade 
humana.

É importante ressaltar a influência do Feminismo como movimento social e político que 
desfechou críticas ao sistema patriarcal, pois abriu espaços para discussão sobre as condições 
de inserção das mulheres no mundo do trabalho e projeção na sociedade, a partir de diversas 
conquistas, mas principalmente, a possibilidade de acesso à educação e meios para a construção 
de autonomia para um número significativo delas. Além disso, permitiu a flexibilidade de 
fronteiras para o seu trânsito entre o espaço público e privado, articulando razão e emoção na 
abertura de brechas para a construção de relações mais humanas entre gêneros. 

A partir dos avanços da ciência e da tecnologia como aliadas no século XX foi possível à 
mulher lutar, se rebelar e demonstrar que mulher livre de suas práticas impostas e limitadas à 
esfera do mundo doméstico era capaz de inaugurar um mundo público distinto com homens e 
mulheres lutando pela existência e proclamando a construção de um mundo diferente. 

Foram muitas as conquistas femininas nos últimos séculos, mas são insuficientes para 
suprimir uma condição de desigualdades históricas. Mesmo obtendo níveis elevados de 
especialização, participação ativa em diversas funções no mercado de trabalho, presença em 
quase todos os processos de produção, a mulher ainda não pode desfrutar de condições de 
sustentabilidade. Para muitas, essa realidade ainda se encontra bastante distante de seu mundo. 

A pobreza e os baixos salários, a dificuldade de formação escolar para milhares ainda 
são desafios enfrentados. Além de tudo isso, a violência doméstica contra as mulheres e mesmo 
a sua eliminação física são problemas que devem e podem ser enfrentados nas sociedades que 
pretendem ser sustentáveis, pois a sustentabilidade passa necessariamente pelas condições de 
vida das mulheres. 

Isso não é tarefa fácil, sobretudo, porque as conquistas das mulheres não foram 
acompanhadas por políticas públicas capazes de coroar sua luta. Somente nas últimas décadas, 
alguns instrumentos jurídicos foram criados como forma de protegê-las das contingências 
históricas da violência como a Lei nº 11.340 de 07/08/2006 (Lei Maria da Penha) e a mais 
recente Lei 13,104 de 09/03/2015 (Lei do Feminicídio) ainda que sejam afirmativas, parecem 
carecer de aperfeiçoamento para que possam atingir os fins a que se destina. Além disso, 
alguns programas foram criados nos últimos anos como forma de proporcionar condições de 
empoderamento das mulheres, como o Minha Casa, minha vida e o Renda Família. 

3. A SUSTENTABILIDADE DA MULHER COMO 
CONDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA 
SOCIEDADE MAIS JUSTA

As mulheres articuladas a todos os gêneros humanos são importantes agentes no processo 
de transformação social. Em sua função secular de cuidar e educar ela pode desenhar as 
mudanças necessárias de valores e atitudes no mundo marcado pelo individualismo egoístico, 
que desencadeia violência em diferentes situações e variados níveis.
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A sociedade sustentável é concepção do presente com metas para futuro, pois requer 
uma nova mentalidade, um novo modo de encarar a vida, a natureza e as coisas (consumo 
com consciência). A sociedade em que vivemos tem condições de ser transformada, basta que 
se olhe com mais justiça para as pessoas, com mais amor pelos seres que nos cercam e pela 
natureza generosa que nos alimenta e nos mantém. Cuidar do meio ambiente é cuidar da casa 
da gente, desde o nosso espaço familiar, passado pela cidade, Estado e o mundo Terra:

As discussões, práticas e políticas ambientais levadas a cabo pelos Organismos 
Internacionais, muitas vezes deixam-nos a impressão que são problemas fora da vida 
da gente, no entanto, (...) o mundo é cada vez menos uma realidade internacional e 
cada vez mais uma realidade global”, portanto, transnacional. (Leis, 1995:19) 

Para se processar mudanças é preciso ação e assim a Organização das Nações Unidas 
(ONU) procedeu, organizando encontros internacionais desde 1975. O que resultou dessas 
conferências foram documentos produzidos propondo acordos, para que os Estados e nações 
minimizem a emissão de gases na atmosfera e se esmerem no sentido de criar políticas públicas 
que estimulem a busca de solução para os problemas ambientais procurando mostrar a 
necessidade de conservar e preservar os bens da natureza. O que reforça a necessidade de uma 
profunda transformação no pensamento, comportamento e atitude da humanidade no sentido 
de estabelecer maior solidariedade e cooperação entre Estados, culturas, nações e indivíduos. 

Muitos esforços são realizados para conter as agressões do meio ambiente. As diversas 
conferências internacionais como as coordenadas pela ONU: a Conferência de Estocolmo 
em 1972, a Rio-92 (Brasil, 1992), Rio +10 (Johanesburgo/ África do Sul, 2002) e Rio-+20 
(Brasil, 2012) expressam por meio de vários estudos e pesquisas que grandes acordos devem ser 
efetivados para preservar os recursos naturais para as futuras gerações. Além disso, as diversas 
Conferências Internacionais sobre a Mulher desde 1975 (México), 1980 (Copenhague), 1985 
(Nairóbi), 1995 (Beinji/China), e mais as Conferências Nacionais apoiadas pela ONU Mulher 
alertavam para soluções que passam pela eliminação das desigualdades sociais. Sobretudo 
todas elas quiseram mostrar que o mundo é feito por todos.

O resultado dos encontros foi a produção de documentos propondo acordos para que 
os Estados e nações se comprometessem no sentido de criar políticas que estimulem a busca 
de solução para os graves problemas ambientais procurando mostrar a necessidade de utilizar 
com racionalidade os bens da natureza, conservar e preservar o patrimônio natural para as 
futuras gerações. O que reforça mais uma vez, a necessidade de mudança no pensamento, 
valores e comportamento da humanidade no sentido de estabelecer maior solidariedade e 
cooperação entre Estados, culturas, nações e indivíduos. 

 A partir dessas Conferências, cientistas e estudiosos de diversas matrizes de conhecimento 
se engajaram em movimentos ativistas que denunciavam em congressos, simpósios e palestras, 
as catástrofes que podem ocorrer em consequência da exploração selvagem dos recursos da 
natureza. Apontam a ambição e a especulação capitalista como responsáveis pela exaustão de 
recursos e destruição de fontes de água que se fecham e destrói a vida circunda, por isso se faz 
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urgente educar para mudar a demanda de consumo da população. Da mesma forma a ONU 
Mulher deixou o recado, todos são responsáveis pela condução desse processo.

Especificamente à mulher cabe de sua casa e de seus esforços semear novas possibilidades 
para a mudança local e global. Mas como fazer isso quando as suas condições são muitas vezes 
precárias, aprofundando o fosso da desigualdade, da injustiça e da informalidade como meio 
de ganhar a vida? 

A participação da mulher no processo decisório, portanto, o acesso ao poder, estratégias 
de gerenciamento de recursos (econômico, tempo, emocional, saúde, organização e ação) no 
âmbito pessoal e Profissional são caminhos que se abrem para o empreendedorismo feminino 
e para a concretização dos ideais de sustentabilidade. 

4. O EMPREENDEDORISMO COMO MEIO DE 
REALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA MULHER

A participação cada vez maior da mulher no mercado de trabalho aumentou a 
população economicamente ativa e o emprego assalariado e gerou mudanças no papel da 
mulher nas organizações. Atualmente, a incorporação da inteligência feminina no processo 
decisório das empresas como fonte de vantagem competitiva tem sido um dos argumentos mais 
frequentes quando se analisam formas de aumentar a competitividade de produtos, negócios e 
empresas. As empresas da Era Industrial desperdiçaram o potencial da competência feminina, 
confinando-a a tarefas rotineiras e subalternas, na busca da economia de escala. De acordo 
com Saffioti (1976) essa situação é compreensível, pois:

A descontinuidade do trabalho feminino fornece aos empregadores alguns dos 
argumentos que justificam a subalternidade das mulheres na hierarquia de posições 
das empresas, assim como a preferência dessas pelo masculino para os postos 
de responsabilidade de que depende o progresso do próprio empreendimento 
econômico. (Saffioti, 1976:125)

A mesma autora considera legítima a prática adotada da “integração periférica da mão 
de obra feminina” no sistema de produção bens e serviços, uma vez que o empregador investe 
na especialização da mulher e em algum momento, ela tem que se afastar. Esse afastamento 
torna-se antieconômico para a empresa e, por essa razão o empregador prefere investir no 
homem em detrimento da mulher. Ao procurar trabalho que se adapte às condições específicas 
das mulheres, por isso o empreendedorismo parece ser o caminho da sustentabilidade feminina.

Acontece que na Era dos Serviços, na qual vivemos, a matéria prima básica é a 
imaginação humana, a criatividade e a inovação. O compartilhamento do poder decisório 
com as mulheres no mundo corporativo passou a ser questão de sobrevivência das empresas 
competitivas. 
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As mulheres que mais se reinventaram foram as que engravidaram e ao retornar da 
licença maternidade foram demitidas. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
metade das mulheres que engravidaram perderam seus empregos após dois anos depois da 
licença-maternidade. O dado é fruto de um estudo realizado pela própria FGV em 2017, que 
envolveu 247 mil mulheres com idade entre 25 e 35 anos. Sobretudo, boa parte desse público 
alegou ter sofrido hostilidade no ambiente profissional desde a gestação.67 De acordo com 
Saffioti (1976) essa situação é compreensível, pois:

A descontinuidade do trabalho feminino fornece aos empregadores alguns dos 
argumentos que justificam a subalternidade das mulheres na hierarquia de posições 
das empresas, assim como a preferência dessas pelo masculino para os postos 
de responsabilidade de que depende o progresso do próprio empreendimento 
econômico. (Saffioti, 1976:51)

A mesma autora considera legítima do ponto de vista do empregador ‘a integração 
periférica da mão-de-obra feminina’ no sistema de produção bens e serviços, uma vez que o 
empregador investe na especialização da mulher e em algum momento, ela tem que se afastar. 
Esse afastamento torna-se antieconômico para a empresa e, por essa razão o empregador 
prefere investir no homem em detrimento da mulher. Ao procurar trabalho que se adapte às 
condições específicas das mulheres, por isso o empreendedorismo parece ser o caminho da 
sustentabilidade feminina.

Com as mulheres no mundo corporativo passou a ser questão de sobrevivência das 
empresas competitivas.68 A pesquisa feita pelo SEBRAE (Bahia), confirma a força crescente 
do empreendedorismo feminino no Brasil. As mulheres empreendedoras no Brasil somam 
23,8 milhões com uma porcentagem de 34,5% sendo 17,3% empreendedoras iniciais e 17,2% 
empreendedoras estabelecidas. No próprio SEBRAE foram atendidas até maio de 2018, o 
número de 93.315 mulheres empresárias e candidatas de ingresso ao empreendedorismo. 
Contando com mais de dois mil respondentes, a pesquisa traçou o perfil das empreendedoras 
que buscaram apoio do órgão. O perfil dos negócios femininos soma 45,79% MEI, 24,32% 
ME e 7,75 EPP. A atuação representa 89,62% dos empreendimentos do comércio e serviços.

67 UOL. Universa. Disponível em: <https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/09/50-das-maes-perde-o-
emprego-em-dois-anos-conheca-a-historia-dessas-maes.htm>. Acesso em 04 de jul. 2019.
68 2 PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/subprefeituras/momento_sgrh/?p=19221. Acesso em 04 de jul. 2019.

https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/09/50-das-maes-perde-o-emprego-em-dois-anos-conheca-a-historia-dessas-maes.htm
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/09/50-das-maes-perde-o-emprego-em-dois-anos-conheca-a-historia-dessas-maes.htm
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/momento_sgrh/?p=19221
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/momento_sgrh/?p=19221
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5.   A SUSTENTABILIDADE PRESSUPÕE A 
PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO PROCESSO 
DECISÓRIO E DE PODER NA SOCIEDADE

A participação feminina no sistema eleitoral é estimável, segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o maior eleitorado no Brasil se compõe de mulheres. No entanto, a 
representatividade feminina é diminuta, e o paradoxo é que as próprias mulheres votam mais 
nos homens que nelas mesma quando decidem o destino de seu voto. Talvez isso ocorra pelo 
fato das mulheres não terem muitas opções de escolha considerando o seu gênero, pois a 
participação feminina na política enquanto candidatas é mínima. 

Em razão disso, foi aprovada a Lei nº 9.9504/1997, que trata sobre  a reserva de cotas 
de participação da mulher em candidaturas de 30%, mas isso não significou a participação das 
mulheres nos pleitos eleitorais. A representação feminina na política é uma questão que precisa 
ser discutida, analisada e repensada. 

É incontestável que as ações afirmativas já constantes em lei, não garantem o sucesso 
das cotas de candidaturas. Além disso, a cota não é feminina de acordo com o texto legal que 
fixa um limite de “candidatura de cada sexo” (artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97), mas o 
problema é que a cada eleição surge a dificuldade de se encontrar candidatas para preencher 
a “cota das mulheres”. 

É verdade que, após a fixação desta exigência legal, o número de candidatas subiu para 
30%, o mínimo estabelecido em lei, e preenchido por partidos específicos. As últimas eleições 
gerais no país assinalaram o desvirtuamento das intenções da lei, ao atentar para o fato de 
que muitas das mulheres lançadas candidatas não fizeram campanha efetiva, sendo, portanto, 
candidatas fictícias.

O número desse tipo de candidaturas era expressivo, pois envolveu inclusive mulheres 
que não tinham conhecimento de que seu nome constava em alguma lista partidária. Nas 
eleições gerais de 2018, essa incidência foi ainda maior, devido ao financiamento público de 
campanhas específico para as mulheres (política pública instituída diretamente pelo Poder 
Judiciário nas decisões proferidas pelo STF, na ADI 5.617/DF, e pelo TSE, na Consulta 
0600252-18.2018.6.00.0000).

O problema é que a lei não prevê nenhum outro momento específico em que se pode 
investigar os casos em que o partido político tenta fraudar a cota de candidaturas de mulheres, 
o que motivou a construção de uma solução jurisprudencial que pudesse preencher essa lacuna. 
Assim, estabeleceu-se via Justiça Eleitoral que a fraude nessas candidaturas se enquadre como 
um tipo de abuso e que pode ser apurada mediante ação de investigação judicial eleitoral no 
Recurso Especial Eleitoral 243-42(rel. min. Henrique Neves da Silva, em 16/8/2016).

Outra construção foi a de que burlar o regramento de cotas se enquadra como fraude. 
Porém, o debate se centra sobre o polo passivo da demanda, considerando que não há uma 
posição sobre quem deve configurar como réu (se o partido que fraudou as candidaturas, se a 
coligação que eventualmente tenha se beneficiado dos resultados dessa fraude ou se todos os 
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candidatos diplomados pelos partidos e/ou coligação), bem como não há um entendimento 
firme sobre os efeitos concretos da decisão que conhece que ocorreu fraude no caso concreto. 

Afinal, os candidatos da coligação devem ser todos responsabilizados? E a diretoria 
partidária da agremiação que realizou a fraude? E os eleitos pela sigla que cometeu a fraude? 
É devido a esse quadro de incertezas que um caso em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral 
ganhou relevância nos últimos dias e que tem gerado discordância entre os ministros, justamente 
devido à ausência de comando legal para a solução desse conflito. 

Denúncias são constantes, mas emblemático foi o que correu no município de Valença 
(PI), e se refere a uma candidata à vereadora pelo PSL, mãe do segundo candidato mais 
votado, mas que não fez campanha e que apoiou publicamente o filho. A ação foi julgada 
procedente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí no sentido de cassar todos os eleitos por 
duas coligações proporcionais - Compromisso com Valença I (PTC, PPS, PRB, Pros e PSC) e 
Compromisso com Valença II (PMN, PSB, PDT, PSL, PR e PSDB). O paradoxal é que essa 
decisão inclusive determinou a cassação de duas candidatas eleitas que foram afetadas porque 
alguns partidos de suas coligações teriam fraudado a política de ação afirmativa para inclusão 
de mulheres na política.69

6. ALIANÇA ENTRE A ONU MULHERES E 
DEFENSORIA PÚBLICA NA LUTA PELAS 
MULHERES EM ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO

Essa união tem como objetivo, a disposição de mudar a realidade da baixa participação 
das mulheres na tomada de decisões – garantindo a participação plena e efetiva das mulheres 
e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na 
vida politica, econômica e pública. Certamente esta união está orientada pelos 17 objetivos 
globais da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: Alcançar a igualdade de gêneros 
e empoderar todas as mulheres e meninas. O tema também é central na revisão dos 40 anos 
da agenda de gênero na América Latina e Caribe.70

A ONU Mulheres foi criada em 2010, para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais 
em defesa dos direitos humanos das mulheres. Segue o legado de duas décadas do Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) em defesa dos direitos humanos 
das mulheres, especialmente pelo apoio a articulações e movimento de mulheres e feministas, 
entre elas mulheres negras, indígenas, jovens, trabalhadoras domésticas e trabalhadoras rurais.

A ONU Mulheres é a nova liderança global em defesa das mulheres e meninas. A sua 
criação foi festejada no mundo todo e proporciona a oportunidade histórica de um rápido 
progresso para as mulheres e as sociedades. Este organismo tem como premissa fundamental, 

69 CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mai-27/opiniao-consequencias-fraudes-candidaturas-
femininas>. Acesso em 04 de jul. 2019.
70 ONU MULHERES. Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/noticias/com-apoio-da-onu-mulheres-
defensoria-publica-da-uniao-promove-em-sao-paulo-seminario-nacional-mulheres-em-espacos-de-poder-e-decisao/>. 
Acesso em 04 de jul. 2019.

https://www.conjur.com.br/2019-mai-27/opiniao-consequencias-fraudes-candidaturas-femininas
https://www.conjur.com.br/2019-mai-27/opiniao-consequencias-fraudes-candidaturas-femininas
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o ideal de que todas as mulheres e meninas do mundo têm o direito a uma vida livre de 
discriminações, violência e pobreza, e de que a igualdade de gênero é um requisito central 
para se alcançar o desenvolvimento sustentável.

Os Estados-Membros da ONU e os ativistas dos direitos das mulheres se uniram para 
criar a ONU Mulheres. Eles reconheceram que tornar as questões de gênero e igualdade reais 
nas vidas de mulheres e meninas demandava uma organização com alcance mundial, além 
de uma experiência consolidada e de consideráveis recursos. Por um tempo longo demais, 
as mulheres foram forçadas a permanecer à margem nas questões de liderança política, 
segurança em zonas de conflitos, proteção contra a violência e acesso aos serviços públicos. 
Hoje, as mulheres precisam estar no centro das decisões como líderes, defensoras e agentes de 
mudanças.71

A participação da mulher no sistema decisório e acesso ao poder é um dos temas mais 
discutidos e pautados em assembleias internacionais. Envolver a mulher nas estruturas de 
poder é um grande desafio, pois a maioria das mulheres são indiferentes a, e quando te este 
projeto.

As poucas mulheres que se identificam e se capacitam para isso, muitas vezes são 
oprimidas por estruturas com forte viés do tradicionalismo patriarcal. Vale destacar, que 
embora as pesquisas demonstrem um percentual negativo dos interesses femininos, a busca 
por independência e autonomia está em alta e isso envolve conflitos com estas instâncias.  

Por tudo isso, acredita-se que pelo desenvolvimento de sua capacidade empreendedora 
transformada em práticas de negócios é que as mulheres conquistam cada vez mais espaço 
nas sociedades. Além disso, as possibilidades de serviços e negócios que se surgem a partir 
do desenvolvimento das novas tecnologias com o manejo das redes sociais e a inteligência 
artificial abrem muitas possibilidades para a mulher que sabe agregar papéis como cuidadora, 
provedora e empresária física e virtual fazendo da melhor do planejamento de seu tempo, um 
grande aliado nas criações de infinitas configurações de realidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que ficou evidente é que a resolução dos problemas ambientais é difícil e complexa, 
pois os problemas resultam de efeitos do modelo de desenvolvimento econômico do capitalismo 
industrial dominante, que se mantém ao atender as demandas de consumo da população e, sem 
nenhum comprometimento prático dos Estados se engajarem com o sentido de transformar 
o modelo vigente, e partir para a construção de uma nova perspectiva mais orientada à 
sustentabilidade.

Ficou patente que os modelos políticos, econômicos e sociais existentes até hoje, não 
favoreceram as mulheres. Há séculos, este segmento é percebido como gênero de menor valor 
na construção da história do mundo. Seu lugar sempre foi reservado ao desempenho de funções 
de pouca importância do ponto de vista da produção econômica e a visão descabida de sempre 

71 NAÇÕES UNIDADES. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/agencia/onumulheres/> . Acesso em 04 de jul. 2019.
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está a serviço dos homens. É apenas no sistema capitalista industrial que sua visibilidade se 
torna real como força produtiva nas indústrias, mas ainda assim, como mão de obra de segunda 
categoria, pois valorizada era a mão de obra masculina.  

Certamente, mudam-se as configurações políticas, econômicas e sociais, com o 
acirramento dos movimentos feministas denunciando as condições de trabalho e de existência 
das mulheres que mudou muita coisa, mas não a estrutura de poder que permaneceu patriarcal, 
mas o desenvolvimento é constante e o advento sistemático das Ciências Sociais no século XIX 
denunciam séculos de opressão do gênero feminino.

O avanço da Ciência e da Tecnologia foi um grande aliado das mulheres ao libertá-la de 
funções notoriamente restritivas ao desenvolvimento de suas capacidades técnicas e intelectuais 
na produção industrial e no setor de serviços mostrou que poderia ir além das fronteiras da casa 
e da indústria. As denúncias sobre a imposição do seu silêncio e a determinação do seu lugar 
de invisibilidade desencadearia os movimentos emancipatórios das mulheres: os movimentos 
Feministas e os movimentos Ambientalistas.

No final do século XX, o acirramento da luta dos movimentos feministas e ambientalistas 
uniram suas pautas contra as agressões ambientais causadas principalmente pelas práticas 
capitalistas predatórias sobre a mulher e a natureza. Neste mesmo século, novos conceitos 
foram criados e discutidos, um deles sobre a cidadania global que também é ambiental, e a 
mulher não poderia está excluída mais uma vez, pois sua relação com a natureza era importante 
demais para ficar de fora. Por isso o conceito de ecofeminismo começa a ser colocado em 
discussão. 

Salvo as críticas que dirigida como resistência à visão mística de que se reveste o 
conceito, ao pensar a mulher e a natureza como entidades divinizadas, o que grande parte dos 
estudiosos (as) sugere sobre o ecofeminismo é que seja uma nova concepção de mundo que 
incorpora ideias e propostas alternativas ao paradigma capitalista, pois não arrasta consigo a 
sanha do lucro e da acumulação como finalidade da produção e estabelece relações diferentes 
com a natureza, com os seres humanos e com as coisas. Na verdade, apontam os defensores 
desta concepção, que a construção natural da mulher como reprodutora associada à herança 
cultural dos papéis sociais desempenhados secularmente como mãe, que ama, acolhe e protege 
seus filhos, se assemelha à Terra que nos recebe, alimenta e protege.

Também é importante falar que das transformações das últimas décadas carreadas 
pelo desenvolvimento das novas tecnologias e das novas estruturas de comunicação, além do 
advento da inteligência artificial e suas possibilidades, que criaram um novo campo de atuação 
e produção que gerou o surgimento de uma diversidade de funções, tarefas e serviços que se 
adaptam mais as características femininas e lhes permite estimular e mostrar a sua capacidades 
produtivas. 

O exemplo se encontra, portanto, na estrutura de produção que se baseia nas funções 
criadas pelo setor de serviços. Este setor oferece possibilidade de trabalhos autônomos, tempos 
de realizações de tarefas mais flexíveis e muitas vezes com realização na própria residência, 
onde a mulher pode obter seus rendimentos, cuidar dos filhos e das suas práticas domésticas 
e construir seus sonhos, realizando outras atividades que completam a sua vida. Por isso o 
empreendedorismo é uma proposta importante de mudança, pois aponta necessariamente para 
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a sustentabilidade, uma vez que fortalecerá o setor de serviços criando mais oportunidades, 
diversificando as atividades e incluindo mais pessoas na estrutura produtiva das sociedades. 

De tudo, conclui-se que essa nova configuração do capitalismo que alguns definem com 
digital, dará mais visibilidade e condições à mulher de produzir de maneira independente a sua 
vida. Além disso, acentuará a sua presença em diversos ramos de negócios, funções e tarefas. 
A aposta também recai na expectativa de que as mudanças econômicas resultem também na 
transformação das relações de produção e sociais, produzindo novos valores e estabelecendo 
novas maneiras de ser sentir e agir, portanto gerando sociedades mais sustentáveis. 
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ODS 05 - IGUALDADE DE GÊNERO 
 

IGUALDADE DE GÊNERO E 
MULHERES TRANS: UMA ANÁLISE 
SOB AS DIRETRIZES DO ODS 5
Marcos Vinícius Fernandes Ribeiro72  
Rafaela Cristina da Costa Silva73 
Me. Luiz Fernando Carvalho Maciel74

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), elaborados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em parceria com líderes mundiais, consistem em uma agenda que tem 
como proposta unificar diversos países na luta contra a pobreza, contra todas as formas de 
violência e também a favor da proteção da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável. 
Essa agenda foi adotada durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável em 2015, e nela 
criou-se 17 objetivos que se relacionam à problemáticas como pobreza, fome, educação, 
extremas mudanças climáticas, redução das desigualdades sociais, entre outros (Nações Unidas 
Brasil).

Falar em redução das desigualdades pressupõe também na necessidade de se analisar os 
contextos sociais, raciais, identitários e de gênero. Assim, alguns ODS foram criados visando 
exatamente essas questões, como o ODS 1 que trata sobre a erradicação da pobreza mundial, 
o ODS 10 que almeja o fim de todas as desigualdades e o ODS 5 que surge na luta pela 
igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas. A manutenção desses 
contextos de desigualdade deu-se em um longo e consolidado processo de dominação, e em seus 
diversos âmbitos convergem em um ponto importante: a dominação da sociedade exercida por 
uma pequena parcela da população sobre a outra, que foi estabelecida através da imposição, 
hierarquização e opressão. Esse cenário vem sendo reproduzido transgeracionalmente ao longo 
dos séculos nas mais diversas sociedades e, assim, contribui para que os grupos menosprezados 
e colocados à margem historicamente (como negros, mulheres, homossexuais) permaneçam 
nessa posição, inclusive tendo sua história omitida ou contada partindo apenas da perspectiva 
da classe dominante.

Um outro ponto relevante nessa análise é como a expressão da dominação se modifica ao 
longo dos anos. Se, antigamente, os homens eram os provedores e donos de terras e escravos, 
hoje eles estão em maioria nos cargos políticos, nos melhores empregos e com melhores 
salários - homens ganham em média 29,7% a mais do que as mulheres (IBGE, 2018) - por 
exemplo. Portanto, é de grande necessidade e urgência identificar contingentes populacionais 
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marginalizados e propor ações, meios e políticas que sejam efetivos e possam viabilizar uma voz, 
uma vida digna, com direito à saúde, educação, alimentação, trabalho, lazer e, principalmente, 
participação política.  

Ao analisar um pouco da história ocidental e contextos sociais atuais, nota-se que o 
perfil que detém o poder é o homem cisgênero (o que se identifica com o sexo biológico de 
nascimento). Mais especificamente, o homem heterossexual branco, de classe média. Pôde-se 
verificar também que quanto mais distante desse padrão heteronormativo, mais à margem do 
nosso sistema social o indivíduo se encontra. 

As mulheres, ao longo dos anos, foram sendo colocadas em posição de inferioridade em 
relação aos homens e, para validar esse pensamento, diversos argumentos eram utilizados, 
dentre eles, as diferenças biológicas e reprodutivas entre homens e mulheres.

Sua condição biológica (...), levou ao longo dos séculos a mulher o papel de cuidado 
para com os filhos enquanto o homem se responsabiliza pela provisão. Esta condição 
inicial para homens e mulheres serviu de ponto de partida para a dependência 
econômica e social da mulher em relação ao homem (Cruz 2013 apud MORGADO, 
1985).

Outro argumento que ainda tem grande força na manutenção desse discurso é a 
justificativa religiosa. Sob esse viés a mulher possui somente duas alternativas: a mulher casta, 
bondosa, recatada, cuidadora e temente a Deus que tem seus desejos subordinados aos do 
marido; e a mulher perdida, consumida por sua sexualidade e curiosidade, culpada de todo o 
mal que acomete à sociedade. Com algumas poucas exceções, as instituições religiosas, ainda 
hoje, remetem ao sexo feminino o lugar de submissão e colocam a dominação do lar e da 
sociedade nas mãos dos homens.

Todos esses argumentos têm um viés econômico ao fundo, onde para a manutenção da 
relação hierárquica entre os sexos é necessário que haja um dominante e um subordinado, 
um provedor e um cuidador. Remetendo a Rousseau e o contrato social, Colling (2004 apud 
PATEMAN, 1993) explica a existência de um contrato sexual antes do contrato social, “este 
contrato definiu que as mulheres seriam confinadas no mundo privado, visto como politicamente 
irrelevante, e os homens atuariam no público, lugar da liberdade civil, da política e do poder 
por excelência. A diferença sexual se converte em diferença política”.

Segundo Cruz (2013b) “a relação entre os sexos caiu na bipolaridade homem/mulher, 
que na instância social, foi consolidada como de caráter de naturalização social”. Esse cenário 
prevalece por décadas na sociedade, e só começa a ter outra configuração quando as mulheres 
se desvinculam do casamento e do “trabalho de cuidados”, que abrange todas as tarefas 
domésticas mais as atividades de cuidado e bem-estar dos membros da família (Dupont, 2017), 
e vão para o mercado de trabalho. Apesar de as mulheres mais pobres já trabalharem fora de 
casa para ajudar no sustento do lar, foi apenas em meados da década de 70 que as mulheres 
de classe média saíram de suas casas em busca de emancipação e equidade de gênero. Porém, 
mesmo conseguindo sua independência financeira, elas continuaram responsáveis pelo 
“trabalho de cuidados” - mulheres dedicam, em média 20,9 horas semanais a seus afazeres 
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domésticos, [...] enquanto os homens dedicam, em média, 10,8 horas (IBGE, 2018b) -, tendo 
assim jornada dupla ou tripla em alguns casos, pois além de todos os afazeres, existem também 
estudos e capacitações para que possam ter sucesso profissionalmente. 

Partindo desse lugar em que a mulher se encontra na sociedade atual, existe um 
outro fator que deve ser analisado: a saúde psíquica. Pois, “ser mulher em uma sociedade 
profundamente patriarcal leva a um número desproporcional delas a entrar em colapso” 
(Zanello, 2014 apud GARCIA, 1994), e em sua grande maioria esses momentos são tratados 
de forma medicamentosa sob uma análise biomédica, sem considerar o contexto social em 
que está inserida e os papéis que essa mulher exerce. Segundo Zanello (2010) “mais do que 
consequência de um corpo desregulado, o sofrimento psíquico seria compreendido como 
resultado de condições e papéis sociais, de relações de gênero e de pressão disso sobre o sujeito”.

Por gênero, entende-se, segundo Carloto (apud Izquierdo, 1990), obras culturais, modelos 
de comportamento mutuamente excludentes que estão diretamente ligados ao sexo. A autora 
afirma que gênero tem conexão com responsabilidades que são impostas às pessoas em função 
de seu sexo e possuem um viés classista, sexista e racial, que por sua vez são mantidos em suas 
relações sociais. Porém, Tedeschi (2007) traz uma complementação a esse conceito, não o 
relacionando às diferenças entre homens e mulheres, mas sim ao feminino e masculino, onde 
o conceito de gênero estende-se sobre objetos, artefatos, eventos, etc.

A visão tradicional de gênero remete apenas ao que pertence ao homem e o que 
pertence à mulher, e essa diferenciação transmitida transgeracionalmente contribui para a 
naturalização da desigualdade de gênero, inclusive, não abrindo espaços para os que estão fora 
desses parâmetros através do preconceito, discriminação, violência e negligência por parte das 
políticas públicas. Todo esse contexto e seus desdobramentos tornam esse tema uma pauta 
essencial na luta dos movimentos sociais.

Ora, se a proposta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é erradicar todas as 
formas de discriminação, e em específico a ODS 5 no combate à desigualdade de gênero, 
como é apresentado no tópico 5.1 dos ODS:  “acabar com todas as formas de discriminação 
contra todas as mulheres e meninas em toda parte”, é de suma importância que a população 
trans feminina seja amplamente inserida na proposta da ONU, além de políticas públicas, 
debates e problematizações a respeito das questões que permeiam a desigualdade de gênero.

A ideia gera polêmica, mas é baseada nos fundamentos diversos a respeito do ser mulher: 
critério biológico ou critério sociopsicológico. A visão mais tradicional defende que a genitália 
e o aparato sexual biológico definiria o gênero feminino, enquanto visões pós-estruturalistas 
apresentam a concepção do ser mulher como construída sócio-historicamente. Os argumentos 
apresentados neste artigo são baseados na segunda perspectiva, ampliando o contexto já 
trazido por Simone de Beauvoir, em 1949, na célebre frase: “ninguém nasce mulher, torna-se 
mulher” (o segundo sexo). 

Haja vista a problemática sobre essa estruturação dos indivíduos quanto ao gênero 
auto-identificado, há que ser investigado onde essas questões já estão em debate, quais os 
movimentos sociais já as têm pautado e se de fato há uma efetiva visibilidade para o recorte 
social de transsexuais, travestis e transgêneros femininos. Neste artigo, temos como objetivo a 
investigação mais específica do movimento de pessoas que se identificam no recorte de gênero 
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atrelado a performance diária da feminilidade e/ou travestilidade, as “T-gatas” (mulheres 
transsexuais, travestis e transgêneros). 

Dentre os movimentos sociais que lutam pela igualdade de gênero, encontram-se o 
feminismo e o movimento LGBTQ+, que se complementam em algumas pautas. O feminismo 
é um movimento filosófico, social e também um campo político, em sua teoria encontra-se o 
debate relacionado à opressão de gênero, etnia e classes sociais que perpassa as diversas camadas 
da sociedade ao longo dos anos (Narvaz e Koller, 2006). O movimento feminista configura-se 
em três gerações ou três ondas, cada uma com características e objetivos diferentes, mas que 
se sobrepõem de certa forma.

O feminismo aparece como movimento libertário, que não quer só espaço para a 
mulher - no trabalho, na vida pública, na educação - mas que luta, sim, por uma 
nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, em que esta última tenha 
autonomia e liberdade para decidir sobre sua vida e seu corpo. (Pinto, 2010)

Em um breve resumo, a primeira onda ou geração do feminismo tem seu início nas 
últimas décadas do século XIX na Inglaterra, quando mulheres brancas, de classe média se 
organizaram em um movimento liberal de luta pela igualdade de direitos civis, educativos 
e políticos, que eram exclusivos aos homens, dentre eles o direito ao voto (Narvaz e Koller, 
2006b). No Brasil, a história feminista também começou com lutas pelo direito ao voto, e com 
manifestações públicas na década de 70 durante a ditadura militar sofrendo represálias por 
parte do governo ou até mesmo o exílio (Pinto, 2010b). 

O feminismo aparece como movimento libertário, que não quer só o espaço para 
a mulher - no trabalho, na vida pública, na educação - mas que luta, sim, por uma 
nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, em que esta última tenha 
liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e seu corpo. (Pinto, 2010c)

A segunda onda do feminismo, marcada pela máxima “não se nasce mulher, se torna 
de mulher” de Simone de Beauvoir, ressurge na década de 1960. Nos Estados Unidos, o 
movimento denunciava a opressão masculina e a busca pela igualdade, conhecido também 
como “feminismo da igualdade”. Já na França, buscava-se enfatizar as diferenças entre homens 
e mulheres, e suas especificidades, chamado de “feminismo da diferença”. Houve então um 
forte debate filosófico-epistemológico acerca da igualdade-diferença dentro do movimento 
feminista (Narvaz e Koller, 2006c).

Levando em consideração a análise aqui proposta, a terceira onda ou terceira geração é 
a de mais relevância, pois, ao surgir em meados dos anos 1980, tem como proposta enfatizar 
as experiências subjetivas e diversas na construção de gênero (Narvaz e Koller, 2006d). A 
terceira onda nasceu como forma de questionamento das diferenças e singularidades, levando 
a produção de conhecimento no campo relacionado especificamente à mulher para estudos 
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sobre as relações de gêneros. Tal subjetividade permeia a concepção de gênero como algo 
socialmente estabelecido e atrai discussões sobre o que é ser mulher.

Atualmente, há pessoas que defendem uma quarta onda, voltada para questionamentos 
maiores sobre o heteropatriarcado, identidades sexuais, o sujeito político do feminismo 
e a questão da transgênero. O fato é que há questionamentos sobre instituições há muito 
estabelecidas, que envolvem paradigmas das relações humanas e sociais, combate a 
determinados sistemas de governo, filosofia econômica liberal, além de abraçar a ecologia e 
outras propostas de desenvolvimento sustentável (Breña, 2019).

Apesar de muitos elementos comuns, os movimentos feministas e LGBTQ+ têm seus 
pontos de discordância. Importante frisar que, mesmo internamente, nenhum dos dois 
movimentos se mostra uniforme. Há discussões de papeis, representatividade e posições a 
serem defendidas em ambos. Exemplo disso é a população de mulheres transgêneros e travestis 
(Jesus, 2013), que vem sendo ignorada, inclusive, pelo grupo das mulheres cisgêneros, e pelo 
grupo LGBTQ+. 

A partir dessas perspectivas, surge o transfeminismo, movimento ou linha teórica que 
nasce como um novo recorte dentro do movimento feminista, visando as especificidades das 
mulheres transexuais e travestis que vão além das demandas de mulheres cisgênero (Jesus, 
2013). 

O transfeminismo é a exigência ao direito universal pela auto-determinação, pela 
auto-definição, pela auto-identidade, pela livre orientação e pela livre expressão de 
gênero. [...] O transfeminismo é para todxs que acreditam e lutam por uma sociedade 
onde caibam todos os gêneros e todos os sexos. (Jesus,2013 apud FREITAS, 2005, 
p.1)

Interligado ao transfeminismo estão os estudos e política queer, que chegou contrapondo 
a estrutura binária do “ser homem” e do “ser mulher” (Bento, 2011). Assim, surgem termos 
como mulheres com pênis e homens com vagina, fugindo da ideia de que o gênero está ligado à 
genitália. Com a ascensão do transfeminismo principalmente por sua militância via web (Jesus, 
2013), algumas discussões tomaram grandes proporções afetando a comunidade científica, 
como a que se refere à despatologização das identidades trans.

A patologização da identidade trans começou a surgir com as primeiras publicações 
relacionadas à transexualidade na década de 1950, até então não havia separação entre 
travestis, transexuais e homossexuais. Na época, o único “tratamento” possível era a cirurgia 
de transgenitalização, que causava estranhamento nos profissionais de saúde mental (Bento, 
2006). Devido a esse pensamento biomédico e heteronormativo, a transexualidade era chamada 
anteriormente de “transexualismo”. Segundo Bento (2006b), transexualismo é utilizado para 
definir pessoas que vivem uma contradição entre corpo e subjetividade. Esse termo foi incluído 
no rol de transtornos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) e 
no Código Internacional de Doenças (CID) em 1980, esse fato foi considerado um marco no 
processo de definição da transexualidade como uma doença (Bento e Pelúcio, 2012). Porém, 
após campanhas a favor da despatologização da transexualdiade, na nova versão destes 
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documentos, DSM-V e CID-11, lançados em 2013 e 2019 respectivamente, a transexualidade 
foi retirada da classe de transtornos mentais.

Como parte na luta pela despatologização e em prol da dignidade da pessoa humana, 
que é um direito previsto na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, visando a promoção da saúde mental, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
elaborou a Resolução nº1/2018, que estabelece normas de atuação de Psicólogos com pessoas 
transexuais e travestis, proibindo também as práticas que favoreçam ao preconceito e à 
patologização de pessoas trans. Seu artigo 7º estabelece que, “as psicólogas e psicólogos, no 
exercício profissional, não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização das pessoas 
transexuais e travestis” (CFP, 2018).

Ao falar sobre patologização e despatologização da identidade trans, é necessário trazer 
à tona a vivência de mulheres trans e travestis, sem descartar o histórico de discriminação 
causado pelo próprio movimento de homens homossexuais na década de 80, haja vista que nesse 
período histórico a transexualidade e a travestilidade não eram entendidas como identidades. 
Para o movimento gay desse período, as travestis eram homens gays afeminados que estavam 
envolvidos com drogas e prostituição. Por conta disso, era um erro do movimento atrelar a 
imagem deles à “dos travestis”, como afirmou João Antônio de Souza Mascarenhas, membro 
do Triângulo Rosa, em palestras nas plenárias das Subcomissões dos Direitos e Garantias 
Individuais, e na dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias (Carvalho 
e Carrara, 2013).

A discriminação contra a população de mulheres trans dentro do movimento social 
que deveria abarcar suas demandas, ainda hoje persiste em invisibilizar e segregar o T da 
sigla LGBTQ+. Isso é decorrente de uma construção social heteronormativa dos homens 
homossexuais cisgêneros, os quais, assim como na estrutura patriarcal da sociedade, identificam 
elementos atrelados ao feminino como inferiores. Dessa forma, pensar na luta de mulheres 
trans é também vincular o histórico de invisibilização de mulheres trans e mulheres lésbicas 
cisgênero pelo movimento LGBTQ+, que tem em sua elite homens cisgêneros brancos, que por 
muito tempo ignoraram pautas relacionadas a esses recortes. Essa dinâmica de discriminação 
em seu próprio movimento tem uma conexão histórico-cultural com a construção social que 
todos os homens cisgêneros passam, sejam eles homossexuais, bissexuais ou heterossexuais; 
todos crescem em uma mesma cultura a qual os corpos e identidades femininas são tidos como 
inferiores e subordinados. 

Um exemplo dessa invisibilidade acometida a mulheres lésbicas é ausência de lugares 
de lazer e produtos voltados a esse público na cidade de Goiânia. Esse déficit de ambientes 
que promovam interação entre essas mulheres é oposto a realidade dos homens homossexuiais 
cisgêneros que, não só possuem muitos meios para essa interação, como também maior oferta 
de produtos específicos. Essa disparidade é um reflexo na construção do movimento LGBTQ+ 
na cidade, que é atrelado a visão machista de invisibilização das mulheres (Silva, 2015).

O movimento LGBT em Goiânia tem uma hegemonia do segmento gay, o qual tem 
maior representatividade e maior poder de mobilização, e na tentativa de mudar 



146 

isso, há um movimento para produzir visibilidade às lésbicas e travestis. (Urany 2008 
apud Silva 2015, p.13)

Considerando os privilégios que a estrutura social hetero-cis normativa e branca dispõe, 
as mulheres trans encontram-se ainda em uma situação de maior vulnerabilidade social. Sua 
busca por reconhecimento em todas as esferas da sociedade, deixa claro que por muito tempo 
as políticas públicas voltadas para mulheres eram exclusivas às mulheres cisgênero. Como é o 
caso da lei com maior relevância no tocante à discriminação de gênero, a Lei Maria da Penha, 
que só entrou em debate no Senado para inclusão da violência contra mulheres transexuais e 
transgêneros em maio de 2019. 

Esse fato está atrelado à bipolaridade biológica homem/mulher, pois se as identidades 
trans ainda não são amparadas legalmente, significa que essas ainda estão em um processo 
lento de reconhecimento. Prova disso é que hoje existe a necessidade de comprovação da 
identidade de gênero com a mudança de nome e alteração de registros, e isso traz diversas 
problemáticas. Segundo Campos (2011) “essa exigência limita o acesso à justiça e o exercício 
do direito de proteção, criando um ‘vazio’ jurídico ao deixar de fora do alcance da Lei àquelas 
que não tenham feito a alteração formal da identidade”.

 A elaboração de políticas públicas que ampare pessoas trans caminha a passos lentos, 
porém, é importante salientar que hoje há mais reconhecimento de suas especificidades do 
que havia 30 anos atrás. Esses pequenos avanços para saúde e bem estar de pessoas trans só 
ocorreram graças ao surgimento de movimentos sociais que tiveram sua gênese nos primeiros 
grupos de ativistas que visavam o enfrentamento da AIDS e da violência policial, então, a 
partir da década de 70 as travestis começaram a sair dos “esconderijos noturnos” e sair às ruas, 
mesmo sofrendo violência, tanto policial quanto civil.

Todos os anos de luta LGBTQ+ culminaram em algumas conquistas importantes tanto 
em âmbito internacional, como a despatologização da transexualidade, e também em âmbito 
nacional, como a recente criminalização da LGBTfobia pelo Supremo Tribunal Federal – 
STF, em Junho de 2019. Enquanto não há elaboração de lei específica, a criminalização está 
inclusa na Lei de Crime racial (Lei 7.716/89). Importante ressaltar que o Poder Judiciário 
precisa conferir soluções para situações que não estão previstas em lei ou precisam de uma 
interpretação mais acurada do entendimento da lei ou Constituição Federal.

A própria aplicabilidade da lei Maria da Penha para mulheres transgênero ou travestis 
eventualmente é discutida pelo poder Judiciário. A título de exemplo, a Primeira Turma 
Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 2018, decidiu pela aplicabilidade das 
proteções previstas pela Lei Maria da Penha a uma transexual feminina, entendendo que:

Além disso, uma vez que se apresenta dessa forma, a vítima também carrega consigo 
todos os estereótipos de vulnerabilidade e sujeição voltados ao gênero feminino, 
combatidos pela Lei Maria da Penha. Admitida socialmente como xxxxxxxxxxxxx, 
a ela se aplicam vários dos mecanismos de posse e submissão que justificam a 
incidência do diploma mais protetivo. Observem-se especialmente as atitudes do 
ex-companheiro, que sempre foi ciumento e a agredia física e moralmente; recusou-
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se a sair de casa após o fim do relacionamento; controlava seus hábitos e impedia 
que trabalhasse, em clara dinâmica de relacionamento abusivo, tão observada nos 
feitos dessa espécie. Há suspeitas, inclusive, de que as agressões tratadas por este 
inquérito ocorreram depois que a vítima chegou em casa tarde, porque havia saído 
para beber com as amigas sem dar satisfações ao agressor. Negar incidência da Lei 
Maria da Penha, nesta hipótese, é observar a dupla fragilidade da vítima - por ser 
mulher e por ser transgênero - sem garantir-lhe qualquer forma especial de tutela. Ao 
tratarem do assunto, Cláudia Tannuri e Daniel Hudler discorrem com propriedade: 
‘Isto é, a transexual que se identifica como gênero feminino, embora possua sexo 
biológico masculino, busca de todas as maneiras se adequar àquele gênero: adota 
nome, trejeitos e inclusive aspectos físicos externos, sendo reconhecida e identificada 
em seu meio social como pessoa pertencente ao gênero feminino’. Dessa forma, 
incorpora e vivencia não somente a violência historicamente imposta àquele gênero 
- mas o próprio preconceito de parte da sociedade ao exercer esse seu direito de 
personalidade. (TANNURI, Cláudia Aoun; HUDLER, Daniel Jacomeli. Op. cit. p. 
96). (TJDFT, 2018)

Veja que a concepção adotada pela decisão como base para definição de gênero prevista 
na lei foi de identificação social e não a biológica. Porém, apesar das recentes conquistas, na 
prática a população LGBTQ+ ainda sofre diariamente e luta por reconhecimento, igualdade, 
cidadania e direitos básicos, como segurança, educação e acesso ao mercado de trabalho.

Baseados nesses preceitos e nas diretrizes do ODS 5, existem no Brasil associações e 
Organizações Não-Governamentais (ONGs) que lutam em prol do movimento LGBTQ+, 
como a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos 
(ABGLT), que teve participação importante na luta pela criminalização da LGBTfobia, e atua 
como consultora colaborando para a elaboração de programas e objetivos.

Em 2009 a ABGLT ganhou status consultivo junto ao Conselho Econômico e 
Social (ECOSOC) das Nações Unidas, sendo a primeira organização LGBT nas 
Américas a receber tal status. Esse status garante às organizações da sociedade civil a 
participação nos eventos das Nações Unidas, bem como poder falar em seu próprio 
nome durante as atividades que participa (ABGLT).

Organizações por todo o país buscam ajudar pessoas LGBTQ+, como por exemplo, o 
“Transvest” em Belo Horizonte, que busca a inclusão social através de um espaço educativo 
onde ocorrem palestras, oficinas artísticas, cursos pré-vestibulares, etc. Ou também, o Instituto 
Cultura, arte e memória LGBTQ+ em Brasília, que “foi criado com o objetivo de defender, 
promover, fomentar e difundir a cultura, o patrimônio cultural e artístico e a memória da 
comunidade LGBT brasileira” (Instituto LGBTQ+).

Essas organizações, associações e grupos existem com o objetivo de proporcionar a 
dignidade e o reconhecimento que o Estado e a sociedade os negam, fomentando a criação de 
políticas que insiram essa comunidade nas instituições de ensino e no mercado de trabalho. É 
necessária, também, a reestruturação da consciência da sociedade, que ainda enxerga o corpo 
trans como doente e desumanizado. A agressão física e psicológica a pessoas trans no Brasil 
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bate recordes mundiais e, de acordo com Transgender Europe, o Brasil é o país que mais mata 
pessoas transsexuais e travestis. Em contrapartida, de acordo com o maior site de pornografia 
do mundo, o Brasil é o país que mais consome conteúdos eróticos de pessoas trans (Germano, 
2018). Ou seja, o corpo trans ainda é visto apenas como objeto sexual e sem direitos.

É então necessário um movimento global em prol da vida dessas pessoas, uma maior 
integração entre as pautas feministas e do movimento LGBTQ+ para as demandas específicas 
do recorte trans; uma reedição cultural dos papéis de gênero que, apesar de ter sido o ponto 
de encontro entre os dois movimentos, falta uma homogeneidade dos movimentos sobre 
reconhecimento da identidade trans, para que assim as pautas específicas sejam de fato 
integradas a ambos os movimentos.

A proposta das Nações Unidas em definir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) como parte de uma nova agenda para finalizar o trabalho dos oito Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio para combate a pobreza, trouxe a perspectiva de não deixar 
ninguém para trás. A agenda prevê a cooperação global e solidariedade, levando em 
consideração a dignidade, luta contra a pobreza e a desigualdade, a população, a prosperidade, 
o planeta, a justiça e a parceria (Nações Unidas Brasil).

Os dados apresentados demonstram que a população trans feminina encontra-se em 
situação de desigualdade pior, mais mortífera e invisibilizada que as mulheres cisgênero. 
Portanto, ao considerarmos os princípios trazidos na Declaração Universal de Direitos 
Humanos, pelas Nações Unidas (com publicações como a Born Free and Equal, de 2012) e 
pela Constituição Federal Brasileira, o entendimento deve ser no sentido da aplicabilidade de 
proteções e garantias tanto às mulheres cisgênero como às mulheres transgênero, transexuais 
e travestis. 

Elas devem aparecer, ter visibilidade, ser incluídas em censos demográficos oficiais e, 
consequentemente, nas políticas públicas. Trata-se de atuação de Estado e não de governo. E 
se, ainda assim, não houver o devido acesso a direitos, bens e serviços, que haja manifestação 
e apoio da sociedade civil, das Organizações Não Governamentais, além dos esclarecimentos 
jurídicos para acionamento de órgãos nacionais e internacionais para garantia de sua cidadania, 
e da percepção e efetividade em se sentir humana.
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ODS 05 - IGUALDADE DE GÊNERO 
 

MULHERES E MERCADO DE 
TRABALHO: VIOLÊNCIAS QUE 
PERMEIAM ESSA RELAÇÃO
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Priscylla Luanna da Silva78 

Profª. Ma. Carolina Brum Faria Boaventura79

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem por objetivo entender como ocorrem as violências baseadas em gênero 
contra a mulher dentro das organizações de trabalho, a partir de revisões feitas em artigos e 
pesquisas já publicados na área, como Morandi (2018), Barsted (1996), entre outros, buscando 
entender o histórico do papel feminino nesse âmbito e, desta forma, buscar esclarecer as 
origens e nuances com ênfase nas violências sutis e veladas, objetivando conscientizar sobre 
a temática e elucidar o limite que, perpassado, se torna abuso.  Levando em consideração os 
recentes avanços na lei 11.340/2006, observa-se que muito ainda precisa ser feito em relação 
às diversas violências cometidas contra as mulheres, inclusive aquelas que acontecem de forma 
mais simbólica, que são influenciadas e muitas vezes validadas por diversos fatores, como o 
machismo que acarreta uma visão de inferioridade ao papel feminino e, por consequência, 
a objetificação da mulher na sociedade, que embora graves, costumam passar despercebidos 
dados à naturalidade com que são inseridos e aceitos na sociedade. 

Isso posto, a inserção da mulher no mercado de trabalho sucedeu por variados 
acontecimentos históricos, dentre eles os movimentos feministas, as revoluções das indústrias e 
as modificações na forma que as atividades eram exercidas, as guerras e concomitantemente a 
necessidade de mão de obra no mercado de trabalho; com tais processos as mulheres ocuparam 
lugar na vida pública de forma ativa, saindo de seus lares para prover o principal sustento dos 
mesmos. 
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Pensar na história das mulheres neste meio, nos remete a momentos de opressão, 
discriminação e principalmente de luta para conquistar seu espaço em um ambiente tão 
concorrido e injusto por vezes. Destaque para a Revolução Industrial com o surgimento das 
mulheres operárias, influenciado por um período radical de transformações e a emergência 
de uma sociedade consumista e com um mercado de trabalho carente de mão de obra. Este 
período acontece com retrocessos para a mulher, com graves violações de direitos humanos e 
trabalhistas agravados com o consequente quadro de completa submissão ao homem. Bourdieu 
(1999, p.72) confirma isto ao afirmar que: 

As divisões constitutivas da ordem social, mais precisamente, as relações sociais 
de dominação e de exploração que estão instituídas entre os gêneros se inscrevem, 
assim, progressivamente em duas classes de habitus diferentes, sob a forma de hexis 
corporais opostos e complementares e de princípios de visão e de divisão, que levam 
a classificar todas as coisas do mundo e todas as práticas segundo distinções redutíveis 
à oposição entre o masculino e feminino.

Caracteriza-se assim a divisão sexual do trabalho, uma das principais razões para a 
discriminação e a injustiça social presentes nas relações de trabalho da atualidade.  Reproduzidas 
pela ordem social e ratificadas pela família, estes acontecimentos cada vez mais se tornam 
frequentes e impõe às mulheres tarefas consideradas “femininas”, maquiadas com a exigência 
de submissão e delicadeza, mas que não permitem que alcance progressão em suas carreiras 
profissionais, as tornando reféns daquilo que convencionou-se chamar de “vocação”.

Aliado a isto, o fato de estar em voga uma cultura conservadora, machista e patriarcal, 
acontece uma discrepância no tratamento de mulheres em relação aos homens no ambiente 
laboral. Segundo Fernandes et al. (2019, p. 240) “historicamente, a mulher tem sido a principal 
responsável pelas tarefas domésticas, enquanto os homens, por sua vez, cuidavam do campo, 
dos animais e das guerras”. Essa discrepância de ocupações, a qual surgiu há anos, de fato 
tem uma relação de inferioridade, colocando as mulheres em uma posição de menos prestígio, 
contribuindo para uma visão frágil, sensível e consequentemente de submissão aos homens e, 
apesar do passar do tempo ter contribuído, através de muitas lutas sociais, para uma maior 
inserção da mulher no mercado de trabalho, a atitude machista ainda está presente. Assim, a 
violência contra a mulher tem suas origens na iniquidade de poder existente entre homens e 
mulheres na sociedade, emergida através de um padrão patriarcal e machista. Deve-se ressaltar 
que a compreensão de machismo parte de uma consideração superior do homem perante a 
mulher na sociedade, no lugar em que este possui privilégios, tais como melhores oportunidades 
e melhores salários e, concomitante a isto o padrão patriarcal inserido no qual a mulher tem 
a posição de servir ao homem, e este possuirá os direitos sobre o corpo e a subjetividade desta 
mulher, retirando-lhe a liberdade de escolha e defesa de si, neste caso a mulher nada mais será 
que um objeto de prazer e demais necessidades do homem.

Consequentemente às informações colocadas, é perceptível que no ambiente de trabalho 
as mulheres ainda sofram diversas formas de violências, sendo uma delas o assédio (moral ou 
sexual), segundo Einarsen et al. (2005; 2011) “o assédio moral pode ser definido como ações 
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e práticas repetidas, dirigidas a um ou mais trabalhadores de forma intencional ou não, que 
podem causar humilhação, constrangimento e angústia, além de poder afetar a dignidade e a 
integridade pessoal e profissional do alvo” (apud MORANDI, 2018). Nestes ambientes, muitas 
vezes a mulher é vista como objeto sexual, frágil e sendo sujeita à discriminação e humilhação 
por não ser aceita em um local considerado tipicamente masculino. Com isso, acabam 
aceitando esta condição e se calam por achar que o silêncio, aliado ao doloroso processo de 
intimidação, vai evitar a perpetuação do problema e muitas vezes a perda do emprego.

À vista disso, o presente estudo se propõe a levantar debates sobre as violências causadas 
às mulheres em seus ambientes de trabalho, com enfoque nas formas sutis de tais atos, buscando 
esclarecimento quanto ao que está sendo feito para combater perante as definições e práticas, 
sua gênese e como isso transcorre até a atualidade. O processo investigativo é constituído 
por pesquisas bibliográficas e documental a fim de ser provar a existência ou não de ações 
que combatam tais práticas, desta forma, a coleta de informações foi realizada a partir do 
método exploratório e como procedimento foi efetuada uma pesquisa bibliográfica para busca 
de artigos e revistas científicas que permitissem embasamento para as discussões propostas.

1. O PAPEL DA MULHER NO MERCADO DE 
TRABALHO

Nem sempre as mulheres foram ativas no meio público, pois antes da Constituição de 
1988, que trouxe um mínimo de igualdade para o âmbito laboral, o papel feminino no trabalho 
não era apenas malvisto, mas esse acesso não era permitido por regras e normas da sociedade. 
Este papel era restrito aos cuidados da família e do lar, seus limites tangiam o meio privado 
e seu acesso ao que era público era definido pelo seu pai ou esposo, estes mesmos homens 
tinham total acesso ao meio público, porque tal lhe era garantido por direito e dever. Aos 
homens eram conferidos o dever do sustento da casa e da família e o direito as relações sociais 
sem repressões de outrem, estes eram “donos” de suas vidas, de suas escolhas e de sua família. 

Ao longo dos anos e dos acontecimentos históricos o papel feminino tem mudado seus 
conceitos na sociedade. A Primeira (1914 – 1918) e Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
levaram os homens aos campos de batalha e deixaram nos postos de trabalho um vácuo que foi 
preenchido pela mão de obra feminina, pois os lares ainda necessitavam de sustento e os que 
proviam isso estavam nas Guerras (e muitas vezes sequer voltavam); as revoluções tecnológicas 
nas indústrias que conferiram as fábricas novas formas de trabalho e com isso maior demanda 
de mão de obra e a ascensão do capitalismo que permitiu uma remodelação de trabalhadores; 
paralelamente a estes acontecimentos o feminismo se estruturava como movimento social e 
recebia notoriedade por suas causas e exigências, em razão dessas mudanças nas estruturas 
sociais a inserção feminina foi permitida e, desta forma a mulher conquistou o direito de se 
impor ao meio público como era de sua vontade, sendo-lhe garantidos direitos, mas ainda sim 
com muitas disparidades quando colocadas em comparação aos homens.
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Atualmente a participação feminina no mercado de trabalho se mantém em ascendência, 
as mulheres têm desempenhados seus papéis na posição pública, desde os cargos mais baixos 
aos mais altos, entretanto, ainda há uma visão subestimada de sua figura no âmbito de trabalho 
público e isto é refletido quando comparado à figura masculina: as colocações de cargos, os 
salários, as formações, as exigências e os direitos proporcionados. A mulher se deslocou para o 
âmbito público de trabalho, porém permaneceu com os desígnios das tarefas privadas dos lares 
e em contrapartida ao homem ainda é conferido apenas os deveres públicos, dando ao cenário 
dois pesos e duas medidas marcadas pela diferença de gênero.  

A figura feminina que hoje ocupa cargos de trabalho, também desempenha papeis 
dentro da sociedade que lhe pesam e cabem apenas a si. A mulher que trabalha também é 
mãe, dona de casa, esposa e exerce diversas outras funções que lhe tomam tempo e esforços, 
imputando-a uma rotina exaustiva a qual deve ser cumprida com maestria, desta forma 
poderá ter sua imagem atrelada ao que é considerado sucesso para o estereótipo determinado 
ao seu gênero. Atrelado a isso, temos um funcionamento patriarcal da sociedade pleiteado 
pelo histórico do papel feminino ser submisso ao masculino, assim sendo, hodiernamente é 
observável uma hierarquia destes papeis quando desempenhados no meio laboral, a mulher 
ainda ganha menos que o homem, mesmo que se dedique mais a especializações e graduações 
e investimentos em sua formação. Posto isto, a mulher que trabalha, que (em maioria) provém 
sozinha o sustento de seu lar, busca investir em si para melhores condições de vida e executa 
tantos outros encargos ainda se submete a relações trabalhistas degradantes, as quais envolvem 
humilhações, abusos, assédios entre outras diversas formas de agressões, se permitindo conviver 
em um meio adoecido para providenciar a sua sobrevivência e a de seus dependentes. 

2. CONCEITUANDO A VIOLÊNCIA 

A violência é um fenômeno multívoco, pois pode ser entendido de muitas formas a 
partir de fatores sociais, históricos, culturais e subjetivos. Assim a conceituação que permite 
identificar a experiência violenta se faz importante.

Violência é definida pelo Manual Instrutivo da Organização Mundial da Saúde (OMS, 
2002, p. 1) como “o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si 
mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resultem ou tenham 
grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mal desenvolvimento 
ou privação”. O ato ou efeito de agredir a si ou ao outro se define a ferir, seja física, moral 
ou psicologicamente, a integridade, provocando danos no indivíduo agredido; portanto, sua 
consumação, em quaisquer que sejam suas formas, requer uma violação da pessoa a qual tal 
ato foi compelido.

A violência de gênero se trata de um tipo agressividade física ou psicológica exercida 
contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas sobre a base de seu sexo ou gênero que impacta 
de maneira negativa em sua identidade e bem-estar social, físico ou psicológico.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organização_Mundial_da_Saúde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Género_(ciências_sociais)
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Segundo a cartilha de prevenção VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NOS 
LOCAIS DE TRABALHO: DENUNCIE, COMBATA PARE! (2016, p.4):

(...) violência sexista é um sério problema que atinge milhões de mulheres no mundo 
todo e, de maneira intensa, no Brasil. É uma das mais cruéis faces do machismo. A 
opressão pode ocorrer sobre qualquer uma, em qualquer lugar: em casa, na rua, 
no transporte, no local de trabalho e de lazer. A situação é tão grave que em 2015 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a considerá-la uma epidemia 
mundial e uma das mais frequentes violações dos Direitos Humanos. No Brasil, a 
situação é alarmante: a cada 5 minutos uma mulher é espancada; a cada 2 horas 
uma mulher é assassinada devido à violência doméstica; de 2009 a 2012 as denúncias 
de estupro cresceram 158%; aumentaram consideravelmente os relatos públicos de 
assédio sexual e/ou moral nos locais de trabalho.

Dentro da noção de violência de gênero incluem-se atos como estupro, prostituição 
forçada, discriminação trabalhista, o aborto seletivo por sexo, violência física e sexual contra 
pessoas que exercem a prostituição, infanticídio com base ao gênero, castração parcial ou total, 
mutilação genital feminina,  tráfico de pessoas, violações sexuais em guerras ou situações de 
repressão estatal, assédio e abuso sexual — entre eles o assédio de rua —, padrões de assédio 
ou abuso  em organizações masculinas, ataques homofóbicos e transfóbicos para pessoas ou 
grupos LGBT, o encobrimento e a impunidade dos crimes de gênero, a violência simbólica 
difundida pelos meios de comunicação de massas, entre outros. 

3. ASSÉDIO COMO VIOLÊNCIA

O assédio moral está inserido no debate de violência onde tanto aspectos físicos quanto 
morais estão envolvidos. A violência no ambiente laboral não é algo novo, podendo até ser 
considerada a violência tão antiga quanto o próprio trabalho. 

É importante mencionarmos que violências sutis condizem com assédio moral, que 
segundo Marie-France Hirigoyen (2002, p.65) se trata de:

Toda e qualquer conduta abusiva que se manifesta, sobremaneira, por 
comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos. Tal situação tem como 
consequências imediatas lesar a personalidade, a dignidade e/ou à integridade física 
ou psíquica do agredido. Este, muitas vezes, vê a degradação do ambiente laboral e 
seu emprego ser colocado em perigo”. Tais atos por não serem de forma física nem 
sempre são percebidos por quem é afetado, gerando um sofrimento ainda maior.

Segundo a Lei nº 11.340 – Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006 a violência psicológica 
pode ser compreendida como:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estupro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto_seletivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prostituição
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castração
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homofobia
https://pt.wikipedia.org/wiki/LGBT
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impunidade
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(...) qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima 
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação 
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica 
e à autodeterminação (BRASIL, 2012, p. 19).

 Alguns elementos distintivos do assédio são: direcionalidade, onde pode ser direcionada 
para uma ou mais pessoas. Frequência e duração, sendo o assédio um ato que se repete e 
persiste. Intencionalidade, se há ou não a intenção da ação. Desequilíbrio de poder, refletindo-
se a partir da capacidade de ataque e defesa de cada pessoa (Einarsen et al., 2005; 2011, 
Hirigoyen, 2006; Freitas, Heloani e Barreto, 2008; Nunes e Tolfo, 2015; apud Morandi 2018).

Além disso, o assédio é uma situação imposta à vítima, onde esta se encontra vulnerável 
ao ato alheio. Apesar de ser um tipo de violência subjetiva, não explicitando a ação de forma 
a mostrar sinais físicos, tal qual uma agressão corporal, os danos causados por assédio são 
imensuráveis, marcando a vítima com traumas psicológicos, os quais refletem claramente em 
seu comportamento e bem-estar, causando inumeráveis prejuízos ao seu convívio social e sua 
qualidade de vida.

Simultaneamente a isso, é reconhecível que as mulheres são os alvos preferenciais de 
violência, seja em ambiente de trabalho ou em qualquer outro âmbito social, sendo o assédio 
moral um reflexo da cultura de nossa sociedade como discutido anteriormente. 

4. LEGISLAÇÕES E ASSÉDIO

Os avanços no combate e prevenção à violência de Gênero no ambiente de trabalho têm-
se mostrado escassos se comparados aos casos de abusos dentro das instituições, no entanto 
existem algumas leis e projetos para garantir a mulher o que lhe é de direito: a possibilidade de 
conviver e trabalhar sem ser abusada.

A Lei Maria da Penha e suas definições das diversas violências são reconhecidas pela 
organização das Nações Unidas como uma lei de grande avanço em relação ao combate a 
violência de gênero, porém não supera o acontecimento deste tipo de violência especificamente 
no ambiente de trabalho ou que consiga proibir e trazer punição aos delitos cometidos nas 
relações de trabalho. As legislações existentes, em se tratando de ambiente de trabalho, buscam 
tratar do assédio moral e sexual, mais frequentemente. 

No que diz respeito à legislação que caiba a assédio moral no trabalho, segundo o Conselho 
Nacional de Justiça (2016) “Não existe uma lei específica para repressão e punição daqueles 
que praticam o assédio moral”. Existem projetos de lei para essa demanda, entretanto esperam 
aprovação do plenário. Portanto, ao que concirna a assédio moral é geralmente enquadrado 
pelo artigo 483 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o que compete a situações de 
constrangimento, mas sem maiores especificações e sem penalidades relevantes ao que possa 
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ser considerado de fato abuso ou assédio no ambiente de trabalho, essencialmente em relação 
à violência baseada em diferenças de gênero.

De acordo com o Código Penal, artigo 216-A, assédio sexual conceitua-se como: 
“Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-
se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função” atribuindo como pena a detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos. Contudo, 
a legislação se emprega a assédio sexual em ambientes gerais, não conservando o enfoque 
no ambiente trabalhista, o qual deve ser ressaltado, se considerarmos que desta maneira as 
imputações à assédio sexual no trabalho tendem a ter resoluções mais tardias, por questões de 
processos burocráticos, visto que a lei referida não legisla para este caso específico. Isso tem 
implicações diretas em como a vítima age perante o abuso, sendo de extrema relevância que a 
mesma possua certeza de seu resguardo ao denunciar, do contrário será mais provável que ela 
se submeta a situação e se cale perante o abusador.

Os avanços ocorridos nas legislações, objetiva assédios de forma generalizada, não se 
mostrando tão eficientes em uma questão mais específica, tornando o processo de respaldo da 
vítima e punição de quem abusa mais burocrático e até mesmo sem resoluções efetivas. Por 
consequência as denúncias se tornam pouco prováveis, reafirmando o que foi citado, a mulher 
perante a condição de vítima não se colocará em oposição ao abusador e, se o fizer será ao se 
afastar e não o denunciando, que seria a forma mais apropriada e que por direito deve-lhe ser 
garantida ao se tratar de sua segurança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação mulher e trabalho passou por enormes e consideráveis mudanças, a julgar por 
um dia sequer ter sido permitida esta relação, atualmente é visível este avanço. Apesar disso, 
é notável que ainda há muito a ser realizado. A figura feminina é subjugada dentro de suas 
relações de trabalho, ao mesmo passo que executa diversificadas funções dentro e fora deste 
ambiente, seu papel é desvalido de credibilidade, e desta forma sua palavra se torna pouco 
pertinente aos colegas e superiores.

À medida que a mulher tem inúmeras atribuições, a cobrança para a execução com 
maestria das mesmas se torna demasiada, acarretando em acumulo de funções ao decorrer da 
vida, dito isso, é visto que uma auto cobrança como reflexo de uma cobrança social coloque 
este indivíduo em uma posição de vulnerabilidade, pois a exaustão dá lugar a uma automática 
subalternação, na qual ela rende–se a situações infames para garantia de seu emprego e sua 
subsistência. Conjuntamente a isso, há no nosso meio social uma culpabilização da vítima, 
esta é colocada em um lugar marginalizado e vista como principal responsável da violência 
causada a si. Tamanhos fatos nos trazem ao cenário social de uma mulher que trabalha de 
forma exorbitante e exaustiva, operando diversos cargos em suas instâncias sociais e privadas, 
que tem sua individualidade e subjetividade deixadas de lado, resultando em uma submissão a 
ambientes de trabalho insalubres e situações doentias.
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Contrariamente a isto, os homens mantêm sua dinâmica de vida na qual o seu lugar no 
ambiente privado possui menos cobrança quanto a executar funções domésticas e até mesmo 
parentais, conseguindo, desta forma, atuar de maneira mais integral em seus âmbitos sociais. 
A conjuntura social atualmente o permite ter seu lugar de privilégio nestes mesmos âmbitos, 
dando-lhe melhores oportunidades e status. Ordenando estes elementos atuais acompanhados 
de fatores históricos extremamente relevantes de posições masculinas permanecerem superiores 
e a desvalia das posições femininas, a primeira é vista como proprietária de si e de outros e a 
segunda é vista como objeto com roteiros de execução perante a sociedade e a família e sem 
possuir direito ao seu próprio corpo e vontades, tudo isso resulta em uma sociedade permissiva 
aos atos violentos contra mulheres colocando estas como culpadas das situações condenáveis, 
naturalizando o abuso de poder no trabalho e deixando espaço para que o abusador atue de 
forma despreocupada, sem sequer reconhecer que o feito é algo violentador.

Com base nessas discrepâncias, é reconhecível que a igualdade econômica entre mulheres 
e homens é condição de extrema importância para a emancipação feminina e concomitante a 
isso sua desobrigação em lidar com situações de violência, dando-lhe autonomia para usufruir 
de maneira íntegra de seus direitos perante a tais vivências e resguardo para tornar-se dona de 
si e tomar um lugar que lhe é de direito, o próprio pertencimento. Desta forma será possível 
que essa mulher escolha seus ambientes laborais, não aceitando violentações contra si e 
denunciando qualquer forma que lhe diminua ou cause constrangimento.

Para tanto, deve ser ressaltado que, além da independência financeira é necessário um 
maior anteparo por parte da legislação, com especificidades e penas melhores descritas. A lei 
deve amparar a vítima e propiciar a esta uma segurança que a violência, mesmo que subjetiva, 
será punida de forma adequada e sua sobrevivência não será ameaçada por denunciar um ato 
de assédio. Projetos de leis e decretos que atualmente estão aguardando aprovação do plenário 
devem receber maior atenção dado que o fenômeno não é algo recente, do contrário perdura 
por décadas e, no entanto, não se solucionara com o passar dos anos, é possível perceber 
uma ausência de dedicação ao assunto por parte dos governantes mesmo se tratando de algo 
que atinge diretamente no meio social e proporciona graves resultados. Com base nisso, é 
necessária reformulação de leis e originar novas para estes casos específicos, otimizando os 
processos que se baseiam em tais acontecimentos, propiciando condições dignas de trabalho e 
uma desopressão em manter-se em meios agressivos e degradantes. 

Além disso, devemos conscientizar desde já as vítimas de abusos no trabalho, que 
apesar dos riscos, a denúncia se faz necessária para que o ocorrido se torne, de alguma forma, 
repreensível e permita a vítima ter cuidados ao trauma sofrido, tanto psicológico quanto físicos, 
sendo importante salientar que a pessoa abusada necessita de tratamento, pois a vivência de 
agressões gera prejuízos que afetam diretamente na qualidade de vida social e privada. Ao se 
pronunciar e demonstrar seu descontentamento com a situação a vítima expõe o abusador 
e seu ato, colocando em pauta a agressão gerada por um comportamento de desrespeito ao 
corpo e indivíduo que lhe é alheio. O assédio deve ser relatado e discutido em meios de trabalho 
para que as pessoas responsáveis por estes meios se atentem e possam intervir diretamente com 
ações após os relatos e com mecanismos de prevenção. Ambientes de trabalho com políticas 
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específicas para violências subjetivas por si só se tornas locais amenos para convivência, 
fazendo-se referência para outros ambientes e um modelo a ser seguido.

Com essa garantia a mulher terá a oportunidade de se impor e conviver consciente de 
que poderá usufruir de seus direitos e executar seus deveres com maior potencial, tomando seu 
lugar na sociedade, tomando para si o seus papeis e desfrutando de uma aprazibilidade em seu 
ambiente de trabalho, melhorando suas condições de vida, suas experiências diante sua carreira 
profissional e, dispondo de uma transição entre seus contextos com maior comprazimento. À 
vista disso, é possível inferir que as mudanças propostas têm como objetivo uma alteração do 
meio social e da perspectiva de papeis atualmente expostas, com isso será possível a coexistência 
em ambientes saudáveis e benéficos a todos, enriquecendo as trocas relacionais e experiências 
aos que convivem nestes meios, prevenindo violências e endossando os direitos de segurança e 
proteção as pessoas que hoje ainda são afetadas por esse fenômeno. A proposta tem como foco 
ambientes laborais com premissas igualitárias em questões gerais que envolvem os direitos das 
trabalhadoras, permitindo a estas cumprirem seus serviços sem maiores transtornos e sem o 
receio de ser de alguma forma violentada.

E por fim, deve-se enfatizar que o assunto foi abordado de maneira breve quando 
colocado em pauta as consequências e tratamentos necessários às vítimas de violências, sendo 
elas simbólicas ou não, em ambientes de trabalho, pois muito é envolvido quanto aos cuidados 
pós abuso. A pesquisa se limitou apenas as mulheres como vítimas, mas no contexto atual 
é considerável frisar que minorias como gays, lésbicas, transsexuais, entre outros, também 
sofrem inúmeras agressões em seus âmbitos de trabalho, levantando questões mais amplas para 
futuras pesquisas na área, com a proposta de inclusão de minorias e suas demandas perante a 
sociedade, que até então possui um caráter excludente quanto a essa parte da população.
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ODS 06 - ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO 
 

COM OS PÉS NO ESGOTO E UM 
TABLET NAS MÃOS
Francisco Paulo do Nascimento80 

INTRODUÇÃO 

Somos mais de 100 milhões de pessoas habitando áreas sem saneamento básico, 
degradadas ou em vias de contaminação, um grande contingente de pessoas vivendo com 
saúde precária e baixa qualidade de vida, com mortes de crianças decorrentes de complicações 
médicas causadas pela falta dos serviços. Somos cerca de 35 milhões de indivíduos que bebem 
água sem tratamento, obtidas de bicas, cacimbas, cisternas, riachos, córregos ou outras fontes 
inseguras. Enquanto isso, os agentes sociais do setor, governos em especial, discutem, gastam, 
erram em círculo vicioso. E os investimentos em saneamento básico diminuem, a despeito do 
crescimento vegetativo da população.  

Seria uma crise civilizatória a afetar as relações da sociedade com a natureza, alcançado 
questões de ordem ambiental, social, econômica, política, ética, estética e cultural? Ou crise 
conjuntural ocasionada por desgovernos sucessivos nas esferas federal, estadual e municipal? 
Ou estrutural, em que se assentou o saneamento básico somente no setor público e em quase 
única fonte de recursos? Quiçá sejam as três...     

Há quase três décadas se discutem no Brasil os entraves ao financiamento de obras 
e serviços de saneamento básico e as respectivas soluções, a escassez de recursos para 
investimentos, a falta de marco legal, a deficiência na cobertura, a ineficiência operacional e 
financeira das companhias de saneamento, os benefícios potenciais dos serviços e os malefícios 
de sua falta, maior abertura para participação de empresas privadas. 

A discussão reúne setores das três esferas de governo, sociedade civil, empresas privadas, 
legisladores, técnicos. Enquanto debatem, significativa parte da sociedade padece com a 
falta de cobertura de saneamento básico, as doenças proliferam, muitas vidas se esvaem. E 
as discussões continuam, enquanto significativa parte da população permanece, como que 
invisível, sem serviços de esgotamento sanitário e sem água tratada.

   Pois bem, sem pretensão de apresentar solução para problemas de tão largo alcance 
e complexidade, e cujas raízes remontam a décadas, que exigiria raríssimo cabedal de 
conhecimento, se afigura apropriado aludir a breve contextualização da problemática do setor, 

80 Doutor em educação, Economista, MBA em Gestão Empresarial (UDF), Especialista em Gestão Pública (FGV), 
Especialista em Desenvolvimento Urbano (UCAM), Especialista em Desenvolvimento Local Sustentado (ENSU).  
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envolvendo a historicidade dos ODS, conceitos, a cobertura dos serviços de esgotamento e 
água no país, ao ODS 6 e perspectivas de alcance das metas, a correlação do saneamento 
básico com outros setores da vida, principalmente saúde, educação e trabalho, a gestão das 
operações do setor, o marco legal, a peleja ideológica entre estatização ou privatização dos 
serviços, e aos principais entraves e medidas atenuadoras.  

As informações e dados apresentados foram obtidos de pesquisas em publicações da 
Agência Nacional de Águas – ANA, Confederação Nacional da Indústria – CNI, Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, Instituto de Pesquisa e Estudos Aplicados – IPEA, Instituto 
Trata Brasil, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Pesquisa Nacional de Amostragem 
por Domicílio – Pnad, Sistema Nacional de Informação de Saneamento – SNIS, Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

As interpretações e compreensões trazidas a lume foram construídas em vivência 
profissional em que se lidou, no dia a dia, com operações de saneamento básico, em diálogos 
com técnicos e autoridades do setor, e em esforços em busca de superação de obstáculos para 
alavancar as operações. Eventual morosidade nas explicações, ainda que em prejuízo da fluência 
textual, visa reduzir alguma tortuosidade conceitual que possa prejudicar a compreensão em 
abrangência e implicações do texto, para o que se fizeram esforços até o limite da ignorância 
do escriba.  

O trabalho é conduzido ao amparo de pesquisas antes citadas, com isenção e adiamento 
possível de juízo do pesquisador, mesmo diante de indicadores favoráveis ou desfavoráveis, 
sem pretender tecer loas ou desdourar a ação das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas com o 
setor. Eventual juízo contrário às afirmações sobre desempenhos pode ser aquietado mediante 
contemplação, pelo tribunal da respectiva consciência, da quantidade de pessoas que residem 
em áreas sem cobertura de saneamento básico e de água tratada, dos indicadores apresentados 
e dos efeitos sobre a vida.

A AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

O ODS 6 é um dos 17 objetivos, desdobrados em 169 metas, os quais enformam a 
“Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, que visa à melhoria da vida humana até 
o limite dos recursos naturais, mediante a erradicação das causas da pobreza. A Agenda é um 
documento universal, sem poder cogente, no entanto, contém plano de ação para governos, 
empresas e pessoas buscarem proteção da Terra, prosperidade para a sociedade, para todos, 
todas e para o todo. É uma carta de compromissos com a vida, com o planeta, com o presente 
e com o futuro da humanidade. 

Os objetivos são, naturalmente, imbricados entre si devido à complexidade pairante 
sobre as formas de vida, coisas e fenômenos. Foram estabelecidos em 2015, com metas para 
até o ano de 2030 pelos 193 países que compõem a ONU, de acordo com suas peculiaridades. 
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Foi elaborado em processo de consultas e construção coletivas, abertas, participativas, 
amplas e gerais, por meio de diversos congressos internacionais realizados em largo tempo, em 
busca de alternativas para as perspectivas atuais, não alvissareiras, e de opção às rotas de mau 
agouro pelas quais nós, a humanidade, temos conduzido o planeta.     

O processo e resultados são desdobramentos e evolução da Rio 92, chamada “Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento”, realizada no Rio de Janeiro 
em 1992, que reuniu mais de 100 chefes de Estado. O objetivo foi dialogar sobre o meio 
ambiente visando garantir condições de vida saudável para as gerações futuras. À época, como 
resultado elaborou-se a Agenda 21, que foi uma carta de compromissos traduzindo intenções 
de desenvolvimento para o século XXI, derivada da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente. 
Pela declaração os países signatários consensuaram com a necessidade e com o compromisso 
de busca de desenvolvimento sustentável, enfocando a espécie humana e o meio ambiente 
como elementos centrais dos objetivos.  

Em 2000, na sede das Nações Unidas, em Nova York, líderes mundiais lavraram a 
Declaração do Milênio da ONU, se comprometendo a reduzir, até 2015, a pobreza extrema 
por meio dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM, que eram: 

a) erradicar a pobreza extrema e a fome; 
b) alcançar o ensino primário universal;
c)  promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres; 
d)  reduzir a mortalidade infantil; 
e)  melhorar a saúde materna; 
f)  combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 
g)  garantir a sustentabilidade ambiental; 
h)  desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. 

Em 2010, a Assembleia Geral da ONU reconheceu, por meio de Resolução n° 64/292, 
que o acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico são direitos humanos fundamentais.

 Em 2012, passados 20 anos da Rio 92, veio a Conferência Rio+20, no Rio de Janeiro. 
Participaram 193 delegações e representantes da sociedade, para avaliar o andamento dos 
objetivos da Agenda 21, verificar as lacunas e, a partir das experiências exitosas dos ODM, 
estabelecer novos desafios e objetivos. Nessa etapa deu-se enfoque especial à sustentabilidade, 
considerada essencial ao arcabouço institucional para o desenvolvimento e vetor estruturante 
das futuras ações, em especial àquelas voltadas para a economia verde e à erradicação da 
pobreza, 

Dessa conferência resultou a declaração “O Futuro que Queremos”, um conjunto 
de diretrizes de âmbito global em busca de um ambiente virtuoso para as pessoas e para o 
planeta, com ênfase no desenvolvimento sustentável. Essas orientações foram o diapasão de 
esforço internacional, em forma de grupo de trabalho, para estabelecer objetivos universais de 
desenvolvimento sustentável.

Formou-se assim, no âmbito da ONU, o Grupo de Trabalho Aberto para a elaboração 
dos ODS, com representantes da sociedade civil e da comunidade científica de 70 países, 
visando aglutinar o máximo possível de experiências e de perspectivas, em trabalho de três 
anos. O primeiro resultado foi o relatório “Uma Vida Digna para Todos”. Diz o documento:     

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza_extrema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_prim%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mortalidade_infantil
https://pt.wikipedia.org/wiki/HIV
https://pt.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1ria
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Uma nova era pós-2015 exige uma nova visão e uma estrutura responsiva. O desenvolvimento 
sustentável - impulsionado pela integração do crescimento econômico, justiça social e sustentabilidade 
ambiental - deve se tornar o nosso princípio orientador e procedimento operacional padrão (ONU).

Concluídos os trabalhos em 2015, os 193 países estabeleceram em assembleia a 
Agenda 2030, com 17 ODS e 169 metas. Esses ODS aludem a eixos estruturantes para o 
desenvolvimento sustentável como crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio 
ambiente, apresentando maior abrangência que os ODM, que enfatizavam a agenda social.

Embora possa parecer demasiado transcrever os objetivos, não seria exagero listá-los:   
Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;
Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável;
Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades;
Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos;
Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;
Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos;
Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 
para todos;
Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos;
Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação;
Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;
Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis;
Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;
Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;
Objetivo 14: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 
para o desenvolvimento sustentável;
Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 
de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da 
terra e deter a perda de biodiversidade;
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis;
Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

São objetivos claros, benfazejos para a vida. Mas como coletar, validar, organizar, 
quantificar, analisar e avaliar os dados? Quem são os responsáveis? Qual é o processo?  
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Metas globais para países com dimensões e população continentais, e com acentuadas 
desigualdades, podem inviabilizar o alcance, não se afigurando razoável a generalização na 
qualidade e quantidade das ações e objetivos. Assim, as metas estabelecidas para o Brasil 
foram equalizadas e ajustadas para adequação à realidade, em trabalho realizado pelo 
Ipea, englobando algo como validação semântica e definição de conceitos, e definição dos 
indicadores, que são revistos e aprimorados periodicamente pela ONU.  

 Em vista da importância e complexidade dos desafios, foi criada pelo Decreto n. 
8892, de 2016, a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 
CNODS, estrutura para implementação da Agenda 2030, composta por 16 membros, em 
representações paritárias dos governos federal, estaduais, municipais, distrital e sociedade civil. 
A comissão tem função consultiva, é responsável por articular e mobilizar os atores envolvidos 
para difundir, internalizar e dar transparência à Agenda no país.  

 Naturalmente, os cálculos envolvidos e as informações e dados requerem sistemas 
corporativos robustos para armazenamento e tratamento. A base de dados que subsidia a 
elaboração de relatórios de Conjuntura dos Recursos Hídricos tem o suporte do Sistema 
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH e de diversos órgãos e organizações 
do setor. 

ODS 6 “Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para 
todos”.  

 Para controle da jornada e alcance dos objetivos, são coletados e avaliados 
sistematicamente dados e informações sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
a oferta de água e a demanda de usos da água para atividades humanas, a qualidade da água, 
a gestão de recursos hídricos e as ações de conservação dos ecossistemas aquáticos. Trata-se, 
pela definição e em essência, de compromisso estruturante para o bem-estar das pessoas, com 
consequências de bom agouro a diversos setores da vida humana. 

Por aludir à saúde, à vida enfim, ODS 6 é correlacionado a outros ODS e colabora de 
forma significativa para o alcance desses objetivos e respectivas metas, em especial com o ODS 
2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável; o ODS 3 - Saúde e Bem-Estar; o ODS 7 - Energia 
Limpa e Acessível; o ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global; e o ODS 14 - Vida na Água. 

O ODS 6 é composto de 8 metas, monitoradas por 11 indicadores.   
Os objetivos 6.1 e 6.2 dizem respeito a abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

As metas 6.3 e 6.4 aludem a qualidade e quantidade de água. Já as metas 6.5, 6.6, 6.6.A e 6.6.B 
tratam da gestão de saneamento e de recursos hídricos.    

 Sem pretender citar as nuanças de cada uma das metas, mas para não cair na tentação 
do tecnicismo nem sovinice de informações, é proveitoso para o trabalho listar as metas e 
respectivos indicadores:

a) Meta 6.1: “alcançar o acesso universal e equitativo à água para consumo humano, 
segura e acessível para todas e todos”;

Indicador: “proporção da população que utiliza serviços de água potável geridos 
de forma segura”;
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b) Meta 6.2: “alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para 
todos e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessi-
dades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade”;

Indicador: “proporção da população que utiliza serviços de esgotamento sanitário 
geridos de forma segura, incluindo instalações para lavar as mãos com água e sa-
bão”;

c) Meta 6.3: “melhorar a qualidade da água nos corpos hídricos, reduzindo a polui-
ção, eliminando despejos e minimizando o lançamento de materiais e substâncias 
perigosas, reduzindo pela metade a proporção do lançamento de efluentes não 
tratados e aumentando substancialmente o reciclo e reuso seguro localmente; Indi-
cador: “proporção de águas residuais tratadas de forma segura”;

Indicador: “proporção de corpos hídricos com boa qualidade da água”;

d) Meta 6.4: “aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os 
setores, assegurando retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para 
reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez”; 

Indicador: “alterações na eficiência do uso da água”;

Indicador: “nível de estresse hídrico, que é a proporção entre a retirada de água 
doce e o total dos recursos de água doce disponíveis do país”;

e) Meta 6.5: “implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis 
de governo, inclusive via cooperação transfronteiriça”;

Indicador: “grau de implementação da gestão integrada de recursos hídricos”; 

Indicador: “proporção de bacias hidrográficas e aquíferos transfronteiriços abran-
gidos por um acordo operacional de cooperação em matéria de recursos hídricos”; 

f) Meta 6.6: “proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo 
montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos, reduzindo os impactos 
da ação humana”;

Indicador: “alteração dos ecossistemas aquáticos ao longo do tempo”;

g) Meta 6.6.A: “ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de 
capacidades para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacio-
nados à água e ao saneamento, incluindo, entre outros, a gestão de recursos hídri-
cos, a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de 
efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso”;

Indicador: “montante de ajuda oficial ao desenvolvimento na área da água e sanea-
mento, inserida num plano governamental de despesa”; 
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h) Meta 6.6.B: “apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, priorizan-
do o controle social para melhorar a gestão da água e do saneamento”; 

 Indicador: “proporção de unidades administrativas locais com políticas e procedi-
mentos estabelecidos visando à participação local na gestão da água e saneamen-
to”. 

O que seria “forma segura” citada no indicador “proporção da população que utiliza 
serviços e água potável geridos de forma segura”? Entende-se por forma segura aquela dotada 
de encanamento interno nas residências e fontes melhoradas. Considera-se, no entanto, no 
caso, fonte melhorada a maneira cuja coleta possa ser feita em até 30 minutos de demora em 
rota de ida e volta, admitidas pela ONU fontes como poços artesianos protegidos, torneiras 
públicas, água de chuva e água engarrafada. 

SANEAMENTO BÁSICO 

O que é saneamento básico?

É um direito assegurado pela Carta Magna vigente.
Em ambiente legal (Lei n. 11.445, de 2007), saneamento básico tem sentido amplo, 

compreendendo esgotamento sanitário, abastecimento de água, limpeza urbana, tratamento 
e destinação de resíduos sólidos, coleta e destinação de águas pluviais. Tal definição exigiria 
exercício de esclarecimento, negado neste trabalho para evitar delongas, a cada citação de 
componente de esgotamento sanitário, pois apresentam características próprias. 

Já segundo definição da ONU, seria a provisão de instalações e serviços para o 
gerenciamento e o descarte de resíduos líquidos e sólidos gerados pela atividade humana.

 Ou seja, a coleta e escoamento de águas pluviais estaria, a teor da definição da ONU, 
excluída do rol de intervenções urbanas consideradas como serviços de saneamento básico, 
o que pode causar algum estranhamento a estudiosos da temática, notadamente quando se 
observam em diversas cidades brasileiras as mazelas deixadas por inundações em períodos 
chuvosos (não se culpem as chuvas, mas os gestores públicos que não planejam, permitem 
desordenamento urbano, e pessoas que lançam lixo a céu aberto). É certo, todavia, como 
preveem as normas, que as redes de água e as de esgotos são distintas, obedecendo a salutar 
separação das demais de coleta e destinação de águas pluviais, pois exigem tratamento e 
destino diferentes. 

 Parece-nos, todavia, que coleta e escoamento de águas pluviais compõem saneamento 
básico, o que pode sugerir oportunidade de pesquisa para dirimir a dúvida. 

Observe-se que as definições da lei e da ONU não aludem a pessoas, mas a processos e 
meios.    

 A definição constante do sítio do Instituto Trata Brasil dá conta de que saneamento 
básico é “o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio 
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ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar 
a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade 
econômica”.

 Talvez esta última definição se afigure mais centrada na utilidade para os indivíduos que 
nas modalidades de intervenção, pondo em relevo mais as pessoas e menos as ações. Acresce, 
comparativamente às demais definições, atividade econômica, o que igualmente se remete a 
pessoas pela geração de emprego e renda. Ou seja, na definição parece-nos certa primazia 
das pessoas e de outras formas de vida ao citar meio ambiente, indivíduos, população. Nesse 
particular, confirma-se a insofismável vocação do saneamento para melhoria da qualidade de 
vida.    

 Não se olvida de que serviços de saneamento básico são instalados em cidades, com 
todas suas complexidades, dinâmicas, evolução e vida, sendo as pessoas as bases de todas 
as localidades, considerando-se as urbes boas ou ruins na proporção em que servem aos 
indivíduos.   

 Uma rápida visita à historicidade do saneamento no país indica que, em seus primórdios, 
a política para o setor, denominada Plano Nacional de Saneamento – Planasa, realizou-se com 
o provimento de serviços de baixa qualidade e seletividade, excludentes, segregacionistas por 
classes. Com serviços implantados em áreas mais dinâmicas, excluíra locais onde residiam 
pessoas de baixa renda e o meio rural. 

Como se vê nos quadros I a VI, houve priorização ao abastecimento de água, em 
detrimento do esgotamento sanitário, o que pode despertar curiosidades, pois os serviços 
devem receber investimentos razoavelmente equânimes em vista de, sabe-se, quanto mais água 
fornecida, maior a geração de águas servidas, ou seja, alta cobertura de água aumentaria a 
necessidade de coleta e destinação de esgotos.

 Inobstante a disparidade entre regiões, os serviços, de forma geral, têm aumentado 
em números absolutos sem, no entanto, reduzir adequadamente as carências da sociedade. 
Embora os indicadores denotem aumento desses serviços, considera-se que a população tem 
aumento vegetativo, no que é acompanhada pelos domicílios, indústrias, comércio e serviços 
e logradouros públicos. Nesse diapasão, os conhecidos déficits de esgotamento sanitário e de 
fornecimento de água têm se mantido, e em alguns casos até se agravado em decorrência, 
dentre outros fatores, do surgimento de aglomerados humanos desordenados, desautorizados 
e tolerados pelo poder público estadual ou municipal. Veja-se reportagem de periódico de 
Brasília:

Brasilienses assistem estarrecidos a expansão de invasões de terras para todos os lados. 
(...) Os morros foram rasgados para instalação de torres de energia para garantia que 
os invasores não fiquem no escuro (CORREIO BRAZILIENSE, 2019, p. 13).

 O Planasa teve ente estatal como planejador, normatizador, indutor e executor das 
ações do setor, bem assim como provedor de recursos, por meio de financiamento ou de repasses 
não onerosos. As companhias estaduais de saneamento são os executores e mantenedores 
dos sistemas e, como quase toda a área pública estadual, ineficientes e gastadoras – salvo 
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raras exceções. O setor permanece em interminável contenda político-jurídica entre estados 
e municípios pela titularidade dos serviços, que foi até agora um jogo de soma zero. Assim, o 
desempenho da área foi sofrível, com poucas fugas à regra. Enquanto isso, o segmento privado 
ficou à margem de todo o processo.      

 O resultado foi um fracasso histórico do setor de saneamento básico, na instalação e 
manutenção dos serviços. Nesse particular, os governantes e decisores falharam.  

Caducado o Planasa, seu sucedâneo, o Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab, 
aprovado em 2012, foi estatuído pela Lei n. 11.445/2007. Estabelece diretrizes, metas e ações 
do setor de saneamento básico para os próximos 20 anos. É um plano que, para além da 
futuridade das proposições, analisa a situação do saneamento, abarcando programas e ações 
atuais e passados e investimentos realizados. Contém macrodiretrizes, estratégias, programas e 
necessidades de investimentos em cenários de curto a longo prazo, por macrorregião.  

O Plansab ficou ao encargo do Governo Federal por regulamento legal. Preconiza o 
poder público como ator principal para cumprir, até 2033, os objetivos, compostos de 23 
metas, dentre os quais destacam-se alguns que guardam forte correlação com o ODS 6:

• percentual de domicílios urbanos e rurais abastecidos por rede de distribuição e 
por poço ou nascente com canalização interna (99% até 2033);

• percentual de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora, fossa 
séptica ou esgotos sanitários (92% até 2033);

• percentual de tratamento de esgoto coletado (93% até 2033).

Cobertura de serviços de saneamento básico

E como quais são os níveis de cobertura de coleta e tratamento de esgotos e fornecimento 
de água tratada no Brasil? Pesquisa constante do Portal da CNI informa a cobertura por 
regiões, estados e país. Os dados são do período de 2013.   

Quadro I – Saneamento básico na Região Centro-Oeste

Estado Abastecimento 
de água Coleta de esgoto Tratamento de esgoto Investimento por 

habitante (R$)

Distrito Federal 98,7% 85,1% 100,0% 105,13

Goiás 88,9% 52,3% 87,3% 36,73

Mato Grosso 88,3% 32,5% 82,9% 37,58

Mato Grosso do Sul 85,7% 47,1% 99,8% 67,91

Tratamento de esgoto: considera-se somente o esgoto coletado.
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Quadro II – Saneamento básico na Região Nordeste

Estado Abastecimento de 
água Coleta de esgoto Tratamento de 

esgoto
Investimento por 

habitante (R$)

Alagoas 74,4% 16,9% 80,1% 12,70

Bahia 79,7% 37,6% 86,5% 30,30

Ceará 63,3% 25,8% 88,9% 20,43

Maranhão 52,7% 11,6% 32,4% 24,38

Paraíba 73,7% 35,8% 77,1% 17,4

Pernambuco 79,1% 27,7% 68,4% 77,29

Piauí 76,3% 10,2% 94,5% 15,05

Rio Grande do Norte 77,9% 23,4% 94,7% 35,55

Sergipe 85,3% 23, 0% 96,4% 52,21

Tratamento de esgoto: considera-se somente o esgoto coletado.

Quadro III – Saneamento básico na Região Norte

Estado Abastecimento de água Coleta de esgoto Tratamento de esgoto Investimento por 
habitante (R$)

Acre 49,1% 10,7% 100,0% 55,83

Amapá 37,1% 6,6% 94,7% 2,98

Amazonas 79,9% 9,4% 91,9% 18,25

Pará 45,7% 6,3% 41,9% 8,21

Rondônia 47,7% 4,5% 78,8% 64,73

Roraima 80,8% 41,8% 100,0% 125,98

Tocantins 80,6% 25,9% 99,5% 5,0

Tratamento de esgoto: considera-se somente o esgoto coletado.

Quadro IV – Saneamento básico na Região Sudeste

Estado Abastecimento 
de água

Coleta 
de esgoto

Tratamento 
de esgoto

Investimento por 
habitante (R$)

Espírito Santo 79,9% 52,2% 73,8% 68,62

Minas Gerais 81,8% 70,0% 41,6% 40,63

Rio de Janeiro 92,5% 65,8% 63,6% 32,18

São Paulo 96,3% 89,7% 79,0% 89,48

Tratamento de esgoto: considera-se somente o esgoto coletado.

Quadro V – Saneamento básico na Região Sul

Estado Abastecimento 
de água

Coleta 
de esgoto

Tratamento 
de esgoto

Investimento por habitante 
(R$)

Paraná 93,7% 69,5% 99,4% 79,82

Rio G.  do Sul 86,1% 31,1% 81,0% 42,07

Santa Catarina 88,3% 23,0% 89,9% 75,77

Tratamento de esgoto: considera-se somente o esgoto coletado.
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Quadro VI - Comparativo por regiões 

Região Abastecimento de água Coleta de esgoto Tratamento de esgoto Investimento por 
habitante (R$)

Centro-Oeste 90,1%  53,9% 92,6% 55,33

Nordeste 73,3% 26,9% 80,8% 34,17

Norte 57,5% 10,2% 84,6% 25,44

Sudeste 91,3% 78,6% 67,3% 65,63

Sul 89,7% 43,9% 93,3% 64,44

Tratamento de esgoto: considera-se somente o esgoto coletado.

Quadro VII - Comparativo Brasil

Abastecimento 
de água

Coleta
de esgoto

Tratamento
de esgoto

 Investimento
 por 

 habitante R$

Municípios 
com políticas de 

saneamento

Municípios 
Ocorrências de  

Endemias/Epidemias

83,5% 52,4% 73,7% 52,53 2.126 1.935

Fonte: https://noticias.portaldaindustria.com.br/especiais/infografico-a-realidade-do-saneamento-basico-no-
brasil/

Tratamento de esgoto: considera-se somente o esgoto coletado.

Os demonstrativos retratam a desigualdade no setor entre estados e regiões, que se 
verifica em outros ramos da atividade econômica ou situação sociopolítica da época, apesar 
dos avanços no fornecimento de água. Os investimentos em 2017 foram mais direcionados 
para as regiões nordeste e sudeste. Somente a região sudeste recebeu 55% dos investimentos 
entre 2007 e 2014, enquanto as regiões norte e centro-oeste ficaram, respectivamente, com 
4,2% e 8,7% dos recursos. Admite-se, é certo, que a região sudeste aglutina significativa parte 
da população urbana e, por consequência, apresenta mais demandas próprias dos grandes 
centros urbanos e de suas periferias.   

 Observa-se disparidade nos percentuais de abastecimento de água tratada (83,5%) e 
de coleta (52,4%) e tratamento de esgotos (45,1%). Qual seria a explicação, já que, sabe-se, 
se uma localidade ou domicílio é bem aparelhado com fornecimento de água, deveria sê-lo, 
também, com esgotamento sanitário, porquanto a água usada retornará ao meio ambiente 
como dejeto? Talvez seja uma questão de pesquisa, que refoge ao escopo deste trabalho.  

 Nas décadas 1970-80 a política para o setor de saneamento básico, planejada e 
executada ao amparo do Planasa, privilegiou os serviços de água, alocando investimentos mais 
volumosos ao setor. Daí a defasagem, sem aparente base nem justificações técnicas, entre o 
fornecimento de água e o esgotamento sanitário.

 Registre-se, por curioso, que os estados da região Norte, sabidamente mais aquosos, são 
os mais desprovidos de esgotamento sanitário. Ora, se a área é rica em rios, riachos, igarapés, 
mangues e de elevada pluviosidade, a veiculação hídrica de vetores de doenças gastrointestinais 
corre, literalmente, ao leu, célere, a espalhar doenças típicas da falta de saneamento e a poluir 
o meio ambiente, quando não a contaminá-lo.    

https://noticias.portaldaindustria.com.br/especiais/infografico-a-realidade-do-saneamento-


173 

 As causas da falta de investimentos talvez residam na baixa autonomia política e na 
tímida atividade econômica. Pela condição de ex-territórios federais, exceto Amazonas e Pará, 
e por isso dependentes de favores do poder central, alguns atuais estados não contavam com 
receitas e empresas de saneamento para cuidar do setor, nem atividade econômica de expressão. 
É certo que esses novos estados apresentam elevado percentual de tratamento de esgoto, mas 
o que há para ser tratado é volume modesto, pois considera-se somente a quantidade coletada, 
ensejando assim o alcance de elevado percentual de tratamento. 

Quadro VIII – Saneamento básico e perdas de água pelo mundo

Países Esgotamento  Sanitário % Abastecimento de Água % Perdas de água %
Alemanha 100,0 100,0 8,0

Argentina 99,2   96,3 N/D

Brasil   81,7   44,5 42,6

Chile   98,5   98,7 N/D

China   91,7   65,1 N/D

Eslovênia   99,6 100,0 40,0

Espanha 100,0 100,0 22,0

EUA   98,8   99,6 N/D

Finlândia 100,0 100,0 15,0

França 100,0 100,0 30,0

Índia   91,6   35,1 N/D

Irlanda   99,9   99,0 34,0

Itália 100,0 N/D 30,0

Reino Unido 100,0 100,0 17,0

Rússia   97,0   70,4 N/D

Ucrânia   98,0   94,3 50,0

Uruguai   99,8   98,9 N/D

Ano base: 2009.
Fonte: Instituto Trata Brasil  

 
O quadro mundial de cobertura de serviços de saneamento e de água demonstra que 

países da Europa Ocidental são bem aparelhados. Considerando-se a dimensão geográfica 
e a população daqueles países, modestas comparativamente ao Brasil, e em leitura ligeira, 
fornecer estes serviços seria empreitada menos trabalhosa. No entanto, quanto à cobertura 
de saneamento no Brasil, comparativamente a outros países de dimensões e população 
semelhantes, observa-se que o país apresenta defasagem comparativa.   

Saneamento básico e relações com outros setores

Mas o que motiva o estabelecimento de metas em saneamento básico para todos ou, de 
outra forma, quais suas contribuições para as pessoas e sua importância?  
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Segundo estudos do Instituto Trata Brasil, os serviços de saneamento são vetores de 
benefícios para a população em diversas atividades, com realce para a saúde, educação 
e trabalho, que são direitos sociais insertos na atual CF, art. 6, Cap. II. Outros setores da 
economia são alcançados, como turismo, setor imobiliário, finanças públicas, setor financeiro. 

É, com efeito, considerado setor estruturante para outras atividades sociais e econômicas, 
portador de futuridade para a sociedade pelos seus efeitos virtuosos e multiplicadores de 
benefícios para as pessoas. Ao revés, a falta de serviços de água e esgotamento pode inibir 
o advento de outros serviços e benefícios, condenando os indivíduos a uma existência 
empobrecida e não longeva.

 Saneamento básico se assemelha, grosso modo, a medicina preventiva. Difícil acreditar-
se que serviços deficientes sejam capazes de propiciar à sociedade estado de saúde considerado 
ao menos razoável. Entre os já conhecidos benefícios advindos de serviços de saneamento, a 
inibição e redução de doenças ganham relevo, pois na sabedoria popular, o consumo de água 
tratada e a coleta de esgotos representam inegáveis práticas preventivas.   

Doenças provocadas por picadas do mosquito Aedes Aegypt como dengue, zika, 
chikungunya são observadas, não raro, em cidades com deficiência de saneamento básico em 
função da existência de águas paradas, que são propícias à reprodução de mosquito transmissor. 
Os casos de dengue em 2019, até agosto, cresceram quase 600% comparativamente ao ano 
anterior, havendo registro de 1,44 milhão de casos, com 591 mortes confirmadas pela doença 
e 496 em investigação (Ministério da Saúde, apud CB, 2019, p. 6). E o país ainda não está em 
meses mais chuvosos, nem na chegada do verão, que são os períodos de maior proliferação do 
mosquito. 

Segundo o IBGE, 26,9% dos municípios (1.501) reportaram ocorrência de tais doenças, 
caracterizadas endêmicas, assim entendidas as constantes em certo lugar. 

Outras doenças de elevada incidência, associadas à carência de saneamento básico, 
são cólera, poliomielite, diarreia, hepatite, febre tifoide, febres entéricas, esquistossomose, 
leptospirose, amebíase, giardíase, teníase, helmintíase, micose, conjuntivite, tracoma, sem 
deixar de citar infecções dentárias causadas, em boa medida, por falta de higiene derivada da 
deficiência na oferta de água tratada.    

Dados constantes do sítio do FGTS e do Instituto Trata Brasil indicam que, para cada R$ 
1,00 investido em saneamento básico, há economia de R$ 4,00 em saúde. Segundo o Ministério 
da Saúde, em 2013 verificaram-se 340 mil internações por complicações gastrointestinais, 
montando a cerca de R$ 120,9 milhões de gastos, considerando-se o valor médio de R$ 355,71 
por internação, de acordo com dados do SUS.

Para ilustrar os efeitos benéficos de saneamento, contemplem-se mais adiante os dados 
que correlacionam cobertura de saneamento básico com internações por complicações 
gastrointestinais. A base da pesquisa, realizada em 2008, foram os 81 maiores municípios, 
assim entendidos aqueles com mais de 300 mil habitantes.  

  Como demostram os quadros IX e X adiante, cotejando-se dados sobre os municípios 
com melhores e piores condições de coleta de esgoto, com os de municípios com os maiores 
e menores índices de internação por causa de diarreias, observa-se que nos municípios com 
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melhor cobertura de esgoto a taxa de hospitalização por complicações gastrointestinais é 
quatro vezes menor que nos municípios com as piores condições de esgotamento sanitário.

 Observa-se significativa correlação entre indicadores de coleta de esgotos e percentuais 
de internações por diarreias na amostra pesquisada, que foram grupos de 100 mil indivíduos. 
Quanto pior o quadro de coleta de esgoto, maior o percentual de internações.  Considerando-se 
o custo médio de internações, não seria difícil mensurar o dispêndio anual ou mensal causado 
por deficiência em esgotamento básico. 

 Sob o ponto de vista geoeconômico, os piores quadros de internações se encontram 
em cidades das regiões Norte e Nordeste e em periferias de grandes cidades, que são, não por 
coincidência, as mais deficientes em cobertura de saneamento básico. Dentre os dez municípios 
mais bem aparelhados com cobertura de saneamento, nove estão entre os dez de menores 
índices de internação. De outra sorte, entre os dez piores em cobertura de saneamento, oito se 
situam entre os dez de maiores índices de internação. Confira-se:     

Quadro IX – 10 melhores e 10 piores municípios no atendimento por coleta de esgoto

Melhores Piores

 Montes Claros/MG Duque de Caxias/RJ

 Santos/SP São João do Meriti/RJ

 Piracicaba/SP Nova Iguaçu/RJ

 Belo Horizonte/MG Belford Roxo/RJ

 Ribeirão Preto/SP Porto Velho/RO

 Juiz de Fora/MG São Gonçalo/RJ

 Sorocaba/SP Belém/PA

 Bauru/SP Macapá/AP

 Santo André/SP Jaboatão dos Guararapes/PE

 Uberlândia/MG Manaus/AM 

Fonte: Ministério das Cidades (SNIS)

Quadro X – Taxa de Internação por diarreias dentre os 81 municípios pesquisados

Menores taxas Maiores taxas 

1º Bauru/SP 18,8 1º Belém/PA 418,3 

2º Franca/SP 23,3 2º Belford Roxo/RJ 396,3 

3º Santos/SP 26,7 3º Nova Iguaçu/RJ 277,0 

4º Santo André; (SP) 29,3 4º S. João de Meriti/RJ 216,0

5º Juiz de Fora/M) 49,2  5º Porto Velho/RO 181,2

6º Sorocaba/SP 50,6  6º Macapá/AP 158,5 

7º Uberlândia/MG 63,0 7º Duque de Caxias/RJ)115,2 

8º Piracicaba/SP 67,5 8º São Gonçalo/RJ 113,4 

9º Belo Horizonte/MG 74,3 9º Cariacica/ES 91,6 

10º Ribeirão Preto/SP 88,0 10º Vila Velha/ES 63,5

Média anual: 49,1 Média anual: 203,1

Fonte: Ministério das Cidades (SNIS). 
Taxa média de internações por diarreias em grupos de 100 mil habitantes. 

Período de pesquisa de internações considerado: 2003-2008 
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A economia projetada para o setor do trabalho com a elevação das condições de saúde 
dos trabalhadores, derivada de melhoria de acesso a água tratada e a esgotamento sanitário, 
poderá alcançar a R$ 362 milhões por ano, perfazendo R$ 7,2 bilhões no período de 2015 
a 2035. A projeção estruturada considera o tempo médio de afastamentos do emprego por 
absenteísmo, saídas antecipadas ou atrasos causados por doenças características de falta de 
saneamento básico, valor médio de salários e despesas com internação no SUS. Claro, no cálculo 
são considerados, em forma de descontos, os investimentos necessários para universalização 
dos serviços de saneamento básico no período citado.      

Na educação, o acesso a serviços de água e esgoto coopera para redução de faltas, de 
atrasos e de saídas antecipadas de aulas, mediante a evitação ou redução de ocorrência de males 
que afastam estudantes por curtos ou longos períodos da frequência escolar, bem como labora 
para a capacidade cognitiva necessária aos estudos. Pode contribuir para a construção de 
unidades educacionais em locais higiênicos, portadores de atratividade e com acesso facilitado 
por vias urbanizadas e isentas de mazelas oriundas da falta de urbanização. 

O setor educacional é, todavia, favorecido em patamares cujo dimensionamento 
econômico se apresenta de difícil quantificação. Inobstante a dificuldade de valoração, 
segundo estudo do Instituto Trata Brasil, os custos com atraso escolar ocasionados pela falta de 
saneamento montaram a cerca de R$ 16,6 bilhões no ano de 2015. É que, pessoas residentes 
em áreas sem rede de água e de coleta de esgoto apresentam atraso escolar, incidindo, por 
consequência, em perda de produtividade e de remuneração derivados da escolaridade menor. 

 O setor de turismo é outro que imprescinde de serviços de saneamento e de fornecimento 
de água constantes e de qualidade, conquanto se trata de atrair pessoas para desfrutar de 
lugares e ocasiões. Impensável algum empreendimento ou atração turística localizada em área 
sujeita a contaminação, falta ou intermitência no fornecimento de água tratada, ausência de 
saneamento sanitário e infraestrutura e com risco de degradação ambiental. Inimaginável, 
também, que indivíduos façam turismo em locais com essas carências. 

 Não se descura do potencial do setor turístico para gerar empregos, impostos, renda 
para as empresas, ingressos de capitais externos, além de ser um ramo da economia com 
muito baixo potencial poluidor e capaz de alavancar a cadeia de fornecedores. Projeções do 
Instituto Trata Brasil indicam que o setor de turismo aumentaria a capacidade para gerar 
renda mediante a ampliação de serviços de saneamento e água, podendo propiciar cerca de 
R$ 1,2 bilhão ao ano, ensejando de 2015 a 2035 o expressivo montante de R$ 24,5 bilhões.

   O setor imobiliário é afetado positiva e imediatamente com serviços de esgotamento 
sanitário e fornecimento de água. Ora, que empresa incorporaria um empreendimento em 
área desassistida de serviços de saneamento? Que família escolheria para morar uma área 
degradada ou ainda sem os devidos serviços? A renda gerada em operações imobiliárias é 
derivada de valor agregado, mensurável de imediato diante da existência desses serviços. 

Compare-se o preço de moradias iguais (tamanho e qualidade interna) em áreas distintas 
sob o ponto de vista do fornecimento desses serviços. Aludindo a estudos da Pnad 2015, o 
Instituto Trata Brasil cita que um imóvel localizado em área dotada de serviços básicos teria seu 
valor elevado em 13%, comparativamente a outro situado em zona desprovida de saneamento 
básico. Projeções estruturadas indicam que, considerando-se a existência de 33,1 milhões de 
moradias sem água tratada e de 49,1 milhões sem coleta de esgotos, no caso de universalização 
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desses serviços haveria, até 2035, valorização imobiliária de R$ 273,8 bilhões ao conjunto de 
imóveis, representando aumento médio de preço de 12,8%. 

Haveria, pode-se afirmar, aumento no recolhimento de impostos como ITBI, IPTU, 
e até eventuais contribuições de melhoria. Os serviços propiciariam, naturalmente, melhor 
reconhecimento do valor e da função social das moradias e dos arruamentos e logradouros 
públicos, a testemunhar geração de riqueza para a população e utilidade social da cidade, 
reconhecendo-se a esta, saudável, um direito do cidadão. 

Quanto ao potencial de geração de empregos, inobstante a dificuldade, derivada da 
nossa limitação, de vislumbre dos alcances de todos os segmentos da cadeia produtiva para 
citar objetivamente a quantidade de empregos que possam ser gerados, é relevante informar 
que algoritmo constante do sítio do FGTS dá conta de que, para cada R$ 1 milhão investido 
em obras de saneamento, haveria a geração de 57,8 empregos diretos. Já os dados do Instituto 
Trata Brasil indicam que para cada R$ 1.000,00 investido em obras de saneamento, haveria 
geração de renda na cadeia produtiva da construção civil de R$ 1.190,00. 

Fazendo-se uma projeção baseada nos investimentos esperados para universalização dos 
serviços (R$ 20 bilhões ao ano), haveria geração de 1,1 milhão de empregos por ano, e de 16,5 
milhões de 2015 a 2030.     

 De modo geral, os serviços de saneamento básico são estratégicos, estruturantes e 
pré-requisitos para o desenvolvimento de outros setores da vida humana, portando elevado 
potencial de geração de riquezas, conforme projeções a seguir.

Quadro XI – Renda projetada com expansão dos serviços
Dados em R$ bilhões

BENEFÍCIOS Por ano Período 2015-2035

Redução dos custos de saúde 0,297 5,949

Aumento da produtividade 9,519 190,374

Valorização imobiliária 22,373 447,457

Renda do turismo 2,143 42,860

Renda gerada pelo investimento 15,097 301,933

Renda gerada pelo aumento de operação 24,496 489,920

Impostos ligados à produção 2,141 42,825

Total dos benefícios 76,066 1.521,319

CUSTOS

Investimentos -12,063 -241,269

Aumento de despesas das famílias -7,716 -154,314

Total dos custos -19,779 -305,582

RESULTADO GERAL 56,287 1.125,737

Fonte: Correio Braziliense, Caderno Economia, 15 de julho de 2019.
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Dificultadores ao financiamento no setor

 Diante do insucesso da política para o setor, há de se indagar: quais as causas do malogro 
do sistema? Quais os dificultadores para aumento dos investimentos? Os obstáculos residem 
mais em processos ou mais em gestão? São estruturais ou conjunturais? Por que saneamento é 
um dos setores de infraestrutura mais atrasados do país?

  E qual a utilidade da abordagem sobre inibidores do financiamento para o setor de 
saneamento básico? Ora, porque se não forem removidos, em amplo diálogo baseado em 
diagnóstico assertivo, racional, sem ideologias, mas seguido de ações e investimentos, o ODS 6 
não será alcançado, ou seja, inexistirá universalização dos serviços. 

Há quase três décadas se discutem no Brasil se o setor de saneamento deve ser privatizado, 
a falta de marco legal, a burocracia e os modelos de financiamento ao setor, a ineficiência 
operacional e financeira das companhias de saneamento, a falta de recursos, e outros entraves 
de financiamento ao setor. 

Observam-se esforços para diagnósticos e oferta de solução por parte de setores dos 
governos das três esferas, companhias de saneamento, sociedade civil, empresas privadas, 
técnicos e parlamentares. Enquanto discutimos, mais de 100 milhões de pessoas permanecem 
sem cobertura de saneamento básico, 35 milhões continuam sem rede de água tratada. 
Resultado:  doenças proliferam, internações hospitalares aumentam, vidas se esvaem. E as 
discussões continuam...

Dados constantes do sítio do FGTS indicam que nos últimos dois anos houve redução 
do valor investido. Os recursos são retornados para o orçamento de anos seguintes porque o 
sistema não consegue contratar o valor total orçado para o respectivo ano. Em 2017 foram 
desembolsados R$ 10,9 bilhões, menor valor da década e 7,8% abaixo do valor desembolsado 
no ano anterior. Repise-se, são necessários investimentos de cerca de R$ 20 bilhões anuais 
para o Brasil universalizar os serviços de saneamento básico até o ano de 2030 para cumprir 
o ODS 6.  

 Os dificultadores vão desde o arranjo jurídico-político, à falta de capacidade para 
elaboração de projetos. De acordo com entendimento da CNI, além da falta de marco 
regulatório, observam-se algumas causas inibidoras de performance do sistema, como:

“a) ausência de planejamento adequado; b) insuficiência de investimentos; c) deficiências 
na gestão de muitas companhias de saneamento; d) baixa qualidade técnica dos projetos; e e) 
dificuldade para obtenção de financiamentos e das licenças necessárias para as obras”.

 Outras causam de relevância se alinham, como incapacidade financeira dos tradicionais 
tomadores de recursos (estados, municípios e companhias de saneamento) para  contraírem 
financiamento visando ampliação e manutenção da rede; linhas ortodoxas de financiamento; 
modelos decisórios estaduais mais voltados para o gasto e menos para investimentos em setores 
prioritários para a vida humana; improviso e ilegalidade no surgimento de novos aglomerados 
humanos; desestímulo à participação do setor privado nas operações de ampliação e 
manutenção da malha de saneamento básico.     
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 Não se pretende, neste estudo, receitar terapêutica para cada um dos dificultadores 
antes listados, até porque não é escopo do trabalho, mas se apresentam razoáveis abordagens, 
ainda que rápidas, sobre causas e soluções. 

Do ponto de vista jurídico e político, até recentemente o sistema padeceu da falta de 
arranjo legal definidor para pacificar a disputa, entre estados e municípios, para saber-se de 
que ente seria a competência para gerenciar serviços de saneamento básico: dos estados ou 
dos municípios? Bem, esta questão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal – SFT, que 
declinou serem os municípios as instâncias competentes. 

Outros aspectos do arranjo legal estão em franco andamento, havendo MP em debate 
no Senado Federal, e cuja expectativa é de se tornar lei, prevendo, dentre outras questões, 
licitações, pelos municípios, de áreas para exploração de serviços de saneamento básico, 
admitindo-se concorrência, em igualdade de condições, do setor privado e do público. A 
MP prevê equalização de valores de taxas pelos serviços a serem cobradas em localidades de 
condições socioeconômicas diferentes.   

 As companhias de saneamento merecem um reporte especial, pois sempre foram os 
responsáveis pela gestão de sistemas de saneamento básico. De início, pertencem ao setor 
público estadual, sabidamente gastador e mal gerenciado, a exemplo de estados que, nos últimos 
anos, não conseguem ao menos honrar pagamentos de salário. Arrecadam mal, gastam pior, 
decidem por prioridades equivocadas. Culpas? De quase todos do setor - os quais cuidarão 
de, em conjunto, alcançar as metas do ODS 6. “Como assim?”, indagariam popularmente as 
pessoas sem saneamento básico. Isso mesmo, os atores, que não apresentaram desempenho 
satisfatório nos últimos anos, serão os responsáveis pelo alcance das metas... De qualquer 
forma, temos o poder de fazer algo, acredita-se.

 Observe-se o nível de perdas no processo de distribuição de água. A média nacional 
foi de 37% em 2013. Esse nível de perda significa que, a cada R$ 100,00 produzidos em água, 
somente R$ 63,00 são faturados. Se de um lado há companhias de saneamento com perdas 
de apenas 5% (há ilhas de exceção), de outro há companhia com 76,5%. Como sobreviver 
empresarialmente? Quem paga essas perdas? Quanto custam as perdas em expressões 
monetárias e em vidas? Só mesmo o setor público para sacar do erário e pagar essa ordem de 
desmazelo de gestão. 

 As perdas são as seguintes: Centro-Oeste: 33,4%; Nordeste: 45%; Norte: 50,8%; 
Sudeste: 33,4%; e Sul: 35,1%. Registre-se que perdas são subdivididas em perdas reais 
(desperdício de água por vazamentos no trajeto da captação até os hidrômetros) e perdas 
aparentes (ligações clandestinas e furtos), ambas não faturadas pelas companhias.

 Enquanto apresentamos razoável cobertura de fornecimento de água, em perdas, isto 
é, em gestão, ocupamos posição desonrosa. De qualquer sorte, dados da CNI indicam que as 
perdas gerais apresentam redução média de 1,1% ao ano, desde 2005.  

   Talvez, ou provável, a prioridade dos gestores tenha sido outra. Por que não priorizar 
redução de perdas e melhorar o sistema e assim aumentar o faturamento e capacidade de 
reinvestimento? Ou a decisão é pelo gasto com salários e benesses? Em meio à falência do setor 
público – certa privação de sentidos na gestão, de forma geral, os investimentos não tiveram a 
devida prioridade, mas os gastos, sim. Não seria o setor de saneamento básico a exceção.   
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À míngua de competências técnico-gerenciais, parte da burocracia denota dificuldades 
para gerir finanças públicas, inclusive das companhias de saneamento, ensejando negativas 
repercussões sociais, políticas e econômicas. As dificuldades do setor são agravadas por diversos 
fatores como gastos desnecessários, má gestão fiscal pelo poder executivo, corporativismos 
exacerbados que pleiteiam prebendas e penduricalhos remuneratórios, e pelo uso imoderado 
da autonomia de gestão dos poderes legislativos e judiciários – que aumentam salários 
e benefícios como se vivessem em realidade paralela, não fizessem parte do contexto, não 
atinassem para o fosso de desigualdades entre classes  sociais, empobrecimento da sociedade e 
esgarçamento do tecido social.

Por isso, mas não só por isso, inexistem recursos para investimentos em setores básicos, 
inobstante a brutal tributação sobre as pessoas e a alocação de vultosas somas para obras 
de menor relevância, como estádios de futebol, por exemplo. Não há investimentos para 
aumentar a rede de coleta e tratamento de lixo, de captação e fornecimento de água, para 
cuidados com rios e matas ciliares, prontos socorros, hospitais, segurança, mobilidade, gerando 
e retroalimentando uma verdadeira e severa crise econômica, social, ambiental e de valores.        

E o pior é que comportamentos tendem a ser aceitos, repetitivos, e assim legitimados 
como produtos humanos, como sugerem Berger e Luckmann quando tratam da forma de 
construção social da realidade (2008, p. 172). São nulidades consideradas normais, de caráter 
atávico. 

Não conforta a ninguém saber que, reduzidos os serviços de saneamento básico, a 
burocracia bem aquinhoada será afetada, não demora, em função da complexidade sistêmica, 
pelos infortúnios da pobreza adoecida. Já não se consegue, hoje, vacinar todos e todas...   

 A fonte de recursos tem sido o FGTS, cujas modalidades operacionais são 
regulamentadas por colegiado – Conselho Curador do FGTS, admitindo pouca flexibilidade 
nas formas de alocação de recursos. Por que não experimentar novas formas de financiar 
projetos? Se já se sabe que estados e companhias de saneamento não reúnem condições de 
obter financiamento, qual a utilidade em insistir? Por que não adotar modelos como project 
finance ou operações estruturadas, considerando-se análises baseadas em receitas futuras, e 
não em dados retrospectivos? Por que manter a exigências de garantia de ICMS ou FPE, se 
já estão comprometidas, em vez de aceitar recebíveis a serem gerados? Por que os modelos de 
medição de risco de crédito se remetem mais a dados econômico-financeiros do passado do 
proponente, que a potencial de geração de receitas e bem-estar para a sociedade? 

Pergunta-se: o risco maior seria emprestar o capital e admitir alguma perda, normal 
no mercado, e ofertar saneamento básico e gerar renda, empregos e saúde, ou não emprestar 
os poucos recursos, torná-los estéreis e provocar a paulatina degradação da saúde pública e 
contribuir para o encolhimento da atividade econômica?  

Talvez seja temerário afirmar-se que houve insuficiência de recursos nos últimos dois 
anos. Ora se os tradicionais tomadores não conseguem apresentar projetos de qualidade, nem 
reúnem condições de endividamento, impõem-se capacitação ou chamamento de novos atores 
para a concepção, elaboração e execução de projetos, descabendo cogitar-se de liberar os 
recursos para fins diversos aos de saneamento básico.
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 Há cerca de dois anos o governo liberou recursos do FGTS e do PIS-Pasep para a 
população ir às compras e, segundo presumiam as autoridades, aquecer a economia. Ao 
revés, o desemprego aumentou, o PIB reduziu mês a mês a percentuais próximos a zero. O 
atual governo (estamos em agosto de 2019) faz o mesmo, por medida provisória. E tem igual 
expectativa, ou seja, contenção da queda do emprego e aumento do PIB. Alguns até podem 
pagar dívidas, comprar algo útil. Ou adquirir um tablet, telefone celular ou um penduricalho 
de ostentação. Mas grande contingente continuará com os pés no chão desprovido de 
infraestrutura.

E lá se vão, segundo as contas do governo, R$ 30 bilhões para compras. Sabe-se que o país 
é carente de poupança interna, tanto que os recursos do FGTS são carreados para saneamento 
básico e, em conjunto com parcela menor do SBPE, para habitação. Não há recursos nos 
cofres da União, dos estados, nem dos municípios. Mal se pagam o funcionalismo público e 
serviços básicos - há salários atrasados, fornecedores paralisando serviços, maquinário sem 
conserto. Fica a dúvida: seria mais adequado o governo estimular hábitos de poupança, que 
financia bens de capital e infraestrutura, ou incentivar gastos, que não se garante essenciais?

A questão de privatizar ou deixar estatizados os serviços de saneamento básico vão além 
de alegados aspectos ideológicos de reduzir ou aumentar a presença do estado. Trata-se de 
buscar e optar por operadores que se mostrem eficientes, que ofereçam segurança à população 
quanto ao fornecimento de serviços que constituem direito das pessoas, a preços balanceados.   

Decerto, tem-se que o setor público se mostrou ineficiente. E a falta de saneamento 
básico pode ser agravada, pois as instâncias públicas – federal, estadual e municipal, com suas 
economias absolutamente estioladas, não têm capacidade de investir. Ressalvam-se as poucas 
companhias de saneamento com gestão satisfatória. Como alocar recursos para investimentos? 
Como obter financiamento? As perspectivas seriam alvissareiras?

E o setor privado, tem vocação para fornecer serviços de esgotamento sanitário e 
fornecimento de água a preços diferenciados, de modo que as pessoas muito pobres possam 
consumir água tratada e ter instalações sanitárias a valores módicos? Como cobrar tarifas 
de significativa parcela da população com renda mensal abaixo de R$ 400,00? Ou o setor 
preferirá operar em locais de códigos postais renomados, com moradores de médio para alto 
poder aquisitivo e deixará áreas de pessoas carentes sem assistência e ao encargo do município? 
Estará o empresariado disposto a considerar fornecimento de água sem a natural vocação de 
mercantilização e lucro a que se refere Viegas (2005)?  

 Sabe-se que a MP que trata do rearranjo do setor prevê a licitação de áreas em forma 
de lotes a serem exploradas pelos setores público e privado, teoricamente em condições de 
igualdade, contendo cada lote áreas de alta e de baixa atratividade comercial. Assim, haveria 
a exigência de o arrematante de cada lote atender glebas em que residem pessoas bem 
aquinhoadas e outras com alguma vulnerabilidade, mediante equalização de tarifas.  

 O que ocorreu em algumas cidades que privatizaram os serviços, a exemplo de Berlin, 
Budapeste, Buenos Aires, La Paz, Maputo, Paris? Houve devolução da gestão dos serviços ao 
setor público. Não é necessário ir longe: veja-se o caso de Itu/SP, cujos serviços de saneamento 
foram entregues ao setor privado e depois remunicipalizados. Na Alemanha, país da melhor 
cobertura e gestão hídrica, cerca de 90% das empresas de saneamento foram privatizadas e 
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depois retornaram ao estado. Estudos divulgados pelo periódico Correio Braziliense dão conta 
de 267 remunicipalizações de serviços de saneamento no período de 2000 a 2017, no mundo. 
Lobina, Kishimoto e Petitjean (2015) demonstram que o processo é crescente, tendo ocorrido 
3 reestatizações em 2000 e 180 até 2014.

Ideologias à parte sobre privatizar ou estatizar, o setor público há muito deu sinais de 
incapacidade de gestão, à vista do atraso histórico, e o setor privado não tem respondido 
adequadamente por muito tempo, ao ponto de devolver os serviços. 

Outro aspecto que labora contrariamente à busca das metas é a falta de planejamento 
urbano, no geral, e no setor de saneamento em particular, seja por falta de qualidade técnica 
dos projetos, seja pela condição socioeconômica da população.

Contemple-se que passados 12 anos da edição da Lei n. 11.445, que obriga municípios a 
elaborar planos de saneamento básico, apenas 2.126 municípios (38% do total de 5.570), bem 
menos que metade, têm planos, conforme quadro VII.  

Mesmo para municípios que apresentaram planos de saneamento, como asseverar a 
prestação dos serviços diante de grandes aglomerados urbanos irregulares, improvisados, em 
área de risco. Veja-se o caso de São Paulo: 11% da população mora em favelas, mais de 
um milhão de moradias estão em 80 mil cortiços. São 380 loteamentos irregulares (Fonte: 
Programa Diálogos, Mario Sérgio Conti – dia 03 de maio 2018. Entrevista com a professora 
doutora Ermínia Maricato, urbanista, arquiteta, pesquisadora, professora decana da FAU/
USP).

E a poluição por falta de esgotamento sanitário? Os rios Pinheiros e Tietê estão à morte. 
Domicílios localizados em favelas e em endereços renomados escolhidos para empreendimentos 
imobiliários e empresas (pessoas, claro, porque domicílios e empresas são seres inertes, não 
agem, quem o faz são as pessoas) lançam esgotos in natura nessas duas dádivas. E lá se vão os 
rios, negligenciados por pessoas privadas de sentido, coletando e espalhando sujeira por onde 
passam, contaminando o meio ambiente e transportando morte a seres menos resistentes. 

Agora querem devolver vida aos rios que quase mataram. Ficará oneroso para as pessoas, 
para o meio ambiente e para os cofres públicos.   

Quando é citada como entrave ao desenvolvimento a “baixa qualidade técnica dos 
projetos”, seria interessante aludir, também, ao cabedal de conhecimento exigido de atores 
sociais que atuam no setor, pois os temas alcançam recortes das ciências sociais, ciências 
políticas, economia, engenharia, urbanismo, administração, ou seja, requer conhecimentos 
amplos e significativa diversidade de mentes. E nesse contexto entrariam as universidades e 
órgãos de pesquisa para preparar quadros técnicos e descobrir tecnologias apropriadas ao país. 
Novamente, como que em círculo, se depara com o equívoco na priorização de políticas e com 
a escassez de recursos para investimentos em educação e pesquisa.   

Como os vetores que afetam o setor são diversos, eventual miopia de alguns e decisão de 
outros podem não ensejar um futuro alvissareiro para a sociedade, lançando para horizonte 
temporal imprevisível o alcance do ODS 6. Exemplo ilustrativo e claro, de agora, é a justificação 
de uma emenda, afeta ao setor de saneamento, à Medida Provisória n. 889, que trata de 
liberação de recursos do FGTS a pessoas físicas. São assuntos diversos. Consta da proposta de 
emenda, logo no primeiro parágrafo:
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... é o único agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
ficando responsável pelo repasse dos recursos do fundo aos agentes financeiros 
credenciados. Em virtude da concentração de expressivo volume de recursos em um 
único agente operador, tem-se verificada uma baixa execução no orçamento anual 
do Fundo para investimentos em infraestrutura.  

Ora, sabe-se que a solução de um problema, principalmente os de alta complexidade, passa 
pela correta identificação da causa. Eventual diagnóstico errático ocasionará, naturalmente, 
solução equivocada.

É o que se observa da transcrição da emenda. De sabença geral dos agentes do setor, 
as causas da baixa execução do orçamento para a área de saneamento são incapacidade 
econômico-financeira das companhias de saneamento, ausência de condições de estados e 
municípios para contratar operações de crédito, a baixa qualidade técnica dos projetos e a 
burocracia para obtenção de licenças, dentre outras de menor expressão.    

Longe de a causa ser eventual concentração de recursos. Com a devida vênia, no limite, 
se concentração de recursos desse azo a problemas, os bancos mais ricos do mundo seriam 
inviáveis. Premissa básica errada, proposta equivocada, certamente. E lá se vão as discussões e 
diagnósticos desguarnecidos de conhecimento de causas, e assim desprovidas de propostas de 
medidas ineficazes. 

Registre-se, a MP cuida de liberação de recursos de FGTS para trabalhadores, e 
a emenda trata de saneamento básico. Para além da irrazoabilidade da argumentação da 
emenda e da falta de correlação com o assunto da MP, a inusitada propositura parece a todos 
o que chamam, jocosamente, no país, de “emenda jabuti”. 

ODS 6 – Perspectivas de alcance 

Com auxílio de texto da Agência Nacional de Águas, autoridade na temática, tecemos a 
seguir algumas considerações acerca das perspectivas de alcance das metas do ODS 6. 

O fornecimento de água e coleta de saneamento a que aludem as metas 6.1 e 6.2 talvez 
apresentem dificuldade para universalização. Em que pese aos bons indicadores apresentados – 
83,5% da população utilizava água potável em 2017, com aumento de 5% no período de 2009 
a 2017, observou-se retrocesso de 7,8% do investimentos entre 2016 e 2017, em contraponto 
ao aumento de pouco menos de 1% da população a cada ano nos últimos dez (IBGE, 2019). 
A perspectiva para 2019 não é animadora em vista do rearranjo da máquina pública federal 
que trata do setor, da falta de recursos e da permanência dos dificultadores aos financiamentos. 

De outra vertente, apesar de o Brasil encontrar-se em boa situação comparativa em 
âmbito mundial, perdendo somente para a Europa ocidental, o estresse hídrico verificado 
no país em anos recentes não permite asseverar que o fornecimento de água será mantido 
em ritmo que permita aumento da cobertura. Grandes cidades já apresentam acentuada 
dificuldade no fornecimento de água. É o caso de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória, 
classificadas como de risco alto, Fortaleza, Juazeiro/BA, Petrolina/PE e Recife, consideradas 
de risco de estresse extremamente elevados, conforme dados do relatório “Aqueduct Water 
Risk”, elaborado pelo World Resources Institute - WRI.  

https://www.wri.org/resources/maps/aqueduct-water-risk-atlas
https://www.wri.org/resources/maps/aqueduct-water-risk-atlas
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Para além do estresse, a escassez de investimentos é notória. Diversos estados e 
municípios não reúnem, ao menos, condições de honrar compromissos alimentares, quem dirá 
para investir. No âmbito da União há contínuo desequilíbrio nas contas, ocasionando severas 
restrições orçamentárias. 

Igual sorte pode ser reservada à meta de universalização dos serviços de esgotamento 
sanitário, hoje atendendo a pouco mais da metade da população, com 52,4% de coleta e 
73,7% de tratamento do que é coletado. 

O quadro dos serviços de esgotamento sanitário demonstra vetores desfavoráveis à 
superação da baixa cobertura. Se de um lado registra-se no país crescimento vegetativo da 
população, de outro observa-se escassez dos recursos para investimentos, hoje quase totalmente 
oriundos do FGTS. E assim, aliada à inadequada gestão no fornecimento de água, o setor 
padece de males de ordem operacional como baixa arrecadação para arcar com elevadas 
folhas de pagamento, baixa qualidade técnica na elaboração de projeto, arranjos antigos de 
financiamento e falta de implantação de arranjo legal. Uma incógnita o alcance da meta.

De outro lado, não se tem notícia de estímulos a pesquisas para descoberta de tecnologias 
e novos processos para o setor, tampouco orçamento para tanto. Por oportuno, cite-se, Rocha, 
Klebis e Mazza (2019), analisando o Projeto de Lei que propõe o Orçamento Geral da União 
(PLOA 2020) para o próximo ano, citam que as comunidades acadêmica e científica são 
céticas quanto ao aporte de recursos para pesquisa. Ao contrário, a peça orçamentária espelha 
prognósticos adversos, conforme artigo publicado pela renomada e insuspeita Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência.  

Registre-se que, para alcance da universalização até o ano de 2030, é necessário investir 
R$ 20 bilhões por ano, montante não atingido no passado. Houve redução do ano de 2016 
para 2017, e será reduzido em 2019, pois já ultrapassado o meio do ano e nenhum contrato foi 
assinado. Ou seja, serão no mínimo três anos sem investir o necessário.  

As metas 6.3 e 6.4 aludem a qualidade e quantidade de água. Sobre essas metas repise-se 
a questão da quantidade, à vista do desmatamento, da falta de proteção a nascentes de rios, e 
do estresse hídrico antes aludido, que podem dificultar o alcance da meta. Sobre a qualidade, 
noticia-se o quanto se envenenam os rios no país, a exemplo do Rio Pinheiros e do Tietê. Para 
a qualidade seriam necessárias ações educativas da população, bem como sistema coercitivo de 
fiscalização e apenamento por lançamento de esgotos “in natura”, pelas indústrias e pessoas, 
nos rios. São, todavia, metas passíveis de alcance do período, contemplados o estresse hídrico 
e o desmatamento antes citados. 

As metas 6.5 e 6.6 e seus desdobramentos apresentam aspectos conjunturais que podem 
operar contrariamente ao alcance. No entanto, a involução dos percentuais de perdas de água 
tem se revelado permanente, com índices de redução médio de 0,7% ao ano. Assim, mitigados 
ou minorados os aspectos conjunturais contrários, as metas poderiam ser cumpridas. Não se 
observa, todavia, no presente, tendência de arrefecimento dos aspectos conjunturais adversos.   

Exemplo é a meta “proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo 
montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos, reduzindo os impactos da ação 
humana”. Observam-se, neste ano de 2019, licenças para defensivos agrícolas até então 
proibidos (foram 211 produtos licenciados até o dia 24 de junho de 2019), que carregam 
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potencial de contaminação do solo e dos depósitos de água. Para além disso, a nação 
testemunha o desmonte de estruturas governamentais de fiscalização do meio ambiente, bem 
como queimadas que, segundo a imprensa, superam os níveis normais para a época.

Com as queimadas, imagine-se a quantidade de árvores perdidas. O cotejo do 
desmatamento com a papel das florestas para resfriamento do clima do planeta e para o 
fenômeno das chuvas, responsáveis pela alimentação de rios, lagos e lençóis freáticos (vide 
papel dos “rios voadores”) e, enfim, pela produção de água, não vaticina resultado auspicioso. 
Tal aspecto, que mereceria ser tratado em um livro inteiro, não encontra resposta nas políticas 
governamentais atuais, pois não se observa nas diretrizes de governo ações para proteger, nem 
para restaurar ecossistemas. Quem sabe, olvidou-se de que árvores fazem chuva, fazem água, 
fazem sombra, fazem falta. 

Ao revés, as estruturas fiscalizatórias foram desativadas e acompanhadas de declarações 
de apoio ao desmatamento, que se revelam verbalizações desguarnecidas de provas e 
determinadas por quem fala, não amparadas pela verdade observada pela sociedade. Hoje, 
dia 12 de setembro, o pantanal mato-grossense registra crescimento de 330% em queimadas 
comparativamente a igual período do ano anterior, culminando com edição de decreto 
declarando calamidade no estado.  

Observa-se, neste ano, claro afastamento, pelo país, de nações mais preocupadas, 
atualmente, com o zelo pelo meio ambiente, ao ponto de provocar reunião dos principais 
países da ONU, o G7, para apreciar as decisões internas no Brasil, consideradas inadequadas 
para gestão da floresta amazônica. Nesse particular, o indicador “ampliar a cooperação 
internacional...” pode ficar distante do alcance. Não é, no entanto, tendência irreversível dado 
que se trata de questão conjuntural. 

À GUISA DE NÃO CONCLUIR 

 O país é continental em dimensão e em população, caracterizado pela convivência 
com a riqueza de poucos e a pobreza de muitos, no meio e urbano e rural. A desigualdade é 
notória, em termos de prosperidade quantificada objetivamente, e muito percebida quanto ao 
desenvolvimento humano aferido de forma qualitativa. Há, efetivamente, um fosso social e, 
mais recentemente, um processo de empobrecimento. 

Por isso, o estabelecimento de metas lineares no âmbito do país não se afigura adequado. 
Não fossem somente as dimensões e as diferenças apontadas, que dificultam a melhoria dos 
indicadores, assomam-se fatores que podem retardar, quando não inviabilizar, o alcance aos 
objetivos no período proposto.  

A atuação da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 
CNODS talvez possa atuar em duas vertentes. A uma, propondo novas metas para os objetivos, 
porquanto a ONU admite revisão e aprimoramentos periódicos visando estabelecer patamares 
factíveis. A duas, cumprindo internamente seu papel de difusor, articulador e mobilizador de 
esforços dos atores envolvidos.          
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Laboram contrariamente às metas e aos objetivos a falta de recursos financeiros, a 
incipiência do arranjo estrutural dos agentes, só recentemente estabelecido em diploma legal, 
a ausência de expertise dos atores para elaboração e execução de projetos para novas redes e 
manutenção da malha existente, a falta de capacidade de pagamento do setor público para 
obtenção de crédito e, em menor escala, a burocracia para licenciamentos.

A questão da inserção do setor privado ou área privada no setor talvez seja discussão 
estéril, pois que nada de positivo resultou, até então, para o aumento da cobertura de 
fornecimento de água, nem para a ampliação da rede de esgotamento sanitário e tratamento 
de resíduos. Parece-nos questão superada. No entanto, o ingresso mais efetivo do setor privado, 
em arranjos de parceria com o setor público ou de forma isolada, pode ser elemento novo a 
ensejar novas perspectivas.    

Os modelos de financiamento ao setor podem e devem ser mudados, mediante 
reengenharia do processo de análise, concessão e oferta de garantias, porquanto remontam a 
décadas de 80/90. As formas de alocação de recursos foram, na devida época, alavancadoras 
de operações de crédito. Atualmente se revelam insuficientes. 

Project finance, operações estruturadas, parcerias público-privadas, fundos de 
investimentos, dentre outras opções, podem ser modelagens de financiamento para o setor, 
adotando-se outras exigências de avaliação de risco do crédito – risco maior seria não emprestar, 
esterilizar os recursos e assistir ao malogro de setor estruturante de outros e essencial para 
a saúde das pessoas. O sistema de garantias também merece desafios das inteligências dos 
operadores do setor, de modo a sair da antiga exigência de quotas de FPM ou FPE.       

As exigências burocráticas também fariam parte do processo de reengenharia para 
destravar as operações de setor sem, no entanto, cair na tentação da negligência com a 
facilitação simplória, gratuita e interesseira, dos processos de licenciamento ambiental e de 
outras exigências legais. 

Inobstante a exuberância dos biomas brasileiros, em especial a Amazônia, com seu papel 
de resfriar o clima do planeta e fornecer água para quase toda a América do Sul, não se 
vislumbra, no presente, inteligência laboral para estabelecimento e recursos financeiros para 
execução de políticas públicas de proveito da sociedade como um todo, que seriam necessárias 
para a proteção de florestas, rios e lagos. 

Observam-se, ainda, no presente, sistemas de operacionalização de obras e serviços de 
saneamento que remontam ao início do antigo Planasa, com os paradigmas que lhe deram 
forma, com alguma eficiência para a época, reconheça-se. No entanto, o setor não foi bafejado 
por novas tecnologias, permanecendo com antigos modelos, sem absorção de novas formas 
produtivas. Pouco provável aumento de produtividade no ramo sem inovação nos processos e 
sem aporte de tecnologias e atores que provoquem ruptura com os modelos antigos em busca 
de eficiência e eficácia, de acordo com o porte dos sistemas existentes ou a serem implantados. 
Talvez seja tempo de desaprender parte do que serviu no passado e aprender coisas novas. 

No entanto, benfazejas forças internas e externas podem ensejar menos delongas na 
curva de aprendizagem dos gestores e técnicos, revertendo a perspectiva de degradação do 
meio ambiente com desmatamentos e queimadas. Talvez em amplo processo de cooperação 
legítima envolvendo universidades, órgãos de pesquisa, setor privado, organismos multilaterais, 
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parceiros externos, governos federal, estaduais e municipais e população, o país possa reverter 
tendências e alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável para a saúde do planeta, das 
pessoas de hoje e de amanhã. Para a vida. Somos capazes de fazer.     

Continuamos 100 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário, cerca de 35 milhões 
sem água tratada. Muitos com alguns bens de consumo, mas ainda com os pés em áreas 
insalubres e degradadas. 
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ODS 07 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL 
DA TRIBUTAÇÃO NO ACESSO A 
ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL: 
ANÁLISE DO USO DA ENERGIA 
SOLAR NO BRASIL E EM OUTROS 
PAÍSES
Ricardo Lima de Oliveira81 
Paloma Neves do Nascimento82 
Vanessa Lohane da Costa Lima83 
Arthur Vinícius de Sousa Santos Soares84 
Jeyssy Amazilia Thompson Meireles Rodrigues85 
Mariângela Lobato Correia Veiga86

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Organização das Nações Unidas – ONU, fundada em 24 de outubro de 1945, conta hoje 
com 193 países-membros, e tem como o objetivo comum assegurar a paz e o desenvolvimento 
mundial87.
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Instrutor do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF. Membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/DF. 
Professor universitário do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF nas seguintes disciplinas: Direito Tributário e 
Direito Administrativo. Professor da Pós-Graduação em Contabilidade/Direito Tributário do Grupo Atame, filial Cuiabá, 
no módulo de Crimes Fiscais. Professor da Pós-Graduação em Direito Tributário da Faculdade Mauá, no módulo de 
Crimes Fiscais. Professor da Pós-Graduação em Direito Administrativo da Faculdade Mauá, no módulo de Atos e Poderes 
Administrativos. Professor da Pós-Graduação em Processo Civil da UNEPOS, no módulo de Execução. Professor convidado 
pela Associação de Educação e Pesquisa nas disciplinas de Direito Administrativo e Direito Constitucional, no curso de Pós-
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Em setembro de 2015, as Nações Unidas definiram os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) em torno de uma agenda de desenvolvimento sustentável, durante a Cúpula 
de Desenvolvimento Sustentável, discutida na Assembleia Geral88.

Dessa forma, foram apresentados e propostos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável a serem trabalhados pelos países que compõem a ONU. Cada ODS tem um foco 
específico e definido. 

São eles: Objetivo 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 
Objetivo 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável. Objetivo 3 - Assegurar uma vida saudável e promover 
o bem-estar para todos, em todas as idades. Objetivo 4 - Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos. Objetivo 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 
Objetivo 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 
Objetivo 7 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 
para todos. Objetivo 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Objetivo 9 - Construir infraestruturas 
resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Objetivo 
10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Objetivo 11 - Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Objetivo 12 - Assegurar 
padrões de produção e de consumo sustentáveis. Objetivo 13 - Tomar medidas urgentes para 
combater a mudança do clima e seus impactos. Objetivo 14 - Conservação e uso sustentável 
dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Objetivo 
15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra 
e deter a perda de biodiversidade. Objetivo 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Objetivo 17 - Fortalecer os 
meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável89.

O objetivo do presente artigo é analisar como a tributação pode impactar no cumprimento, 
pelo Brasil, do ODS 7, pois diversas são as medidas a serem adotadas no âmbito tributário, 
especialmente no que atine a possibilidade de incentivos fiscais, para que o Brasil se ajuste a 
essa tendência mundial, que visa até 2030: (i) assegurar o acesso universal, confiável, moderno 
e a preços acessíveis a serviços de energia; (ii) aumentar substancialmente a participação de 
energias renováveis na matriz energética global; (iii) dobrar a taxa global de melhoria da 
eficiência energética (iv) reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e 
tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias 
de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura 
de energia e em tecnologias de energia limpa; e (v) expandir a infraestrutura e modernizar a 
tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos 
países em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos 

88 NAÇÕES UNIDAS. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/>. Acesso em 19 de set. 2019.
89 NAÇÕES UNIDAS. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em 02 de set 2019.
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Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo 
com seus respectivos programas de apoio.

Também é objetivo desse estudo realizar uma análise comparativa com as experiências 
exitosas de outros países, em especial, Portugal, Espanha, Alemanha e Japão.

No primeiro tópico deste artigo é feito o estudo dos tipos de energia limpa que existem 
na atualidade, dentre elas a Solar, a Eólica e a Hidráulica, enquanto no segundo é feita análise 
da tributação no Brasil.

Assim espera-se concluir que a tributação tem papel fundamental na massificação de 
tais tecnologias relativas a energia, por meio de incentivos, isenções e subsídios, como tem sido 
feito em diversos outros ordenamentos.

1. TIPOS DE ENERGIA LIMPA

As fontes de energia se classificam em duas categorias: as renováveis que estão disponíveis 
para utilização e não se esgotam, sendo a principal delas e energia solar proveniente da luz do 
sol, bem como a eólica e a hidráulica, e as não renováveis que são as que se utilizam de recursos 
naturais esgotáveis, como por exemplo os combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral, gás 
natural e xisto betuminoso).  

A energia limpa e acessível é o tema do ODS 7. Atualmente, fortes indícios levam a crer 
que o efeito combinado relativo ao aumento das emissões de CO2 para a atmosfera e à escassez 
de combustíveis fósseis, criam na sociedade uma enorme pressão no sentido de se otimizarem 
e de se reduzirem os consumos energéticos obtidos a partir de recursos não renováveis90.

Dessa forma, deve haver um grande esforço mundial para a geração de energia por meio 
de energias limpas e de preferência renováveis.

Diversos são os tipos de energia limpa, que serão objeto desse trabalho, em especial a 
Energia Solar, a Eólica e a Hidráulica.

a) Energia Solar

Essa energia é produzida através de radiação solar, por meio de tecnologias de 
aquecimento solar, energia fotovoltaica, heliotérmica e arquitetura solar. Essa forma não gera 
poluição e nem degrada a natureza, ou seja, é limpa e renovável, porém extremamente cara 
no ato de aquisição das placas fotovoltaicas, bem como na contratação da prestação de serviço 
de instalação e manutenção das placas.

Para transformar a energia solar em energia elétrica, utilizam-se células fotovoltaicas, 
feitas de materiais semicondutores ou de silício. Quando esses dois materiais entram em 
contato, a energia elétrica é gerada.

90 DA COSTA, José Miguel Simões. Avaliação do potencial de otimização do comportamento 
termo-energético em edifícios de habitação. Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/
bitstream/1822/49816/1/Jo%C3%A3o%20Miguel%20Sim%C3%B5es%20da%20Costa.pdf>. Acesso em 02 de jul. 2019.
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A característica desse sistema fotovoltaico, na visão de Cunha, Santos e Freitas, é a de 
que os consumidores geram sua energia elétrica, devido a capacidade de produzir a energia e 
armazenar ou devolvendo a rede elétrica91.

Os referidos autores fazem uma crítica a esse sistema de energia elétrica, pois a energia 
produzida pelo consumidor devolvida a rede elétrica é tributada e pode ficar armazenada 
por até 60 meses, gerando o ICMS ao consumidor que produz sua própria energia com 
equivalência de 30 a 40% do valor do consumidor que não possui energia solar fotovoltaica 
em sua residência92.

Por ter como base o sol, essa energia pode ser utilizada de diversas formas, como: a) 
Energia Solar térmica, que é uma forma alternativa utilizada em residências e indústrias, onde 
se aproveita a energia solar através de instalação de equipamentos, b) Aquecedor de água solar, 
talvez o mais utilizado e conhecido, utilizado em residências para aquecer água e gerar energia 
de uma parte da casa por meio de aquecedores solares, c) Energia Solar heliotérmica, que é 
utilizada por meio de espelhos concentradores focando em um ponto específico para aquecer 
o objeto alvo, que geralmente é líquido, tornando-o vapor e d) Energia Solar Fotovoltaica, 
que converte a energia solar em energia elétrica através de painéis solares feitos de materiais 
semicondutores, inversor solar de corrente contínua, fixação das placas solares (geralmente no 
telhado das residências), cabeamento e conectores93.

As placas de energia solar fotovoltaica têm uma média de duração útil de 30 anos, com 
despesas iniciais de aquisição das placas e equipamentos necessários e instalação do serviço. A 
manutenção pode ser feita anualmente, restringindo-se apenas a limpeza dos painéis.

Importante, portanto, a análise do custo desse tipo de energia. Em residências, os painéis 
alcançam valores de R$ 0,48/kWh, sendo que, por exemplo, a tarifa residencial da energia 
cobrada em Brasília/DF tem valor aproximado de R$ 0,73/kWh.

Percebe-se que, a energia solar é limpa, porém não muito acessível em face dos custos 
de instalação. Todavia, após a instalação, mostra-se uma energia barata, comparada a outras. 
Então, o que impede a utilização em massa da energia solar no Brasil?

No Brasil a energia solar é regulamentada pela Resolução nº 482/2012 da ANEEL, 
Agência responsável pela energia elétrica nacional. É importante ressaltar que a ANEEL 
determinou, em seu 2° Art. nos incisos I e II, dois tipos de distribuidores de energia solar: I - 
Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor 
ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou 
fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras e II - Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, 
com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, 
conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras94.

91 NUCLEO DO CONHECIMENTO. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-
eletrica/energia-solar>. Acesso em 15 de mai. 2019.
92 Idem.
93 Ibidem.
94 ANEEL. Disponível em: < http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf>. Acesso em 06 de ago. 2019.
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Todavia, o uso da energia solar no Brasil ainda é tímido. Outros países possuem 
experiências exitosas no uso da energia solar, como por exemplo: o Japão, Portugal e Espanha.

b) Energia Solar no Japão

O Japão possui grande parte de sua matriz elétrica concentrada na energia nuclear, 
porém em face do acidente nuclear de Fukushima, em 11 de março de 2011, a energia solar 
vem em crescente expansão95.

Mesmo antes do acidente de Fukushima, em 2008, o Japão anunciou um investimento de 
145 milhões de dólares para incentivar a energia solar nas casas. O objetivo era que a energia 
solar fosse instalada em mais de 70% das novas casas. Os incentivos incluíram educação sobre 
a energia solar nas escolas. 

Em 2018, foi inaugurada a maior usina solar flutuante do mundo, um empreendimento 
financiado pela empresa Kyocera em parceria com a Century Tokyo Leasing, sob o reservatório 
Yamakura Dam, localizado a cerca de 70 km de Tóquio96. 

 Dessa forma, o Japão foi o quarto maior produtor de energia solar em 2018, ficando 
atrás apenas de China, União Europeia e Estados Unidos, gerando por volta de 55,500 MW 
de energia97.

c) Energia Solar em Portugal

Também merece destaque o modelo exitoso de Portugal, no uso da energia solar, que com 
afinco tem a meta de triplicar a energia sustentável até 2020, vendendo a preço de mercado 
e sem aumentar os custos para quem tem o interesse em adquirir, visando à meta de 2030 do 
ODS 7. 

Portugal possui em sua legislação, quatro tributos sobre a energia: o primeiro é o imposto 
sobre a energia, o que inclui o dióxido de carbono; o segundo é o imposto sobre o transporte; 
o terceiro é o imposto sobre poluição, onde inclui o dióxido de enxofre e o último é o imposto 
sobre os recursos, nesses são excluídos o petróleo e extração de gás natural98.

O regulamento do autoconsumo fotovoltaico português está no Decreto-Lei nº 153/2014. 
Antes de 2014, não havia possibilidade de o consumidor utilizar a energia produzida em painéis 
instalados em suas residências ou comércios. Os consumidores tinham a obrigação de injetar 
a energia produzida à rede para posteriormente utilizar99.

Após a edição das portarias 14/2015 e 15/2015, houve a mudança disponibilizando 
o auto consumo, com potências variando entre 250W e 1500W (aproximadamente de 1 a 6 
painéis), que são suficientes para famílias e empresas. É importante informar que, em Portugal, 

95 ECOEFICIENTES. Disponível em: < http://www.ecoeficientes.com.br/japao-entende-a-energia-solar-como-melhor-
opcao-apos-desastre-nuclear-de-fukushima/>. Acesso em 02 de ago. 2019.
96 CENERGEL. Disponível em: < http://cenergel.com.br/post.aspx?id=174&nome=usina-de-energia-solar-mais-potente-
do-mundo-e-concluida-no-japa>. Acesso em 29 de jul. 2019.
97 CLEAN ENERGY IDEAS. Disponível em: <https://www.clean-energy-ideas.com/solar/solar-energy/where-is-solar-
energy-used/>. Acesso em 23 de set. 2019.
98 SCIELO. Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-
184X2014000100017&lang=pt> Acesso em 08 de jul. 2019.
99 DRE. Disponível em https://dre.pt/home/-/dre/58406974/details/maximized. Acesso em 03 de ago. 2019.
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dentro essas potências não há necessidade de registro e taxas, porém, caso haja a necessidade 
de utilizar maiores potências, haverá registro e pagamento de taxas100.

Portugal tem um olhar voltado para o investimento sustentável a ponto de ter a 
possibilidade de permanecer por 107 horas, o equivalente a 4 dias apenas utilizando energia 
renovável e limpa. Esse fato ocorreu entre os dias 05 e 07 de maio de 2018. E pensar que até 
2013, o país utilizava combustíveis fósseis para fornecimento de energia elétrica. Em 2015, 
Portugal passou a depender de 27% de energia eólica e 48% de energia renovável101.

O Decreto-Lei 153/14, encerrou os incentivos que Portugal proporcionava aos 
consumidores de energia solar fotovoltaica, onde a produção excedente poderia ser negociada 
junto a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos). Após o referido Decreto-lei, o 
autoconsumo foi privilegiado reduzindo os custos.

d) Energia Solar na Espanha

No final do século XX, a Espanha começou a buscar alternativas para melhorar a 
eficiência energética, reduzir os efeitos danosos dos combustíveis fósseis no meio ambiente e 
diminuir a dependência energética deste tipo de energia102. 

As políticas públicas espanholas para a promoção de energias renováveis e a energia solar 
fotovoltaica, em particular, baseiam-se, por um lado, em normativos que buscam regulamentar 
o papel dos diferentes agentes do mercado elétrico, as funções do órgão regulador, bem como 
adaptar-se às mudanças do mercado. Por outro lado, num sistema de prêmios que transforma 
o modelo espanhol em um sistema único no mundo. Segundo Barella, a Lei do Setor Elétrico 
n. 54, de 27 de novembro de 1997, foi um importante normativo, pois abre o campo da 
eletricidade à privatização e coloca as energias alternativas sob um regime especial103.

Em 1999, foi aprovado o Plano de Fomento de Energias Renováveis (2000-2010) com 
o propósito de chegar em 2010 com aproximadamente 30% da eletricidade gerada a partir 
de fontes renováveis. Como esse plano não estava cumprindo com os objetivos propostos, em 
2005, foi aprovado o Plano de Energias Renováveis (PER) para o horizonte de 2005-2010, o 
qual previa que, em 2010, 12,1% da energia primária consumida na Espanha seria de fontes 
renováveis e esta meta foi superada graças aos incentivos planejados. 

Em 2004, foi aprovada a Lei de Regime Especial de produtores de energia elétrica (Real 
Decreto nº 436/2004), conhecida como a “Lei da tarifa subvencionada”. De acordo com 
Barella, esse decreto copia a lei de regime especial alemã que se apoia em dois pilares: “una tarifa 
razonable para el inversor y el acceso y la posibilidad de conexión a las redes eléctricas”. O decreto promoveu 
a atualização dos valores de tarifa-prêmio e retirada dos limites de potência (máximo de 50 
MW). Tal mudança legislativa provocou grande demanda por conexões, com forte incremento 
do setor industrial fotovoltaico e criação de empregos104.

100 Idem.
101 PPLWARE. Disponível em: <https://pplware.sapo.pt/informacao/portugal-esteve-4-dias-apenas-consumir-energia-
renovavel/> Acesso em 04 de mai. 2019.
102 BARELLA, I. C. Políticas públicas de fomento de la energía solar em España. Disponível em: http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=476147260004> Acesso em 19 jun. 2019.
103 Idem.
104 Ididem.
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O Decreto Real 661/2007 regulamenta a Lei de Regime Especial de produtores de 
energia elétrica e oferece as seguintes opções ao produtor: vender a energia por uma tarifa fixa; 
vender nos mercados de véspera; vender nos mercados futuros; vender por meio de contratos 
bilaterais. Nessas últimas modalidades, o produtor recebe um bônus além do preço de mercado. 

Na Espanha, os produtores de energias alternativas podem optar por vendê-la por uma 
tarifa fixa (tarifa feed-in), diferente para cada alternativa, ou pelo valor de mercado, acrescido de 
um bônus. Além disso, apresenta o sistema de compensação pela energia gerada (net-metering) 
em que a energia gerada e injetada na rede, ao invés de ser remunerada por uma tarifa prêmio, 
é usada para abater o consumo de energia elétrica da unidade. 

Em 2008, devido ao crescimento da capacidade instalada pela tecnologia solar fotovoltaica 
que fui muito maior do que o esperado, entrou em vigor o Decreto Real 1578/2008 que reduz 
as tarifas instituídas, porque em 2007 já se havia cumprido as metas previstas no Plano de 
Energias Renováveis para 2010, graças ao sistema de prêmio demasiado generoso.

Figura – Potência instalada e acumulada por ano na Espanha

Após ter se tornado um dos países líderes na produção de energia solar fotovoltaica, os 
impactos tarifários causados pelas agressivas políticas de incentivo fizeram a Espanha recuar e 
rever os incentivos concedidos, inclusive alterando contratos existentes.

e) Energia Eólica

A O NU classificou esse tipo de energia como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL). O vento gera a energia cinética com ajuda de equipamentos específicos, esse tipo é o 
que mais se destaca.

Para gerar a energia eólica, utiliza-se turbinas denominadas de aerogeradores, que 
são instalados em locais com muito vento, sendo a velocidade do vento acima de 7 m.s-1 
(milissegundo) ao nível de 50m acima do solo, gerando a potência máxima de 272 TWh/
ano (terawatt-hora), como por exemplo a praia de São Cristóvão, Areia Branca, localizada 
em Mossoró/RN. Caso não haja vento equivalente ao demonstrado anteriormente não 
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há produção de energia cinética, e caso haja vento em excesso pode acarretar danos aos 
aerogeradores105.

Os aerogeradores medem a altura variável entre 80 e 120 m, dessa forma, para iniciar 
um parque eólico em locais propícios há uma espera de 2 a 3 anos, esse tempo é requisito das 
autoridades permissionárias e das agências de financiamento, para que não aconteça o que 
ocorreu no ano de 2010, quando os parques do PROINFA apresentaram baixa produção de 
energia, inferior do esperado para o ano106.

Além dos aerogeradores, existem também os inversores, que são os que transformam a 
corrente contínua em corrente alternada para abastecer os equipamentos de 110V – 220V em 
sistemas off-grid (os que não se conectam com a rede elétrica), além de transformar a energia 
contínua em energia alternada, sincronizam a energia gerada na rede elétrica.

Controladores de carga servem para evitar a sobrecarga em equipamentos ou a falta de 
carga, são utilizados em sistemas off-grid.

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) realiza leilões de contratação 
de energia elétrica no Brasil e através da Portaria MME nº 222/2019, o Ministério de Minas 
e Energia, contrata concessionárias, permissionárias ou autorizadas de prestação de serviço 
público de distribuição de energia elétrica no ano de 2019107.

Ricardo Ruther, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
afirma que a fonte de energia eólica está em ascendência atualmente, bem como cresce na 
contratação por apresentar menor custo. Ruther ainda diz que “são mais de 500 parques 
eólicos em operação, registrando 12,64 GW de capacidade instalada”108.

Em Portugal a energia eólica é bastante utilizada, por receber o incentivo da tarifa 
feed-in, que é um mecanismo de política pública com pretensão de acelerar os investimentos 
dos produtores de energia eólica, com tarifa especial. Evidentemente, ao atingir a meta de 
produção dessa tecnologia, a tarifa deve sofrer redução até ser totalmente retirada do mercado, 
afetando o consumidor doméstico português109.

Os Estados-Membros Europeus foram obrigados através da Diretiva nº 28/2009-CE, 
do Parlamento Europeu, a apresentarem uma promoção para quem utilizar energia de fontes 
renováveis. O primeiro Plano Nacional de Ações para as Energias Renováveis (PNAER) 
foi apresentado por Portugal em 2010, onde este se comprometeu a atingir os objetivos na 
Diretiva 28/2009-CE até 2020. Até 2016, Portugal atingiu o percentual de 91%, sendo 28,1% 
de consumo proveniente de energia renovável pelo país110.

105 SCIELO. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-
993X2017000601082#B44> Acesso em 04 de mai. 2019.
106 SCIELO. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-
993X2017000601082#B44> Acesso em 04 de mai. 2019.
107 MME. Disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-/asset_
publisher/32hLrOzMKwWb/content/mme-estabelece-diretrizes-para-o-leilao-de-energia-nova-a-6-marcado-para-
setembro-de-2019. Acesso em 05 de ago. 2019.
108 AECWEB. Disponível em: < https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/por-meio-de-leiloes-fontes-renovaveis-
conquistam-mais-espaco-no-brasil_16871_10_0>. Acesso em 03 de jul. 2019.
109 UCP. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/19423/1/Energia%20E%C3%B3lica%20
em%20Portugal%20-%20A%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20e%20regime%20jur%C3%ADdico%20-%20Tese%20
Mestrado%20Direito%20Administrativo%20%20-%20Vertente%20Energias.pdf>. Acesso em 25 de jun. 2019.
110 UMINHO. Disponível em: < https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/49816/1/Jo%C3%A3o%20
Miguel%20Sim%C3%B5es%20da%20Costa.pdf>. Acesso em 05 de mai. 2019.

https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/19423/1/Energia%20E%C3%B3lica%20em%20Portugal%20-%20A%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20e%20regime%20jur%C3%ADdico%20-%20Tese%20Mestrado%20Direito%20Administrativo%20%20-%20Vertente%20Energias.pdf
https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/19423/1/Energia%20E%C3%B3lica%20em%20Portugal%20-%20A%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20e%20regime%20jur%C3%ADdico%20-%20Tese%20Mestrado%20Direito%20Administrativo%20%20-%20Vertente%20Energias.pdf
https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/19423/1/Energia%20E%C3%B3lica%20em%20Portugal%20-%20A%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20e%20regime%20jur%C3%ADdico%20-%20Tese%20Mestrado%20Direito%20Administrativo%20%20-%20Vertente%20Energias.pdf
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Em pesquisa publicada na Revista Eletrônica de Direito Público, em 2014, verifica-se 
que o Decreto-lei 35/2013 estabeleceu regimes remuneratórios que se aplicam a produção 
de energia eólica em diversas opções, sendo as opções: caso o venha a ser escolhido a tarifa 
definida por meio de portaria de órgão responsável pela energia em Portugal durante 5 anos, 
essa alternativa é viável para o produtor eólico antes de 16 de Fevereiro de 2005, com licença 
sem concurso, ou, caso o produtor opte por injetar entre 33 GWh a 44 GWh em 20 anos 
através de licença por meio de concurso. Essas opções custam a importância de 5.800 Euros 
durante 8 anos por cada MW de potência instalada111.

Em caso de alternativa aberta, podem ser escolhidos tais regimes: para preço de mercado 
sendo o limite mínimo de €74 MWh e máximo de €98 MWh em 5 anos, ou ainda, tarifa 
a preço de mercado com limite mínimo de € 60 MWh no período de 5 anos pagando em 
ambas as opções o valor de € 5.800 por cada MW de potência cuja instalação esteja na central 
eólica. Os autores destacam que após os anos definidos no DL 35/2013, “(...) a eletricidade 
produzida pelas centrais em causa passa a ser vendida em regime de mercado, sem prejuízo 
da possibilidade de acesso dos mesmos ao sistema de certificados verdes”, dessa forma, como 
citado anteriormente, o incentivo fiscal é reduzido com o tempo112.

Além de aumentar o uso de energia renovável, Portugal reduziu o consumo de energia 
primária em 22%.

Em comparação com o Brasil, Portugal não têm extensas regiões ventosas como é 
facilmente encontrado no Brasil, porém, promotores portugueses investem em parques eólicos 
em regiões montanhosas e os incentivos fiscais dados além do que em energias solar e hídricas, 
ajudam no momento da escolha de investimento.

f) Energia Hidráulica

A energia hidráulica é a mais utilizada no Brasil, pois há grande disponibilidade de 
recurso utilizado para a produção dessa energia, onde a composição de usinas hidrelétricas 
é necessariamente por barragem, casa de força, vertedouro para controlar o nível da águas 
armazenadas, captação e adução de água113.

 Pelo fato de o Brasil ter as características no solo favoráveis para produção de energia 
hidrelétrica faz do Brasil o terceiro maior produtor de usinas hidrelétricas, perdendo somente 
para o Canadá e a China114.

O Brasil se posiciona nesse cenário de forma bastante peculiar, visto a importância histórica 
das hidráulicas na matriz elétrica nacional. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, o Brasil 
dispõe de uma matriz elétrica de origem predominantemente renovável, com destaque para 
a fonte hídrica que responde por 65,2% da oferta interna. As fontes renováveis representam 
80,4% da oferta interna de eletricidade no Brasil, conforme se observa na figura abaixo.

111 SCIELO. Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-
184X2014000100017&lang=pt> Acesso em 08 de jul. 2019.
112 Idem.
113  UNIRIO. Disponível em: < https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4767495.pdf>. Acesso em 10 de jul. 2019.
114 ANEEL. Disponível em: < http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/energia_hidraulica/4_5.htm>. Acesso em 05 
de set. 2019.

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-184X2014000100017&lang=pt
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-184X2014000100017&lang=pt
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Figura – Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte 

 
Fonte: Balanço Energético Nacional 2018 – ano base 2017

A produção de energia hidrelétrica acontece por meio da força do movimento das águas, 
com necessidade da velocidade da água, a quantidade de água no rio durante todas as estações 
do ano, o relevo, as ações do homem na natureza, etc., as condições para que seja possível 
produção de energia através de usinas hidráulicas dependem de muitos fatores115.

Se esse meio de produção não gerasse tanto impacto negativo no local da produção, 
seria melhor do que a energia eólica, por ser considerada a mais barata e também renovável, 
porém as construções das represas geram desmatamento, desequilíbrio no ecossistema local 
da construção da usina, há possibilidade de grande perda nas espécies de peixes, mudança no 
clima por concentração em grande massa de água, gerando diversos malefícios.

A revista portal energia informa que Portugal utiliza cerca de 30% de energia hídrica116.
Dessa forma, no que tange ao uso da energia produzida por hidrelétricas, percebe-se 

que o Brasil se encontra em posição de destaque no Mundo, utilizando uma energia limpa, 
renovável e de baixo custo, apesar de relevantes impactos ambientais.

2. A TRIBUTAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO NO 
BRASIL

A tributação é o mecanismo utilizado por uma nação com o intuito de arrecadar valores 
para a manutenção do Estado e dos serviços públicos. É retirar parcela do patrimônio e renda 
das pessoas e entregar ao Estado, de forma compulsória, por óbvio.

115 UNIRIO. Disponível em: < https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4767495.pdf>. Acesso em 10 de jul. 2019.
116 PORTAL ENERGIA. Disponível em: < https://www.portal-energia.com/energia-hidrica/>. Acesso em 07 de ago. 2019.
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Sendo assim, a tributação pode fomentar e influenciar diversas posturas na sociedade. 
Se, por exemplo, a carga tributária de um determinado produto importado é elevada, 
provavelmente o consumo do equivalente nacional será maior. De outro lado, os tributos 
também podem servir para incentivar outras posturas na mesma população. É o que entende 
Celso de Barros Correia Neto: 

Os tributos não apenas abastecem os cofres públicos. Desempenham também outras 
funções e influem significamente na economia e no comportamento dos cidadãos. A 
imposição do dever tributário representa, quase sempre, um peso para quem suporta. 
Em alguns casos, chega a inviabilizar a própria atividade sobre a qual incide. A 
supressão ou a redução da carga fiscal, por sua vez, têm efeito contrário: favorecem 
e estimulam o comportamento dos sujeitos beneficiados117.

Sendo assim, caso o Estado Brasileiro deseje incentivar a produção de energia de forma 
limpa e acessível, um dos primeiros passos é reduzir a carga tributária relativa a essas novas 
tecnologias, como por exemplo no caso da energia solar e da eólica.

Em 2017, o Senado Federal realizou um estudo técnico, por meio do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas da Consultoria Legislativa, de autoria de Rutelly Marques da Silva, sobre os desafios 
da adoção da energia solar pelo Brasil. Diversos apontamentos foram feitos, em especial no 
campo tributário e financeiro. Veja-se:

a) Descontos na Tarifa de Uso dos Sistemas  de Transmissão (TUST) e na Tarifa 
de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) para empreendimentos cuja potência 
injetada nos sistemas de transmissão e distribuição seja menor ou igual a 30.000 kW: 
- Descontos de, no mínimo 50%, incidindo na produção e no consumo da energia. 
Para os empreendimentos que entrarem em operação até 31 de dezembro de 2017, 
o desconto será de 80% nos primeiros dez anos de operação da central geradora e 
de 50% nos anos subsequentes e para empreendimentos que entrarem em operação 
a partir de 1º de janeiro de 2018; 
b) Venda Direta a Consumidores Especiais (carga entre 500 kW e 3.000 kW) para 
geradores de energia de fonte solar e demais fontes renováveis, com potência injetada 
inferior a 50.000 kW. Na aquisição da energia, os consumidores especiais também 
fazem jus a desconto nas tarifas de uso; 
c) Sistema de Compensação de Energia Elétrica para a Micro e Minigeração 
Distribuídas: instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 
2012, permite que consumidores com geração de até 5 MW a partir de fonte solar 
ou demais fontes renováveis compensem a energia elétrica injetada na rede com a 
energia elétrica consumida (sistema net-metering);
d) Convênio nº 101, de 1997, do Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ): isenta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
as operações que envolvem vários equipamentos destinados à geração de energia 
elétrica por células fotovoltaicas e por empreendimentos eólicos; não abrange, 
no entanto, alguns equipamentos utilizados pela geração solar, como inversores e 
medidores;

117 CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2016. Pág. 23.
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e) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI): 
instituído pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, suspende, por cinco anos 
após a habilitação do projeto, a contribuição para o PIS/PASEP e Cofins, no caso 
de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos 
novos, de materiais de construção e de serviços utilizados e destinados a obras de 
infraestrutura, entre as quais as do setor de energia;
f) Debêntures Incentivadas: instituído pela Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, 
isenta rendimentos de pessoas físicas de Imposto de Renda sobre rendimentos 
relacionados à emissão de debêntures, por sociedade de propósito específico, e 
outros títulos voltados para a captação de recursos para projetos de investimento em 
infraestrutura ou pesquisa e desenvolvimento, entre os quais os destinados a geração 
de energia elétrica por fonte solar;
g) Redução de Imposto de Renda: projetos de setores prioritários (entre os quais o de 
energia) implantados nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE), da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM) e da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) 
têm redução de imposto de renda;
h) Condições Diferenciadas de Financiamento:
 h.1) BNDES: financiamento para o setor de energia elétrica com taxas de juros 
abaixo das praticadas pelo mercado (TJLP). Para a fonte solar, o BNDES financia até 
80% dos itens financiáveis, contra 70% para as demais fontes de energia renováveis; 
h.2) Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC): vinculado ao Ministério de 
Meio Ambiente (MMA), o Fundo visa a assegurar recursos para apoio a projetos ou 
estudos e financiamento de empreendimentos que visem à mitigação da mudança do 
clima e à adaptação à mudança do clima;
 h.3) Inova Energia: uma iniciativa destinada à coordenação das ações de 
fomento à inovação e ao aprimoramento da integração dos instrumentos de apoio 
disponibilizados pela Finep, pelo BNDES, pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), sendo uma de suas finalidades apoiar as empresas brasileiras no 
desenvolvimento e domínio tecnológico das cadeias produtivas das seguintes 
energias renováveis alternativas: solar fotovoltaica, termo solar e eólica para geração 
de energia elétrica;
h.4) Recursos da Caixa Econômica Federal (CEF): a CEF disponibiliza linha de 
crédito por meio do Construcard que permite compra de equipamentos de energia 
solar fotovoltaica para uso residencial;
i) Lei da Informática: isenções tributárias para bens de informática e de automação: 
a produção de equipamentos destinados à geração de energia elétrica por fonte solar 
utiliza vários dos produtos alcançados pela chamada Lei de Informática;
 j) Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): fonte de recursos para projetos 
realizados pelas empresas do setor elétrico e aprovados pela ANEEL relacionados 
com desenvolvimento da geração de energia solar fotovoltaica no Brasil; 
k) Leilões de compra de energia elétrica com produto específico para fonte solar118.

118 SILVA, R. M. Energia Solar no Brasil: dos incentivos aos desafios. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/
CONLEG/Senado, Fevereiro/2015 (Texto para Discussão nº 166). Pág. 8-14. Disponível em: <www.senado.leg.br/
estudos>. Acesso em 03 de fev. 2015. 
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Em suma, a autora do estudo apresentado acima propõe:

Eventuais propostas legislativas, em âmbito federal, deveriam ter como foco: 
(i) disciplinar, por meio de lei complementar, a incidência de ICMS, no caso da 
microgeração e minigeração distribuídas, será com base no consumo líquido 
e não no consumo bruto; (ii) alterar as regras de distribuição do FPE e do FPM 
para incluir a geração solar como um dos critérios de repartição dos recursos; (iii) 
flexibilizar a obrigação de as distribuidoras de energia elétrica aplicarem 60% dos 
recursos destinados à eficiência energética para beneficiários da Tarifa Social de 
Energia Elétrica; (iv) garantir verbas para pesquisa e desenvolvimento no âmbito 
do Orçamento Geral da União; e (v) permitir o uso do FGTS na aquisição 
de equipamentos de geração fotovoltaica pela microgeração distribuída e pela 
minigeração distribuída. Ressalta-se a importância de que tais incentivos sejam por 
tempo determinado, a fim de possibilitar mudanças após a avaliação de eficácia, 
eficiência e efetividade das medidas119.

Ou seja, é por meio de incentivos, isenções e subsídios, que o ordenamento brasileiro 
pode facilitar o alcance das metas até 2030.

Esse também é o entendimento de Celso de Barros:

Da perspectiva dos incentivos ou benefícios fiscais, dá-se destaque aos objetivos 
da norma de incentivo e à conduta que se pretende fomentar. Da perspectiva das 
renúncias, interessa-nos o efeito da perda de arrecadação que essas mesmas normas 
de incentivo ensejam, isto é, os custos orçamentários120 (CORREIA NETO, 2016, 
p.29)

Para o referido autor, os tributos devem ser usados não apenas em sua característica fiscal, 
ou seja, meramente arrecadatório. Os tributos também podem ser usados como propulsores de 
condutas por parte da população.

Oras, se a energia solar estiver acessível financeiramente aos brasileiros, tal tipo de 
energia será largamente utilizado, em virtude das condições climáticas brasileiras.

O que impede, atualmente, a massificação do uso da energia solar, é o preço final ao 
consumidor, que, sem dúvida, em grande parte é composto pelo valor dos tributos. Isso vale 
para as outras formas de energia, como a eólica.

Diante desse quadro, segundo Silva e Viana, existem alguns modelos, ainda que 

insuficientes, de projetos no âmbito da energia solar, incentivando o uso de energia renovável121.

119 SILVA, R. M. Energia Solar no Brasil: dos incentivos aos desafios. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/
CONLEG/Senado, Fevereiro/2015 (Texto para Discussão nº 166). Pág. 45. Disponível em: <www.senado.leg.br/estudos>. 
Acesso em 3 de fev. 2015. 
120 CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2016. Pág. 29.
 SILVA, C. S. A; VIANA, I. C. A proposta de remanejamento fiscal de Fritjof  Capra e as políticas públicas de energia solar. 
In: CAVALCANTI, D. L; CALIENDO, P. (Coord.). Políticas públicas, tributação e energia solar. Curitiba: CRV, 
2017, p. 151-165.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, pode-se concluir que a tributação tem papel fundamental no 
acesso à energia limpa para a população brasileira.

O exemplo exitoso de outros países pode ensinar ao Brasil como alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável até o ano de 2030.

De fato, as novas tecnologias, no que tange a energia limpa, são caras e de difícil acesso 
por parte da população mais carente.

Apenas por meio de incentivos fiscais, isenções e até mesmo subsídios, tais tecnologias 
ficarão acessíveis aos brasileiros.

Dessa forma, a matriz energética brasileira poderá ser diversificada e menos dependente 
da energia hidrelétrica.

Como visto neste estudo, algumas medidas de cunho fiscal poderiam ajudar o Brasil ao 
alcançar suas metas até 2030, como por exemplo: a) a alteração da incidência do ICMS sobre 
o consumo líquido, no caso da microgeração e minigeração, que pode impactar positivamente 
no uso de energias limpas e b) a isenção de ICMS sobre os equipamentos destinados à geração 
de energia elétrica por células fotovoltaicas e por empreendimentos eólicos. Tais medidas 
foram propostas sugeridas por estudo técnico elaborado pelo Senado Federal.

Em suma, compete ao Poder Legislativo brasileiro, com a indicação pelo Poder Executivo 
das políticas públicas, diminuir a carga tributária sobre os tipos de energia limpa, tornando-as 
acessíveis à população.
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ODS 08 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 
 

A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 
EM BARRAGENS DE MINERAÇÃO 
PARA EVITAR ACIDENTE: OS CASOS 
MARIANA E BRUMADINHO EM 
MINAS GERAIS
Fernanda Santos Sampaio Santoro122 
Frederico Barbosa Teixeira123

INTRODUÇÃO

Nos últimos três anos vivemos tragédias em acidentes do trabalho que envolveram 
barragens de mineração. Os casos da Samarco em Mariana/MG, que ficou conhecido como 
a maior tragédia ambiental do Brasil e da Vale em Brumadinho/MG, abordado como o maior 
acidente de trabalho já registrado no país.

Para que possamos entender as repercussões que envolvem a falta de segurança no meio 
ambiente de trabalho nos casos Samarco e Vale, é interessante fazer uma pequena recordação 
dos fatos para demonstrar e entender que a atuação da empresa e do Estado poderiam ter 
evitado o acidente que marcou a vida de muitos trabalhadores. 

No dia 05 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos de 
Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A., no município de Mariana em Minas 
Gerais. O desastre ambiental ficou conhecido como o maior da história do Brasil, porque foi 
responsável pelo lançamento de 80 milhões de toneladas de lama tóxica no meio ambiente, 
resultantes da produção de minério de ferro pela mineradora124. Ao todo, 19 (dezenove) pessoas 
morreram, sendo 15 (quinze) trabalhadores da empresa. Os rejeitos de lama seguiram por 

122 Professora Mestre em direito das Relações Sociais e Trabalhistas pelo Centro Universitário do Distrito Federal-UDF. 
Possui especialização em Direito Público pela Funcesi-MG e em Direito Civil pela PUC-Minas. Atualmente é professora no 
Centro Universitário UDF. É advogada atuante com experiência nas áreas de Direito Civil, Penal e Trabalho, com ênfase 
em Direito Civil e Processo Civil.
123 Professor Mestre em direito das Relações Sociais e Trabalhistas pelo Centro Universitário do Distrito Federal. 
Atualmente é Coordenador Adjunto do Curso de Direito do Centro Universitário do Distrito Federal e professor do Núcleo 
de Prática Jurídica Trabalhista da Instituição. É advogado atuante na área trabalhista.
124 Termo de Transação e Ajustamento de Conduta celebrado no dia 02/03/2016.
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cerca de 700 km deixando rastro de destruição pela bacia do rio Doce até o oceano Atlântico 
no estado do Espirito Santo/ES.

Em um intervalo de três anos e dois meses outro desastre ambiental envolvendo o meio 
ambiente do trabalho em empresas de mineração aconteceu em Brumadinho-MG. 

Dessa vez, no dia 25 de janeiro de 2019 a barragem do Córrego do Feijão, que pertencia 
a Vale, se rompeu e despejou 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. A lama 
seguiu pelo rio Paraopeba, afluente do rio São Francisco. A tragédia ficou conhecida como o 
maior acidente de trabalho ocorrida no Brasil. Até 31 de agosto o número de mortes confirmadas 
eram 249 pessoas, outras 21 pessoas estavam desaparecidas ou sem identificação.125

Antes desses acidentes, outras tragédias envolvendo segurança de barragem já haviam 
acontecido no Brasil, eis a importância de estudos sobre o tema com a finalidade de alertar a 
importância da segurança em ambientes de trabalho em barragens de mineração, com critérios 
rigorosos de fiscalização da empresa, da participação dos empregados, órgãos estatais e da 
sociedade para garantir sustentabilidade ao meio ambiente e à dignidade da pessoa humana.

1. CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

O conceito de meio ambiente integra-se ao conjunto de elementos naturais e culturais, 
cuja interação constitui e condiciona o meio em que se vive. Tudo que abrange a natureza 
original e artificial, bem como bens culturais correlatos como o solo, a água, o ar, a flora, as 
belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico126.

Doutrinariamente se classifica o meio ambiente em quatro aspectos: meio ambiente 
natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. Essa 
classificação tem por fim facilitar didaticamente o estudo do meio ambiente e a identificação 
da atividade degradante e do bem agredido127.

O rompimento das Barragens do Fundão em Mariana/MG e do Córrego do Feijão 
em Brumadinho/MG nos faz refletir sobre o conceito de todas as espécies de meio ambiente 
porque todos foram afetados com o acidente, mas o foco é o meio ambiente do trabalho. 

1.1 Meio ambiente do trabalho

É importante dizer que o meio ambiente do trabalho não deve ser desvinculado do 
conceito geral de meio ambiente. A justificativa dessa vinculação é inegável porque toda vez 
que o homem integra a natureza e a modifica de forma cultural e social temos transformações 
que agregam as disciplinas do direito e o destinatário final do meio ambiente, em quaisquer 

125 O GLOBO. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/tragedia-de-brumadinho-numero-de-vitimas-sobe-
para-249-23919622>. Acesso em 09 de set. 2019.
126 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 10ª ed. São Paulo. Malheiros. 2013. p. 20
127 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do Trabalho e a saúde do trabalhador: responsabilidades 
legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de uma chance. 5ªed. São Paulo: 
LTR, 2013. p. 27.

https://oglobo.globo.com/brasil/tragedia-de-brumadinho-numero-de-vitimas-sobe-para-249-23919622
https://oglobo.globo.com/brasil/tragedia-de-brumadinho-numero-de-vitimas-sobe-para-249-23919622
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dos seus aspectos, é a pessoa humana cuja a qualidade de vida depende da qualidade daquele 
ambiente.128

Assim, meio ambiente do trabalho é definido como o local aberto ou fechado onde a 
pessoa exerce suas atividades laborativas. 

 Dessa forma, o meio ambiente do trabalho, como integrante do meio ambiente, tem 
como finalidade o bem-estar social da pessoa e a harmonia com o processo produtivo. 

O inciso I do artigo 3º da Lei 6.938/81 define meio ambiente como “o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas”.

No entanto, o legislador consagrou como bem maior a ser tutelado pelo direito ambiental 
a vida humana, permitido avaliá-la em todos os lugares nos quais o homem exerce sua atividade, 
ou seja, no meio ambiente do trabalho, os interesses do homem prevalecem sobre o ecológico 
e o econômico, eis a importância de um conceito mais abrangente.

Ao elevar os interesses do homem evidencia-se a aplicação da teoria filosófica do 
antropocentrismo que se fundamenta no homem como centro de tudo, ou seja, o mundo, 
assim como todas as coisas que nele existem, é de benefício maior dos seres humanos. 

De acordo com o autor Miguel Reale129 é preciso reconhecer que o ecológico não é um 
valor absoluto, pois a preservação do meio ambiente é exercida em função da vida humana, 
por outras palavras, da pessoa humana, a qual representa o valor-fonte de todos os valores.   

É importante lembrar que por muito tempo o homem deixou de perceber a importância 
dos deveres da espécie humana diante a degradação ambiental por ele provocada. Atualmente 
a seriedade ambiental é uma questão de sobrevivência porque assume o papel de preocupação 
com a continuidade da nossa própria espécie. 

Por isso, observa-se que a concepção legislativa é ampla e afasta o viés antropocêntrico-
utilitarista, que visa a utilização do meio ambiente para proveitos explorativos do homem 
de forma descomedida, mas realça o antropocentrismo moderado, onde a conservação e 
preservação do meio ambiente é suporte para garantir a saúde do homem e de suas gerações 
futuras.130

De acordo com a disposição do Estado Democrático de Direito, a visão antropocêntrica 
se perdura no viés de que o homem é destinatário final de qualquer norma. A vida dos demais 
seres só pode ser tutelada pelo direito ambiental, nos termos da norma positivada.131 Assim, 
o Direito Ambiental é voltado para a satisfação das necessidades humanas de forma que a 
importância da proteção ambiental é para o próprio bem do homem.

O artigo 225, caput, da Constituição Federal, estabelece que todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

128 SANTORO, Fernanda Santos Sampaio. Dissertação de mestrado: A Responsabilidade Civil do empregador e a 
importância da prevenção no meio ambiente do trabalho: O Caso da Samarco em Mariana/MG. 2018. 
129 REALE, Miguel. Primado dos valores antropológicos. Disponível em: <http://www.miguelreale.com.br/artigos/
primvant.htm> Acesso em 25 de mai. 2018.
130 FARIAS, Cristiano Chaves; NETTO, Felipe Peixoto Braga; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 
Responsabilidade Civil. São Paulo. Atlas.2015. p. 921 e 922.
131 CAMARGO, Thaísa Rodrigues Lustosa de; MELO, Sandro Nahmias. Princípios de Direito Ambiental do 
Trabalho. São Paulo. LTr. 2013. p. 21.

http://www.miguelreale.com.br/artigos/primvant.htm
http://www.miguelreale.com.br/artigos/primvant.htm
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de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.

Nos termos do artigo 200, VIII da Constituição Federal, é atribuição do Sistema Único 
de Saúde a colaboração com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, 
o que comprova que o meio ambiente do trabalho faz parte do ambiente e a ele se aplicam os 
princípios e peculiaridades ambientais.

O artigo 7º e os artigos 196 e seguintes da Lei Maior aduzem que a proteção ao meio 
ambiente de trabalho encontra fundamento também nos direitos ligados à saúde, uma vez que 
é imperativo que se garantam aos trabalhadores condições de salubridade e segurança.

Nesse sentido, de acordo com a Constituição Federal a existência digna, saudável e a 
qualidade de vida do trabalhador deve prevalecer sobre os meios de produção e do capital.

 De uma forma ampla, o meio ambiente de trabalho é considerado pelas condições 
materiais e imateriais o local onde as pessoas desempenham suas atividades funcionais, sejam 
remuneradas ou não, devendo sempre ser equilibrado, ou seja, deve ser salubre e livre de 
agentes que comprometam a integridade físico-psíquica dos trabalhadores. 

Além de condições alinhadas de trabalho, organização e relações interpessoais, o 
conceito de meio ambiente do trabalho deve estar associado à ampla ideia da dignidade da 
pessoa humana, de forma que o equilíbrio sob o meio ambiente é essencial à vida e a dignidade 
do trabalhador.  

2. PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O MEIO AMBIENTE 
DO TRABALHO 

Preliminarmente é importante salientar que no sentido jurídico, princípio é o ponto de 
partida para todas as ações do Direito, pois possuem habilidade de buscar as fontes primárias 
de criação dos modelos jurídicos. Nesse sentido, o autor Mauricio Godinho Delgado132 explica 
que “princípios são proposições gerais inferidas da cultura e do ordenamento jurídicos que 
conformam a criação, revelação, interpretação e aplicação do Direito”.

2.1  Princípio do desenvolvimento sustentável 

O desenvolvimento sustentável é formado por um conjunto de ideias, estratégias e demais 
atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente 
diversas. 

A sustentabilidade é uma alternativa para garantir o equilíbrio nos sistemas naturais e 
sociais já que possibilita aos seres humanos e sociedades soluções ecológicas de desenvolvimento 
com o objetivo de preservar à sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.

132 DELGADO, Maurício Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4ª ed. São Paulo. LTr. 
2013. p. 14
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 Para Raimundo Simão de Melo133 “desenvolvimento sustentável é a política 
desenvolvimentista que leva em conta a livre-iniciativa, porém convergente com outras políticas 
de desenvolvimento social, cultural, humano e de proteção ao meio ambiente (art. 170 CF)”.

A aplicação desse princípio no meio ambiente do trabalho implica emprego digno 
que incluem ambientes hígidos, jornada de trabalho digna para convivência social fora do 
trabalho, redução de riscos de doenças e discriminações, erradicação de acidentes do trabalho 
e qualquer outra forma de desabonar a qualidade de vida do trabalhador.134

2.2  Princípio da dignidade da pessoa humana

No tocante ao meio ambiente do trabalho a utilização da dignidade da pessoa merece 
especial consideração, uma vez que o que está em jogo diretamente é a vida humana dos 
trabalhadores como tais, que, se submetidos a condições inseguras e inadequadas de trabalho 
certamente ocorrerão danos que podem ser irreversíveis e irreparáveis, com prejuízos não 
somente para eles, mas também para a sociedade.135

Para esse princípio a pessoa é o fim específico e possui o valor soberano da dignidade. A 
intenção do legislador foi evidenciar que o homem por ter dignidade deve ser respeitado acima 
de todas as coisas. 

Assim, quando envolvemos o ser humano, independentemente de qualquer condição, 
faz-se necessário atender aos valores abarcados pelo princípio da dignidade da pessoa 
humana, que se sintetizam pelo respeito, pela honra, pelos direitos fundamentais efetivados, 
pela seriedade, entre tantos outros responsáveis pela existência honesta das pessoas.  

Nesse raciocínio, em regra, a dignidade do trabalho decorre da dignidade da pessoa 
que exerce a atividade laborativa e não o inverso. O homem deve ser respeitado na sua 
individualidade e incluído na sociedade com seus atributos particulares que agregam à 
personalidade. 

2.2.1 Princípio da Prevenção

O princípio da prevenção busca um conjunto de medidas ou preparação antecipada a 
exigência de normas legais ou regulamentares capazes de diminuir ou eliminar os riscos de 
dano. Algumas atividades econômicas apresentam maior risco ou causas de possíveis danos 
ambientais, por isso cabe ao possível poluidor adotar medidas preventivas aceitáveis.

A finalidade da prevenção é aprender com os acidentes do passado para se evitar danos 
no futuro e lembrar que nem sempre é possível devolver o estado anterior ao prejuízo. A 
compensação pecuniária pode ser insatisfatória, por isso a prevenção dos ilícitos se tornou 

133 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: Responsabilidade 
Legais, Dano Material, Dano Moral, Dano Estético, Indenização pela Perda de uma Chance e Prescrição. 
3. ed. São Paulo. Ltr. 2008. p. 61
134 CAMARGO, Thaísa Rodrigues Lustosa de; MELO, Sandro Nahmias. Princípios de Direito Ambiental do 
Trabalho. São Paulo: LTr, 2013. p. 43.
135 SANTORO, Fernanda Santos Sampaio. Dissertação de mestrado: A Responsabilidade Civil do empregador e a 
importância da prevenção no meio ambiente do trabalho: O Caso da Samarco em Mariana/MG. 2018. 
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uma medida acautelatória para evitar prejuízos que em determinadas situações podem ser 
incomensuráveis.  

Quando analisamos esse princípio fica evidente a necessidade da sua aplicação ao meio 
ambiente, já que é possível calcular gastos com a prevenção, mas é quase impossível saber o 
valor de uma reparação. Isso porque a indenização mede-se pela extensão do dano causado à 
vítima e ao meio ambiente, mas esse cálculo não é exato.

Assim, o princípio da prevenção nos remete a uma concepção de justiça social, regulada 
na virtude e na necessidade de o ordenamento introduzir parâmetros de comportamentos 
desejáveis que devam ser observados de forma generalizada 136.

O primoroso exemplo de prevenção é o estudo de impacto ambiental, previsto no artigo 
225, § 1º, IV, da Constituição Federal que prescreve a necessidade de estudo prévio de impacto 
ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente. 

A análise do princípio da prevenção ao meio ambiente do trabalho deve ser de forma 
rígida já que é no ambiente laboral, que o homem sofre diretamente e indiretamente os efeitos 
do dano.

Nota-se que para a melhor aplicação do princípio da prevenção no meio ambiente 
do trabalho devem ser adotadas medidas individuais e coletivas, enfatizando os direitos dos 
trabalhadores em política de informação, educação ambiental, participação periódica para 
eliminação de riscos, orientação para abandono do local de trabalho no caso de possíveis 
acidentes à saúde.

Se as medidas de prevenção não forem cumpridas pelo empregador cabe a exigibilidade 
por meio de tutela inibitória. Isso porque se a proteção à saúde e, por consequência, às 
condições dignas de trabalho e ao bem-estar físico mental e social do empregado, oriundas do 
contrato de trabalho, não forem efetivadas, cabe recorrer à efetivação dessas medidas por meio 
da tutela inibitória.137

Com forte tendência a se desenvolver no direito com muitos instrumentos que permitem 
prevenir o ilícito antes que o mesmo se produza, a tutela inibitória indica o compromisso do 
direito com o desestímulo a condutas contrárias ao ordenamento jurídico.

Resta destacar que o princípio da prevenção está previsto em diversos dispositivos 
trabalhistas e convenções da Organização Internacional do Trabalho e por isso todas as 
perspectivas de proteção efetiva de direitos merecem destaque, seja pela via material, seja pela 
processual. 

Dessa forma, considerando o contexto da saúde dos trabalhadores em todos os aspectos 
relacionados ao labor, o objetivo da prevenção é melhorar as condições de trabalho promovendo 
proteção e segurança para, no mínimo evitar doenças, incapacidades e mortes.

Nesse mesmo sentido, a Norma Regulamentadora 09 da Portaria nº 3.214/78, o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA visa a preservação da saúde e da 
integridade dos trabalhadores por intermédio da antecipação, reconhecimento, avaliação e 

136 FARIAS, Cristiano chaves; NETTO, Felipe Peixoto Braga; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 
Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015. p. 29. 
137 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental do Trabalho. Direito 
Ambiental do Trabalho: apontamentos para uma teoria geral. Vol. 3. São Paulo: LTr, 2017. p. 75.
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consequente controle da ocorrência de risco ambientais existentes, ou que venham a exigir 
no ambiente do trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos 
naturais.

Portanto, o PPRA deverá ser elaborado de maneira que contenha em sua estrutura, 
pelo menos: um planejamento, com estabelecimento de objetivos, prioridades e cronogramas; 
estratégia e metodologia de ação; forma de registro, manutenção e divulgação de dados; e 
periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento 138.

Ou seja, de acordo com a NR-9, o PPRA é uma instrução que pondera os riscos e busca 
meios de evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no 
campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado 
com os demais programas de prevenção. Além disso, ele deverá incluir as seguintes etapas: 
a) antecipação e reconhecimentos dos riscos; b) estabelecimento de prioridades e metas de 
avaliação e controle; c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; d) implantação 
de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; e) monitoramento da exposição aos riscos; 
f) registro e divulgação dos dados. 

Outro programa de prevenção que procura contribuir para um ambiente de trabalho 
mais saudável para todos é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, 
que visa identificar antecipadamente qualquer anormalidade que possa afetar a saúde dos 
trabalhadores, para tanto, são realizados exames laboratoriais para prevenir doenças 
ocupacionais. 

Ambos programas são importantes para a prevenção do empregador em relação ao 
meio ambiente do trabalho seguro e saudável para afastar riscos que possam comprometer a 
saúde de seus empregados.

2.2.2 Princípio da Precaução

O princípio da precaução vai além de medidas para afastar o perigo de dano. Deve-se 
incentivar a atuação racional dos bens ambientais com zelosa apreensão dos recursos naturais 
com o intuito de evitar que prejuízos aconteçam porque os danos podem ser irreparáveis. 

A aplicação desse princípio leva a ideia de que no caso de dúvida entre a dimensão dos 
prejuízos ambientais e a atividade econômica a ser desenvolvida prevalecerá o meio ambiente.

Atualmente, o princípio da precaução avançou e ganhou dimensão material e 
instrumental. Pela dimensão material, as consequências distam tanto em tempo como em 
lugar; além de meros distúrbios e pouca probabilidade de dano deverem o arsenal de medidas 
pertinentes. Precaução significa nesse contexto, que as melhores técnicas disponíveis de 
minimização de dano devem ser aplicadas, independentemente da sua previsibilidade 139.

138 CAIRO JÚNIOR, José. O Acidente do trabalho e a responsabilidade civil do empregador – 4ª ed. São 
Paulo: LTr, 2008. p. 158.
139 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José 
Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 3. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010.
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Em importante conceituação o autor Raimundo Simão de Melo140 define:

O princípio da precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo 
com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. Decorre 
desse princípio que mesmo na ausência da certeza científica formal, a existência de 
um risco de um dano sério e irreversível requer a implementação de medidas que 
possam evitar possível dano.

A previsão deste princípio também é notória no artigo 225 da Constituição Federal 
porque impõe à coletividade e ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio 
ambiente para as futuras gerações, possuindo, portanto, natureza jurídica de bem difuso. 

O princípio da precaução surge quando não há informação científica satisfatória sobre 
a questão ambiental ou quando se questiona sobre os efeitos potencialmente perigosos sobre 
o ambiente e a saúde dos indivíduos. A incerteza científica não pode servir de desculpa para 
eternizar as ações que objetivam impedir a degradação do meio ambiente, pois o equilíbrio 
ambiental é essencial à qualidade de vida, à dignidade e a própria existência da pessoa humana 
141.

No tocante ao meio ambiente do trabalho esse princípio é aplicável como forma de reforço 
ao da prevenção para afastar situações de risco atual (conhecido) e futuro (desconhecido), até 
porque o meio ambiente é uno e indivisível. 

2.2.3 Princípio do Poluidor-pagador

O conceito de poluidor-pagador não se refere apenas àquele que pode causar poluição, 
mas de uma forma mais ampla todos aqueles que causarem degradação ambiental.

Verifica-se dois lados do conceito poluidor-pagador: um vinculado ao princípio 
da prevenção para evitar a ocorrência de danos ambientais e o outro da repressão, com a 
finalidade de responsabilizar de forma residual ou integral o poluidor, quando da ocorrência 
de um dano ambiental.

Para Cristiane Derani142, o poluidor-pagador visa à internalização de custos externos 
de deterioração ambiental. Tal traria como consequência um maior cuidado em relação ao 
potencial poluidor da produção, na busca de uma satisfatória qualidade do meio ambiente. 
Pela aplicação deste princípio, impõe-se ao sujeito econômico, que nesta relação pode causar 
um problema ambiental, arcar com custos da diminuição ou afastamento do dano.

Diante do conceito, é importante ressaltar que a atuação do poluidor-pagador é residual, 
primeiro busca-se a prevenção e a precaução e de forma secundária cabe ao poluidor-pagador 

140 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: Responsabilidade 
Legais, Dano Material, Dano Moral, Dano Estético, Indenização pela Perda de uma Chance e Prescrição. 
3. ed. São Paulo. Ltr. 2008. p.57.
141 Processo N° 0023863-07.2016.4.01.3800 - 12ª VARA FEDERAL, Decisão proferida pela JUÍZA FEDERAL 
SUBSTITUTA ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA em 11/11/2016, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
142 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 142.
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a redistribuição dos custos da poluição. Já a expressão usuário-pagador verifica-se pelo uso real 
de recursos ambientais, mesmo que não cause nenhuma deterioração ambiental.

A Constituição Federal refere-se ao princípio do poluidor pagador no art. 225, § 3º quando 
descreve que “as atividades e condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoa 
físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados”.

Esse princípio também encontra previsão na Lei nº 6.938/81 que versa sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação, especificamente no art. 
4º, VII que determina à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos.

 No meio ambiente do trabalho é possível reconhecer a aplicação do princípio do 
poluidor-pagador no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal que estabelece como direito 
fundamental dos trabalhadores o recebimento de adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

O artigo 189 da CLT alude que são consideradas atividades ou operações insalubres 
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados 
a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Dessa forma, como exemplo deste princípio, temos o empregador poluidor que arca 
com o ônus do adicional de insalubridade, no caso em que os trabalhadores desenvolvem suas 
atividades em ambientes que oferecem riscos ao bem-estar. Ou seja, o empregador paga pela 
degradação causada ao ambiente de trabalho e à saúde dos trabalhadores.

Em termos práticos, esse valor de adicional de insalubridade deveria se sempre superior 
ao custo da extinção de risco, o que faria a prevenção sempre mais lucrativa para o empregador.

Nesse sentido observam os autores Teodoro, Viana Almeida e Nogueira143

(...) considerando-se o elevado número de empregados da Samarco, sem em 
momento anterior ao acidente tivesse sido imposta mesma a obrigação de pagar a 
seus funcionários um adicional cujo valor fosse realmente elevado, teria a empresa, 
consequentemente, levada a considerar a hipótese de extinguir o risco, efetivando o 
caráter preventivo do princípio discutido. 

 Ou seja, a aplicação da prevenção e precaução é mais vantajosa ao empregador enquanto 
poluidor do que o pagamento dos adicionais para que o direito ao meio ambiente hígido se 
efetive. Contudo, a aplicação do princípio do poluidor-pagador é a alternativa cabível quando 
os outros princípios não foram acatados no meio ambiente de trabalho.

143 TEODORO, Maria Cecília Máximo; VIANA, Márcio Túlio; Almeida de, Cléber Lúcio; Nogueira, Sabrina Colares. A 
responsabilidade civil trabalhista da Samarco pelos danos decorrentes do rompimento da barragem do 
fundão: o dever para com os empregados e terceiros diretamente afetados. p. 299. Disponível em: <http://
app.vlex.com/#BR/search/jurisdiction:BR,XM,EA/samarco/BR/vid/701521249>. Acesso em 30 de ago. 2018.
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2.2.4 Princípio da Informação e Participação

A Constituição Federal de 1988 garante o acesso à informação em diversas ocasiões. 
Entre os direitos fundamentais do artigo 5º prevê o acesso à informação e resguarda ao sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O capítulo V da Lei Maior aborda a 
liberdade dos veículos de comunicação, bem como do direito de ser informado por eles.

O direito fundamental de informação e educação constitui importante instrumento 
para avançar a produtividade e alcançar exercícios pleno de cidadania. E ainda, no ambiente 
laboral a informação é uma ferramenta usada para prevenir os riscos de acidentes do trabalho.

Dessa forma, quando aplicado ao meio ambiente do trabalho, o princípio da informação 
possibilita que os trabalhadores conheçam a realidade das condições do ambiente laboral, 
compreendendo os riscos e perigos a que estão expostos, bem como as implicações da sua 
forma de trabalho, nos casos de turnos ininterruptos de revezamento, jornadas noturnas, 
horas extras etc.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) destaca três acordos que ratificam esse 
princípio: a) a Convenção nº 148, sobre proteção dos trabalhadores contra riscos profissionais 
devidos à contaminação do ar, ao ruído e às vibrações no local de trabalho. O art. 13, b, 
demonstra a preocupação com a informação quando aduz que todas as pessoas deverão 
receber instruções suficientes e apropriadas quanto aos meio disponíveis para prevenir e limitar 
tais riscos, e proteger-se dos mesmos no local de trabalho: b) a Convenção nº 155, que aborda 
sobre o treinamento e educação ambiental para efetivação de políticas nacionais que garantam 
a saúde e segurança dos trabalhadores no meio ambiente de trabalho, e; c) a Convenção nº 
161, que trata sobre a informação, formação sobre a importância dos serviços de saúde no 
trabalho. As referidas convenções foram sancionadas e estão em vigor atualmente no Brasil.

Com a mesma preocupação disciplina o art. 158 da CLT quando atribui ao empregado 
normas protetivas quanto à sua segurança e prevenção de acidentes, assim como de doenças no 
ambiente do trabalho deixando claro que a participação do trabalhador é de suma importância 
na prevenção de adversidades laborais. 

Já o princípio da participação tem como assento básico a participação popular visando 
a conservação do meio ambiente. Em relação ao meio ambiente do trabalho, estabelece a 
participação dos trabalhadores para ajudarem a manter o meio ambiente com o intuito de 
evitar sua degradação quando se utilizarem de produto desconhecido ou de novas técnicas.

Nos casos de rompimento de Barragens de Mineração vale lembrar que a Lei 12.334/10 
ressaltou a importância do princípio da informação e participação no artigo 4º quando aludiu 
como fundamento da Política Nacional de Segurança de Barragem (PNSB) a informação e 
estímulo da população para participar direta ou indiretamente, das ações de prevenções e 
emergenciais. 

O artigo 15º também determinou que a PNSB deveria estabelecer programa de educação 
e de comunicação sobre segurança de barragem, com o objetivo de conscientizar a sociedade 
da importância da segurança de barragens. 

Dentre as medidas contempladas pelo referido artigo estão: o apoio e promoção de ações 
descentralizadas para conscientização e desenvolvimento de conhecimento sobre segurança de 
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barragens; a elaboração de material didático; a manutenção de sistema de divulgação sobre 
a segurança das barragens sob sua jurisdição; a promoção de parcerias com instituições de 
ensino, pesquisa e associações técnicas relacionadas à engenharia de barragens e áreas afins e 
por fim, a disponibilização anual do Relatório de Segurança de Barragens. 

2.2.5 Princípio da Livre Iniciativa

O artigo 170 da Constituição Federal instituiu a ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com a finalidade de assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os princípios da ordem 
econômica a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre 
concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades 
regionais e sociais, a busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 
País. De acordo com o dispositivo constitucional, a proteção ao meio ambiente é a base da 
ordem econômica.

Em relação ao meio ambiente do trabalho significa que as atividades econômicas, de 
cunho industrial, comercial, de serviços ou atividades informais desamparadas pelo contrato 
formal de trabalho, não poderão resultar em degradações do meio ambiente. 

Vale lembrar que a mineração é uma das principais atividades econômicas do estado 
de Minas Gerais e sem dúvidas gera arrecadação e milhares de postos de trabalho direito e 
indiretos, por isso é importante a atuação conjunta e constante de medidas de segurança aos 
trabalhadores.

Ao contrário do que parece, o princípio da livre iniciativa e da ordem econômica busca a 
melhoria do ser humano como indivíduo e como integrante de uma sociedade, possibilitando 
a garantia para o desenvolvimento no sentido de que a produção privada de riqueza não pode 
estar no Estado brasileiro dissociada do proveito coletivo. Ou seja, tem como ponto de partida 
o ideal de que o homem só pode se realizar inteiramente como indivíduo à medida que age de 
forma coletiva, construindo para si e para o outro 144.

É notório que ao buscar o lucro as empresas estão asseguradas pelos princípios da ordem 
econômica e da livre inciativa o que não justifica abandonar a intenção maior da efetividade 
desses princípios que é o meio ambiente do trabalho equilibrado para garantir a dignidade da 
pessoa humana ao trabalhador.

3. A RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR AO 
MEIO AMBIENTE DE TRABALHO SUSTENTÁVEL

Como vimos, existem muitos princípios e normas, inclusive constitucionais que objetivam 
a prevenção no meio ambiente de trabalho. Mesmo assim, ainda não é possível evitar que 

144 Derani, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 241.
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danos possam acontecer. Algumas atividades laborais, por sua natureza, podem oferecer maior 
risco de degradação ambiental por isso merecem maior atenção do empregador pera evitar 
danos individuais e coletivos.

Dessa forma, ainda que todas as medidas preventivas sejam adotadas pelo empregador, 
não há como eliminar por completo a possibilidade de ocorrência de danos no ambiente de 
trabalho.

Por isso, existem discussões na doutrina e na jurisprudência em relação à responsabilidade 
do empregador pelos danos ocasionados ao empregado que enfrentou acidente do trabalho ou 
suportou doenças profissionais.

O art. 927 do Código Civil é fundado na teoria do risco criado e pode ser aplicado nos 
casos de risco físico ou perigo em atividade cotidiana da empresa. Ainda na legislação civil, o 
inciso III do artigo 932 do Código Civil aduz que “são também responsáveis pela reparação 
civil: [...] III – o empregador ou comitente, por seu empregador, seus serviçais e prepostos, 
no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele” impondo a responsabilidade 
objetiva ao empregador que responde pelos atos de terceiro ainda que não haja culpa de sua 
parte. 

Mesmo se tratando de norma civil, em uma adaptação às relações empregatícias, o 
empregador responde objetivamente, pelos danos que causar, quando o desenvolvimento 
normal da sua atividade implicar, por sua natureza, risco para os direitos do empregado 145.

No mesmo sentido, a Constituição Federal de 1988 dispõe no artigo 7º inciso XXVIII, 
que está assegurado ao trabalhador, objetivamente, em hipótese de acidente de trabalho, um 
seguro a cargo do empregador, e subjetivamente indenização, também pelo empregador, 
quando este incorrer com dolo ou culpa. 

Outra previsão da responsabilidade civil objetiva do empregador está nas atividades que 
impliquem a existência de riscos pertinentes à atividade ou de quem visa obter algum resultado 
de seu interesse com a atividade laborativa explorada, esse é o sentido do art. 2º da CLT.

Nesse mesmo sentido, o Decreto nº 24.637/34 (Lei de Acidente do Trabalho) consagra o 
princípio da responsabilidade objetiva do patrão, excetuando o dolo da vítima, ou de terceiros, 
ou os casos de força maior, por fatos estranhos ao trabalho. Salienta-se que não são considerados 
força maior a ação de fenômenos naturais que são causas determinantes ou agravantes pela 
instalação do estabelecimento, ou a natureza do serviço.

O parágrafo primeiro do art. 14 da Lei nº 6.938/81, que se refere à Política Nacional do 
Meio Ambiente, tem a seguinte disposição: “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

Ainda em relação à teoria objetiva e no risco integral e ao meio ambiente, a Constituição 
Federal de 1988 dispõe no art. 225, §3º que “as condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

Outra previsão legal é a responsabilidade do empreendedor prevista nos artigos 4º e 17º 
da Lei nº 12.334/2010, que trata da segurança de barragens. De acordo com a referida Lei é 

145 CAIRO JÚNIOR, José. O Acidente do trabalho e a responsabilidade civil. 4ª ed. São Paulo. LTr. 2008. p. 107.
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o empreendedor responsável legal pela segurança da barragem, competindo-lhe a efetivação 
de ações para garanti-la. 

Assim, quando falamos em responsabilidade objetiva aplicada ao meio ambiente do 
trabalho em relação às vítimas que sofreram danos decorrentes do acidente das mineradoras 
Samarco e Vale, o fundamento apropriado está nos art. 4º e 17º da Lei nº 12.334/10, art. 
2º, caput, da CLT, no art. 927, parágrafo único do Código Civil, no art. 14, § 1º, da Lei nº 
6.938/81 e no art. 225 da Constituição Federal.

4. A PREVENÇÃO COMO PERSPECTIVA EFICAZ 
NO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

Atualmente compreendemos que existe a busca pela qualidade de vida e segurança 
social, de forma que a prevenção significa a essência no meio ambiente do trabalho saudável 
porque o interesse de evitar danos futuros é coletivo.

Aperfeiçoando essa ideia os autores Farias, Rosenvald e Netto 146 explicam cada função 
como uma espécie de prevenção: “Em suma, podemos afirmar que na função reparatória, a 
indenização é acrescida a uma “prevenção de danos”; na função punitiva, a pena civil é acrescida 
a uma “prevenção de ilícitos”; enquanto na função precaucional, a sanção é acrescida a uma 
“prevenção de riscos”.”

Por isso devemos lembrar a importância dos princípios da prevenção e precaução que 
exercem uma função inibitória para atribuir àqueles que exercem atividades exploradoras de 
recursos naturais ou com tendências poluidoras, a obrigação de internalizar os custos para 
prevenção e controle de riscos gerados147.

O objetivo aqui é demonstrar que a matéria se adequa diuturnamente às novas exigências 
econômicas e sociais com a intenção de tornar mais calma e solidária a existência humana. 
Por isso o investimento em qualquer medida preventiva sempre será mais adequado do que a 
medida reparadora. 148

Para os autores Farias, Rosenvald e Netto149 “prevenção é o cerne da responsabilidade 
civil contemporânea” e continuam o raciocínio quando se referem a eliminação prévia dos 
riscos como instrumento essencial nos dias atuais ressaltando que para se ter eficácia das 
normas legais ou reguladoras as empresas precisam administrar os riscos de acidente e serem 
fiscalizadas pelo poder público.

Em relação ao meio ambiente do trabalho, verifica-se que a norma preventiva é muito 
mais eficaz do que a reparadora, primeiro porque custa menos e é possível calcular as despesas, 

146 FARIAS, Cristiano Chaves; NETTO, Felipe Peixoto Braga; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 
Responsabilidade Civil. São Paulo. Atlas. 2015 p. 56
147 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental. Porto alegre: Livraria do Advogado, 2011. 
p. 122.
148 SANTORO, Fernanda Santos Sampaio. Dissertação de mestrado: A Responsabilidade Civil do empregador e a 
importância da prevenção no meio ambiente do trabalho: O Caso da Samarco em Mariana/MG. 2018. 
149 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; NETTO Felipe Peixoto Braga; Curso de Direito Civil: 
Responsabilidade Civil. vol. 3, 2ª ed. São Paulo. Atlas.2015. p.19.
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segundo porque nem sempre será possível devolver o status quo antes do prejuízo ao trabalhador 
e terceiro porque a indenização pode ser ineficaz ou insuficiente para compensar o dano 
suportado pela vítima.

A redução de riscos essenciais ao meio ambiente do trabalho é prevista na Lei Maior no 
artigo 7º, XXII: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 
meio de normas de saúde, higiene e segurança”.

No caso das Mineradoras Samarco e Vale, o próprio trabalho realizado na empresa 
apresenta perigo constante e risco de acidentes aos trabalhadores, por isso, em obediência ao 
dispositivo constitucional, não basta o empregador fornecer equipamentos de proteção, mas 
deve orientar quanto ao uso correto dos equipamentos, fiscalizar a utilização e punir quem não 
cumpre as regras estabelecidas pela legislação e normas regulamentadoras.

De acordo com os ensinamentos de José Cairo Júnior150:

Todas as empresas estão obrigadas a elaborar e implementar o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. Através deste programa, procura-se 
descobrir as causas geradoras dos riscos presentes no meio ambiente de trabalho 
(agentes químicos, físicos ou biológicos). De posse desses dados, o profissional 
responsável deve proceder a uma avaliação que será necessária para se implantar 
medidas de controle ou até mesmo de eliminação das aludidas causas, de forma a 
preservar a saúde e a integridade física e mental dos trabalhadores.

Aplica-se também a Lei nº 12.334/2010 que estabeleceu a Política Nacional de Segurança 
de Barragens (PNSB) e criou o Sistema Nacional de Informações sobre a Segurança das 
Barragens (SNISB), já que continha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis 
e apresentou categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, 
sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas.

De acordo com o artigo 4º, inciso I da referida Lei, a segurança de uma barragem deve 
ser considerada nas suas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro preenchimento 
e primeiro vertimento, operação, desativação e usos futuros e atribui a responsabilidade da 
segurança da barragem para o empreendedor, mas a responsabilidade pela fiscalização da 
segurança das barragens é de responsabilidade dos órgãos fiscalizadores.

Dessa forma, os Órgãos Públicos competentes devem atuar com probidade e eficiência 
para evitar que as ações fiscalizadoras sejam unilaterais por dados colhidos e fornecidos 
somente pelo empreendedor, ou seja, a inspeção de todas as medidas preventivas é o que se 
impõe e se espera dos Órgãos fiscalizadores.

No caso específico do acidente em Mariana/MG, quando a Barragem de Fundão se 
rompeu, a fiscalização da segurança caberia ao Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), por se tratar de rejeitos (art. 5º, III da Lei 12.334/10). Ressalta-se que os outros 

150 CAIRO JÚNIOR, José. O Acidente do trabalho e a responsabilidade civil do empregador – 4 ª ed. São 
Paulo: LTr, 2008. p. 157.
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Órgãos também deveriam agir em medida de fiscalização relativa ao licenciamento ambiental, 
outorgas, etc.151

Quando a Barragem da Vale se rompeu em Brumadinho-MG, já estava em vigor a 
Lei 13.575/17 que instituiu a criação da Agência Nacional de Mineração para fiscalizar 
as barragens de rejeitos de mineração para substituir o extinto Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM).

O intuito foi melhorar e aprimorar a fiscalização dos empreendimentos de mineração 
no Brasil. 

Novamente vamos falar da necessidade de se aprender com os exemplos ruins do passado 
para ponderar da importância da prevenção. Nos últimos vinte anos, só no Estado de Minas 
Gerais, ocorreram nove acidentes envolvendo o rompimento de barragem de mineração, 
incluindo a barragem de Fundão em Mariana e do Córrego do Feijão em Brumadinho e em 
metade dos casos houve vítimas fatais no ambiente de trabalho152. 

Dessa forma, a segurança e a saúde dos trabalhadores são fatores de inegável valor 
para a qualidade de vida dos empregados e produtividade da empresa. Por isso, “A política 
prevencionista deve fazer parte do conjunto de políticas de uma empresa. Ela trata de algo 
indispensável ao pleno êxito das demais atividades”153.

Mesmo com o programa de prevenção de riscos é importante destacar que existem outras 
medidas de prevenção que podem ser tomadas para acautelar acidentes que resultem em 
doenças ocupacionais e até mesmo a morte de trabalhadores no meio ambiente de trabalho.

Em relação a Samarco a Vale, os acidentes que resultaram em morte de vários 
trabalhadores da empresa e considerado previamente como risco imaginável em caso de 
rompimento da barragem, não tiveram a importância que deveria. Isso porque o grau da 
avaliação de risco de rompimento da barragem foi subestimado e foi considerado como 
“Moderado”154.

Assim, a efetividade de segurança ao meio ambiente do trabalho nas empresas que 
exercem atividades de risco como a mineração, depende da conscientização dos empregadores, 
de ações educativas aos trabalhadores e principalmente, reforço na fiscalização das agências 
estatais em relação ao cumprimento das normas de segurança. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo procurou demonstrar que o trabalho é essencial ao ser humano, pois é 
através dele que o homem pode garantir sua dignidade e alcançar uma série de outros direitos 
fundamentais. Igualmente demonstrou que a preservação da saúde no meio ambiente de 

151 IBAMA. Disponível em: <https://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/seguranca-de-barragens/o-que-e-
seguranca-de-barragens>. Acesso em 22 de out. 2018.
152 SANTOS, Rodrigo Salles Pereira dos; WANDERLEY, Luiz Jardim Antes fosse mais leve a carga: reflexões 
sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. Marabá/PA. Editorial Iguana. 2016. p. 91.
153 ZOCCHIO, Álvaro. Política de segurança e saúde no trabalho: elaboração, implantação, 
administração. São Paulo: LTr, 2000. p. 13.
154 UFJF. Disponível em: <http:www.ufjf.br/poemas/files/2014/07/PoEMAS-2015-Antes-fosse-mais-leve-a-carga-versão-
final.pdf>. Acesso em 09 de ago. 2018.

https://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/seguranca-de-barragens/o-que-e-seguranca-de-barragens
https://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/seguranca-de-barragens/o-que-e-seguranca-de-barragens
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trabalho é essencial para a vida digna, já que a pessoa do trabalhador não se dissocia das 
outras atividades fora do ambiente laborativo.155  

Conclui-se que a solução para evitar danos irreparáveis como os dos rompimentos das 
barragens de Fundão em Mariana/MG e córrego do Feijão em Brumadinho/MG necessário 
se faz a ampliação e aperfeiçoamento da fiscalização em relação as medidas preventivas; pela 
informação e participação dos trabalhadores e da sociedade como um todo; pela observância 
dos princípios de direito ambiental, como forma de prevenção para garantir a sustentabilidade 
e a proteção do meio ambiente do trabalho evitar acidentes de barragens como o Caso Samarco 
em Mariana/MG e Vale em Brumadinho/MG.      
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ODS 09 – INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 
 

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO PARA A MINERAÇÃO 
NO DISTRITO FEDERAL
André Ricardo Rosa Leão156  
João Victor Borges Dos Santos 157

INTRODUÇÃO

O meio ambiente é fundamental para o bem-estar e o compartilhamento de estratégias 
buscando a sua preservação é uma obrigação coletiva estampada no art. 225 da Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 

Não há como desvencilhar as questões ambientes daquelas inerentes aos empreendimentos 
modernos e, portanto, seria viável que houvesse uma compatibilidade entre a indústria e o uso 
dos recursos naturais que ela necessita.

Neste contexto, o licenciamento ambiental é uma das providências mais conhecidas 
para a prevenção de danos e foi criada com o fim de proteger o meio ambiente, pois busca 
identificar todas as possibilidades e contemplar as alternativas voltadas aos empreendimentos 
potencialmente poluidores, a exemplo da mineração. 

A extração de minerais historicamente degrada o meio ambiente e o Poder Público possui 
dificuldades para fiscalizá-la. Evidências disto são as catástrofes ambientais que de tempos em 
tempos assolam o país, em virtude de ingerências administrativas ou de falta de autorização 
para a exploração minerária.

Comumente há dúvidas sobre o que pode ou não pode ser praticado com relação a essa 
atividade, inclusive, pois as normas sobre o assunto são escassas e baseadas em um Código de 
Mineração antigo e que está na iminência de ser modificado. Uma coisa é certa, deve-se tentar 
ao máximo adotar medidas de prevenção e precaução para minimizar os efeitos negativos dela 
decorrente.

Para que se consiga minerar no Brasil algumas licenças específicas são exigidas, de 
acordo com cada caso, destacando-se: a permissão de lavra garimpeira, a concessão de lavra 
mineral, a autorização de pesquisa mineral e o licenciamento mineral. Independentemente de 
qual é o título minerário mencionado, há ainda a necessidade do Licenciamento Ambiental 
para o início da sua exploração.

156 Advogado e professor. Centro Universitário do Distrito Federal (UDF). aleao@udf.edu.br 
157 Advogado. Egresso do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF). victor-654@hotmail.com
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A Resolução CONAMA nº 237/97 trouxe a possibilidade do Licenciamento Ambiental 
Simplificado, devendo ser aplicado àquelas atividades ou empreendimentos de baixo potencial 
poluidor ao meio ambiente, sendo questionável se a mineração permitiria o uso deste tipo 
de licença. Havendo a permissão, o procedimento seria desburocratizado, podendo-se 
desencadear consequências positivas e/ou negativas. 

No âmbito internacional o 9º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) trata da Indústria, Inovação e Infraestrutura 
e o Brasil é signatário desta execução. O apontado Objetivo está voltado a para a construção 
de infraestruturas resilientes, para a promoção da industrialização inclusiva e sustentável e o 
fomento da inovação. E, dentre os seus 5 objetivos parciais, o 9.3 prevê o aumento do acesso 
das pequenas indústrias e outras empresas, bem como a sua integração em cadeias de valor e 
mercado.158 

Nesta seara, a alternativa pelo Licenciamento Ambiental Simplificado seria mais um 
mecanismo à disposição da sociedade, para que este cenário seja materializado, sobretudo, 
nos casos envolvendo a exploração de recursos minerários, desde que com baixo potencial 
poluidor. 

O grupo de Pesquisa em Direito e Desenvolvimento Sustável do Centro Universitário 
UDF desde 2018 estuda os 17 ODSs e a implementação de ações no contexto nacional e local 
está entre os seus objetivos. 

Diante disto, este trabalho visa apontar as diferenças entre as licenças e licenciamentos 
sobre o tema; apresentar suscintamente se o Distrito Federal dispõe sobre o Licenciamento 
Ambiental Simplificado, especialmente com relação à atividade de mineração, bem como 
posiciona-lo em relação aos demais Estados.  

1. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Com o passar do tempo as empresas e os organismos governamentais começaram a 
pressionar para que os países se desenvolvessem de uma maneira mais sustentável e tendo mais 
controle dos empreendimentos poluidores.159

Essa preocupação fez com que o Brasil sancionasse a Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, instituindo a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e criando o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), contemplando fundamentos para a proteção 
ambiental no país. Neste período, atividades que utilizam os recursos naturais foram reguladas, 
para que fosse promovido o controle prévio sobre a construção, a instalação e a ampliação de 
empreendimentos.160 Demais disto, o meio ambiente teve relevância inédita na Constituição 

158 AGENDA 2030. ONU. Disponível em: <http://www.agenda2030.org.br/ods/9/>. Acesso em: 20 set. 2019.
159 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Caderno de Licenciamento Ambiental. 2009, 12p. Disponível 
em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/ultimo_caderno_pnc_licenciamento_caderno_de_
licenciamento_ambiental_46.pdf>. Acesso em 02 de jul. 2019. 
160 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/
ultimo_caderno_pnc_licenciamento_caderno_de_licenciamento_ambiental_46>. Acesso em 03 de ago. 2019.

http://www.agenda2030.org.br/ods/9/
http://www.mma.gov.br/estrutur
http://www.mma.gov.br/estrutur


224 

Federal de 1988, pois nela se buscavam saídas para a crise ambiental que se demonstrava cada 
vez mais grave.161 

Para Milaré, o meio ambiente não pode ser barganhado, haja vista que é patrimônio da 
coletividade e, portanto, é um bem que não deve ser negociado. Não pode haver desenvolvimento 
genuíno se este patrimônio for sacrificado, sendo que, a própria Carta Magna vigente aponta 
que há limites para as atividades econômicas. De outro lado, preservar o meio ambiente nos 
termos da Constituição não significa emperrar o desenvolvimento do País, mas, ao contrário, 
alicerçá-lo.162

O Licenciamento Ambiental foi elaborado com o fim de proteger aquele meio ambiente 
saudável que é assegurado na Constituição Federal. Além disto, estabelece um rito a ser 
seguido e os procedimentos que deverão ser adotados, buscando identificar previamente as 
possibilidades dos empreendimentos potencialmente poluidores, conforme as normas federais 
impõem.163

No inciso IV do art. 9º da Lei nº 6.938/81 o licenciamento de atividades efetivas ou 
potencialmente poluidoras foi considerado com um dos instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente. E, o art. 10 desta normativa impôs a obrigatoriedade da sua obtenção, ao 
estabelecer que: 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de 
prévio licenciamento ambiental.    

O texto legal apresenta exemplos de que seriam atividades desta natureza: a extração e 
tratamento de minerais, indústria metalúrgica, indústria mecânica, dentre outras elencadas na 
Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997.164 As principais que se submetem 
ao licenciamento ambiental são atividades ligadas à agricultura, a mineração, as industriais, a 
construção civil, etc.165 Assim, para todo o empreendimento ou atividade que se utilize dessa 
Resolução é obrigatório ter uma licença ambiental.166 

A Licença Ambiental é o documento pelo qual o órgão ambiental estabelece regras, 
condições, restrições e medidas de controle ambiental, tendo prazo de validade definido.167 

161 OLIVEIRA, Raíssa Lustosa de. O licenciamento ambiental no Brasil: papéis e desafios dos 
atores na gestão de riscos ambientais. 2015. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/
artigos/?cod=213b9c781a1cb374>. Acesso em 03 de ago. 2019.
162 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 2013, ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.  p. 777.
163 CASA CIVIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nº 0801907-32.2016.8.22.0000. Relator: 
MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA p.26 Disponível em: <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/
L3686.pdf>. Acesso em 27 de set. 2019.
164 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res97/
res23797.html>. Acesso em 27 de set. 2019.
165 DINÂMICA AMBIENTAL. Saiba quais as atividades e ramos que necessitam do licenciamento 
ambiental. Disponível em: <https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/saiba-atividades-ramos-
necessitam-licenciamento-ambiental/>. Acesso em 30 de nov. 2018.
166 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Manual de Licenciamento ambiental: Guia de procedimentos passo a 
passo, 2004. p.1. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/cart_sebrae.pdf>. Acesso em 
30 de set. 2019. 
167 Idem. p.5.
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Trata-se de uma autorização concedida de forma preventiva, para que se exerça ingerência 
sobre a iniciativa econômica na defesa do meio ambiente, por meio de imposições de 
condicionantes e medidas destinadas a empreendimentos públicos e privados que necessitem 
consumir algum recurso natural para sobreviver.168 

Cada licença ambiental possui um prazo de validade e todas devem ser públicas para que 
a população possa participar da defesa do meio ambiente.169 Além disto, poderá ser concedida 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dependendo da natureza de cada atividade, 
podendo-se contar com uma atuação supletiva ou subsidiária.170 

De acordo com a Lei Complementar nº 140/2011, a competência supletiva ocorre 
quando inexistir órgão ambiental capacitado ou conselho de Meio Ambiente no Estado ou 
Distrito Federal, a União deverá desempenhar as funções até o momento do órgão competente. 
Já a subsidiaria se dá por meio de apoios técnicos, científico, administrativo ou financeiro, sem 
prejudicar outra forma que tenha de cooperação.171

O processo de Licenciamento Ambiental é constituído de 03 tipos de licenças e para cada 
uma é exigida em uma etapa específica172: a) Licença Prévia (LP), b) Licença de Instalação (LI) 
e c) Licença de Operação (LO).

A Licença Prévia (LP) é a primeira etapa do licenciamento, sendo a fase em que o 
órgão licenciador irá avaliar a localização e a concepção do empreendimento, atestando a 
sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos para as próximas fases. A LP 
funciona como um alicerce para a edificação de todo o empreendimento. Nesta etapa, são 
definidos todos os aspectos referentes ao controle ambiental da empresa e seu prazo de vigência 
não excederá 05 anos.173 

Para a Licença Prévia são necessários: o requerimento de Licencia Prévia, a cópia da 
publicação do pedido de LP e apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), também 
chamado de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA).174 A importância desta fase é percebida diante do aprofundado estudo que deve ser 
realizado de modo a constatar os impactos que serão provocados a partir da instalação do 
empreendimento e, consequentemente, verificar a sua viabilidade ou a necessidade da sua 
adequação. 

Uma vez detalhado o projeto inicial e definidas as medidas de proteção ambiental, 
deve ser requerida a Licença de Instalação (LI), a qual autoriza o início da construção do 
empreendimento e a instalação dos equipamentos. A execução do projeto deve ser feita 

168 OLIVEIRA, Raissa Lustosa de. Licenciamento ambiental: avaliação ambiental estratégica e (in)eficiência 
da proteção ao meio ambiente, 2014. p.87. São Paulo: Juruá.
169 NUNES, Paulo Henrique Faria. Meio Ambiente e mineração. Desenvolvimento sustentável, 1º ed., São Paulo: 
Juruá, 2011, p.127.
170 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 12ª ed., São Paulo:Saraiva. 2014, p.230.
171 BRASIL. Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011.Trata sobre competência no âmbito ambiental, 
disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm>. Acesso em 03 de out. 2019.
172 ARAÚJO, Sarah Carneiro. Licenciamento ambiental no Brasil: uma análise jurídica e jurisprudencial. 1ª 
ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p.120.
173 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Manual de Licenciamento ambiental: Guia de procedimentos passo a 
passo, 2004. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/cart_sebrae.pdf>. Acesso em 07 de 
set. 2019.
174 Idem.
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conforme o modelo apresentado e caso ocorra mudanças deverá ser enviado ao órgão 
licenciador, tendo como prazo máximo 06 anos.175

Em seguida, tem-se a Licença de Instalação, para a qual se faz necessário: o requerimento 
de licença instalação, a cópia da publicação da LP, cópia de autorização do desmatamento que 
foi expedido pelo IBAMA, licença da prefeitura Municipal, Plano de Controle Ambiental e a 
cópia da publicação do pedido da LI.176 

A terceira autorização é a Licença Operação (LO), responsável por permitir o funcionamento 
do empreendimento. Deve ser requerida quando o projeto já estiver edificado e após a verificação 
da eficácia das medidas de controle ambiental que foram condicionadas nas licenças anteriores. 
Nas restrições da LO, estão determinados os métodos de controle e as condições de operação. 
Além disto, possui o prazo mínimo de 04 anos e o máximo de 10 anos.177 

Diante da relevância do Licenciamento Ambiental e das cautelas necessárias para a sua 
concessão, esta deve ser precedida da análise dos projetos apresentados, de modo a atestar os 
impactos que serão gerados e, consequentemente, a possibilidade de implementação em cada 
localidade. Isso se dará por meio do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA).

O apontado Estudo de Impacto diz respeito à coleta de material, a análise, bem como 
os estudos das prováveis consequências ambientais que aquele empreendimento pode causar, 
tendo a finalidade de analisar as consequências a serem causadas pela obra e o procedimento 
que deverá ser adotado. Já o RIMA é o relatório conclusivo que traduz os termos técnicos para 
esclarecimentos, a partir da análise do impacto ambiental detectado, ficando responsável pela 
conclusão e pelos levantamentos necessários ao empreendimento178.

A Resolução CONAMA nº 01/1986 trás a definição de impacto ambiental, sendo 
este compreendido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 
do meio ambiente, resultantes de ações e atividades humanas, que afetem diretamente ou 
indiretamente a saúde, qualidade de vida ambiental, as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente e as atividades sociais e econômicas.179

Temos duas formas de impactos ambientais, os positivos e os negativos, sendo que o 
negativo é quando a ação tem um dano a qualidade de um parâmetro ambiental. O positivo 
é quando o meio ambiente sofre uma melhora na qualidade de um fator ou parâmetro 
ambiental.180 Quando falamos de impacto ambiental já nos vem a impressão de que o impacto 
é negativo, porém, existem também os positivos, como exemplo a recuperação de matas 
ciliares, replantio de árvores, criação de espaços verdes em centros urbanos.181 É habitual que 
a grande preocupação, de fato, diga respeito aos negativos. 

175 Ibidem. 
176 Ibidem
177 Ibidem. 
178 OLIVEIRA, Fernanda Carolina Silva. Qual a diferença entre o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e o 
RIMA (Relatório de Impacto Ambiental)? Disponível em: <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1815700/qual-a-
diferenca-entre-eia-estudo-de-impacto-ambiental-e-o-rima-relatorio-de-impacto-ambiental>. Acesso em 14 de set. 2019.
179 MINISTÉRIO MEIO AMBIENTE, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Disponível 
em:<http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em 30 de nov. 2018.
180 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: Aspectos Teóricos e Práticos. 2.ed. Belo Horizonte: fórum 2010. p.49.
181 Verde, Pensamento,Entenda a diferença entre o impacto ambiental positivo e negativo, 2014. Disponível em:<https://www.
pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/entenda-diferenca-entre-o-impacto-ambiental-positivo-e-negativo/>. Acesso em 30 de 
set. 2019.
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https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/entenda-diferenca-entre-o-impacto-ambiental-positivo-e-negativo/


227 

Nesse sentido, Curt Trennepohl destaca que o EIA e o RIMA são mecanismos para 
nortear as decisões das autoridades competentes, a qual se busca avaliar o empreendimento 
que deseja implantar182, sendo indispensáveis ao licenciamento. Neste contexto, o artigo 2º 
da Resolução CONAMA nº 1/1986 lista as atividades que deverão ter os estudos de impacto 
ambiental e seus respectivos relatórios, trazendo de maneira explicita que a mineração é uma 
dessas atividades que necessitam dos estudos de impactos ambientai: 183

(...) I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; II - Ferrovias; III 
- Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; IV - Aeroportos, 
conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66; V 
- Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos 
sanitários; VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; VII - 
Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para 
fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de 
canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d’água, abertura 
de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; VIII - Extração de 
combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); IX - Extração de minério, 
inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; (...) XII - Complexo e 
unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloro químicos, 
destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); (...) 
[Destaquei]

Desta forma, mais uma vez se observa a necessidade de estudos prévios e cautela para 
que seja autorizada a exploração dos recursos minerais de forma geral. 

A realização do EIA, segundo Antônio Herman Benjamin, tem como finalidade evitar 
que um empreendimento, justificável no plano econômico ou em relação aos interesses 
imediatos de seu proponente, venha se demonstrar catastrófico para o meio ambiente, trata-se, 
portanto de uma precaução onde é melhor prevenir do que remediar os danos ambientais.184 

O autor ressalta que o EIA deverá ser realizado anteriormente ao licenciamento 
ambiental da atividade degradante, não poderá ocorrer de forma concomitante e nem depois 
da instalação da obra ou a realização da atividade, pois a Constituição colocou a expressão 
“prévia’’ para que não ocorra dúvida sobre o momento em que deve ser realizado o estudo.185

O Supremo Tribunal Federal (STF) também já se manifestou sobre o assunto 
demonstrando que não se pode dispensar o prévio Estudo de Impacto Ambiental (EPIA), pois 
a própria norma constitucional impõe este dever, para a instalação de obra ou atividade que 
seja potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.186

182 TRENNEPOHL, Curt. Licenciamento ambiental, Ed: Impetus, 2007, p. 18.
183  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, RESOLUÇÃO CONAMA n° 001, de 23 de janeiro de 1986. 
Disponível em:<http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em 30 de nov. 2018.
184 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. Os princípios do estudo de impacto ambiental como limites 
da discricionariedade administrativa. 1993, p.13. Disponível em:< https://core.ac.uk/download/pdf/79061993.
pdf>. Acesso em: 04 out. 2019.  
185 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 13ª ed., 2005, São Paulo, editora Malheiros. p.133.
186 ADIn 1.086-7. Julgamento em 10 de agosto de 2011, ADI 3.107, ADI 3.014. Disponível em:< https://www.jusbrasil.
com.br/diarios/documentos/449949724/andamento-do-processo-n-3109-acao-direta-de-inconstitucionalidade-18-04-
2017-do-stf> Acesso em 04 de out. 2019.
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A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) também é um dos principais instrumentos a 
compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação do meio ambiente, 
propondo uma qualidade de vida melhor, pois o momento de elaboração desse estudo é antes 
instalação da obra. Trata-se do momento em que já se identificam possíveis danos que possam 
ocorrer.187

A avaliação deve ter por base os critérios condizentes com a realidade em que está 
inserida e cada impacto deverá ser avaliado de acordo com o seu contexto ambiental, sob pena 
de resvalar na ineficiência do instituto.188 

2. A MINERAÇÃO E O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A mineração é uma atividade essencial para o desenvolvimento e indispensável à 
vida moderna, porém, se utiliza de recursos escassos e provoca danos ao meio ambiente. 
Considerando sua relevância econômica, essa atividade ganhou uma proteção constitucional, 
mas a sua prática está condicionada aos cuidados socioambientais.189 O perfil do setor mineral 
brasileiro é composto por 95% de pequenas e médias minerações.190

O setor mineral representou 8,5% do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, US$ 50,5 
bilhões de dólares e gerou 500.000 empregos diretos, gerando um saldo na balança comercial 
de US$ 7,7 bilhões de dólares, além de ter tido um crescimento médio anual de 8,2% no 
período 1995/2000.191

A produção brasileira de Alumínio, Cobre, Cromo, Estanho, Ferro, Manganês, Nióbio, 
Níquel, Ouro, Vanádio e Zinco já atingiu R$ 88,5 bilhões e em 2017 haviam 207 minas em 
produção. Tudo isto sem incluir a exploração dos minerárias não metálicos, especialmente 
utilizados na construção civil.192 

Com R$ 206,4 bilhões o Distrito Federal possui o oitavo 8º PIB do Brasil, sendo que a 
mineração de não metálicos ocupa 4,8% do seu PIB industrial, estando entre os cinco principais 
setores mais rentáveis desta unidade federativa193. 

Os minerais são considerados como bens públicos e, portanto, de propriedade da União 
Federal, sendo esta a responsável por autorizar que terceiros realizem as extrações no subsolo.194 

187 MILARÉ, Édis. Direito do Meio Ambiente, 2014, São Paulo, editora Revista dos Tribunais. p.757.
188 OLIVEIRA, Raisa Lustosa. Licenciamento ambiental: avaliação ambiental estratégica e (in)eficiência da 
proteção ao meio ambiente. 2014, Curitiba: editora Juruá. p.80.
189 LEÃO, André Ricardo Rosa. A Mineração nas Unidades de Conservação Federais a partir da Lei nº 
9.985/2000. Dissertação de Mestrado. Repositório UniCEUB, 2016. Disponível em: <http://repositorio.uniceub.br/
handle/235/12264>.  Acesso em 24 de set. 2019.  
190 FARIAS, Carlos Eugênio Gomes. Ministério Meio ambiente. Mineração e Meio Ambiente, 2002. Disponível 
em:<http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/minera.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2018. 
191  WAGNER, A. et. alli. A eleição presidencial e a mineração. Gazeta Mercantil, 20 de setembro de 2002. p. 3.
192 PORTAL DA INDÚSTRIA. Disponível em: <http://perfildaindustria.portaldaindustria.com.br/estado/df>. Acesso 
em 20 de set. 2019.
193 PORTAL DA INDÚSTRIA. Disponível em: <http://perfildaindustria.portaldaindustria.com.br/estado/df>. Acesso 
em 20 de set. 2019.
194 BRASIL. Constituição Federal. Art. 20. São bens da União; IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 30 de nov. 
2018.
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Então, neste mesmo compasso devemos nos atentar que, por se tratar de bens da coletividade, 
cabe a todas as pessoas políticas zelar e proteger essas riquezas, conforme prevê o art. 23, inciso 
XI da Constituição Federal de 1988. 

Para facilitar a compreensão sobre as possibilidades abrangidas pela mineração 
é importante destacar que os minerais passíveis de mineração são divididos em metálicos, 
energéticos e não metálicos. Os metálicos contemplam: os ferrosos (cobre zinco, chumbo, 
estanho, alumínio, etc.), os preciosos (ouro, platina, prata) e os raros (escândio, índio, germânio, 
etc.). Já os minerais energéticos derivam de energia e se classificam como: radioativos (urânio, 
tório, etc.) e combustíveis fósseis (petróleo, turfa, etc.). De outro lado, os minerais considerados 
como não metálicos possuem nomenclatura pelo que não são. Sendo assim, tem-se: as rochas 
e os minerais industriais (bauxita, calcário, talco, etc.), as gemas (diamante, esmeralda, safira, 
topázio, etc.) e as águas (minerais e subterrâneas).195

As jazidas de minérios, objeto de concessão de lavra, são divididas em 08 classes, sendo: 
substâncias minerais metalíferas, minerais de emprego direto na construção civil, jazidas de 
fertilizantes, de combustíveis fósseis sólidos, rochas betuminosas, gemas e pedras ornamentais, 
minerais industriais e jazidas de água mineral.196

Ao se falar de métodos de lavra, a maioria ocorre ao céu aberto (em superfície), mas 
algumas ocorrem em lavras subterrâneas, sendo que os danos mais comuns e mais gravosos 
são causados pela primeira. Os danos são os mais diversos desde a fuga de animais silvestres, 
retirada de cobertura vegetal, erosões, queima de mercúrio metálico, poluição da atmosfera 
dentre outros.197 O principal método de aproveitamento de substâncias minerais no Brasil é, 
pelo regime de Autorização de Pesquisa e Concessão de Lavra.198

O Poder Público é o responsável pela outorga do direito de minerar em determinada 
localidade e a negativa dessa autorização deve estar motivada, de modo que o interesse público 
seja respeitado.199 

No ano de 2017 foram lançadas medidas provisórias de atualizações ao setor mineral200 
e Medida Provisória nº 791, de julho de 2017, convertida na Lei nº 13.575, de 26 de dezembro 
de 2017 culminou na criação da Agência Nacional de Mineração (ANM) extinguindo o 

195 BRASIL. Decreto nº 62.934, de 2 de julho de 1968. Regulamenta o Código de Mineração. Art. 8º. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d62934.htm>. Acesso em 25 de set. 2019.
196 Idem. Art. 6º Considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, de valor 
econômico, aflorando à superfície ou existente no interior da terra; considera-se mina a jazida em lavra, ainda 
que suspensa. E, Art. 7º Classificam-se as jazidas, para efeito deste Regulamento, em 8 (oito) classes: Classe I - 
Jazidas de substâncias minerais metalíferas; Classe II - Jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na 
construção civil; Classe III - Jazidas de fertilizantes; Classe IV - Jazidas de combustíveis fósseis sólidos; Classe 
V - Jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas; Classe VI - Jazidas de gemas e pedras ornamentais; 
Classe VII - Jazidas de minerais industriais, não incluídas nas classes precedentes; Classe VIII - Jazidas de águas 
minerais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d62934.htm>. Acesso 
em 25 de set. 2019.
197 SALOMÃO, F.X.T. Erosão e ocupação rural e urbana. In: Curso de Geologia de Engenharia Aplicada a 
Problemas Ambientais, III, 1992. São Paulo: IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1992, p. 31-57. v.3
198 ARAÚJO, Flavia Moller David. O licenciamento ambiental no direito minerário. São Paulo: Editora 
Verbatim, 2015, p. 131 e 140.
199 SERRA, Silvia Helena. Mineração: Doutrina, jurisprudência e regulação setorial. Coleção Direito 
Econômico. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 46.
200 AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO. Disponível em: <http://www.anm.gov.br/criada-a-agencia-nacional-de-
mineracao-2013-anm>. Acesso em 04 de set. 2019. 
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Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), órgão federal até então responsável 
pela autorização de mineração.201

A mineração poderá ocorrer de diversas formas, sendo que a autorização para minerar 
poderá se dar de forma diferenciada, dependendo do contexto. Assim, destacam-se: a 
Autorização de Pesquisa Minerária, a Concessão de Lavra, a Permissão de Lavra Garimpeira 
e o Licenciamento Mineral.

A Autorização de Pesquisa é um regime mineral no qual são executados os trabalhos de 
definição da jazida, a determinação da exequibilidade do aproveitamento econômico e a sua 
avaliação.202

A Concessão de Lavra é a outorga do direito a quem preencher os requisitos legais, 
correspondendo a extração de substâncias úteis contidas no local requerido durante o 
beneficiamento.203 Para a concessão tem-se a necessidade de alguns documentos os quais 
se destacam: a) a prova da disponibilidade de fundos ou da existência de compromisso de 
financiamento, que evidencie a possibilidade de execução do Plano de Aproveitamento 
Econômico (PAE) e b) o PAE da jazida, contendo descrição das instalações de beneficiamento.204

Assim, os minérios poderão ser objetos de pesquisas e concessões de lavra.205 Esse tipo 
de autorização possui dois tipos de outorgas para aperfeiçoamento do ato administrativo quais 
sejam: 1) a licença específica cuja responsabilidade é do município em que se encontra a jazida; 
2) a autorização da ANM206 para lavrar o recurso mineral.207 

Já a Permissão de Lavra Garimpeira, regida pela Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, é 
voltada para aproveitamento imediato da jazida, sendo que, em virtude das suas características 
a área pode ser lavrada, independentemente de prévios trabalhos de pesquisa.208 A ANM 
tem competência para outorgar a permissão de lavra garimpeira, porém, a área não poderá 
exceder os 50 hectares.209

O Licenciamento Mineral, conhecido como registro de licença municipal, é regido pela 
Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 1978, sendo classificado como regime de nível intermediário, 
quanto à complexidade técnica e quanto ao grau de exigências em face do minerador. Os 
recursos minerais aproveitados pelo regime de licenciamento mineral poderão ser objeto de 
autorização de pesquisa e posterior concessão de lavra.210

201 BRASIL. Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017. Lei de Criação da Agência Nacional de Mineração, 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13575.htm>. Acesso em 04 de set. 
2019.
202 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Portal da Outorga. Disponível em:<http://
outorga.dnpm.gov.br/SitePages/Regimes%20Autorizacao%20de%20pesquisa.aspx>. Acesso em 10 de set. 2019.
203 Art. 36 do Código de Mineração.
204 Art. 38 do Código de Mineração.
205 SERRA, Silvia Helena; ESTEVES, Cristina Campos; AGUILLAR, Fernando Herren (Coords.). Mineração: 
doutrina, jurisprudência, legislação e regulação setorial. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 94.
206 SERRA, Silvia Helena; ESTEVES, Cristina Campos; AGUILLAR, Fernando Herren (Coords.). Mineração: 
doutrina, jurisprudência, legislação e regulação setorial. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 94. 
207 BRASIL. Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 1978. Dispõem sobre o regime especial de aproveitamento de minerais. 
Art. 3º. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6567.htm>. Acesso em 14 de set. 2019.
208 BRASIL. Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989. Altera o Decreto-Lei nº227, de 28 de fevereiro de 1967. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7805.htm>. Acesso em 20 de set. 2019.
209 BRASIL. Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017. Cria Agência Nacional de Mineração. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13575.htm>. Acesso em 20 de set. 2019.
210 SERRA, Silvia Helena; ESTEVES, Cristina Campos; AGUILLAR, Fernando Herren (Coords.). Mineração: 
doutrina, jurisprudência, legislação e regulação setorial. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 94.
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Uma das peculiaridades inerentes à atividade minerária é o fato de que cada 
empreendimento tem características extremamente peculiares, portanto, toda nova jazida 
exige um novo processo de lavra e todos os cuidados inerentes à mineração211. De toda forma, 
por menor que seja o empreendimento, sempre haverá a possibilidade de a extração mineral 
degradar o meio ambiente e, portanto, é fundamental que o licenciamento mineral seja feito 
através de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), caso contrário estará sendo desenvolvido de 
forma inconstitucional.212 

De acordo com o Decreto nº 97.632/69, os empreendimentos minerários estão obrigados 
à apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), ao relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA), a se submeter ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e à aprovação 
do meio ambiente estadual competente.213 A aprovação do EIA/RIMA é o requisito básico 
para que a empresa de mineração possa pleitear o Licenciamento Ambiental do seu projeto 
de mineração.214

Conforme observado, não se deve confundir o Licenciamento Ambiental com as 
autorizações para minerar. Os títulos minerários são outorgados pela ANM e visam a extração 
e utilização dos minerais e o licenciamento é um instrumento de Política Nacional de Meio 
Ambiente, que visa controlar os impactos das atividades no meio ambiente, apoiando estudos 
específicos. O licenciamento, inclusive, é um dos requisitos para a extração minerária.215

3.    O LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLICADO 
PARA A MINERAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

O Licenciamento Simplificado é o ato administrativo de procedimento simplificado 
pelo qual o órgão ambiental emite apenas uma licença, englobando todas as outras fases do 
licenciamento, estabelecendo condições e restrições ambientais. Neste procedimento também 
são exigidas algumas regras a serem obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, 
ampliar e operar empreendimentos que possuem baixo impacto ambiental.216

Apesar de a legislação federal permitir a simplificação do processo do Licenciamento 
Ambiental ela não é clara em relação à implementação desta simplificação e aos seus limites. 
A Resolução CONAMA nº 237/97, por meio do seu artigo 12, prevê a possiblidade dessa 

211 Idem. p. 41.
212 BRANDT, Wilfred (Coord). Ministério Meio Ambiente. Licenciamento Ambiental Federal. p.29. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/MANUAL_mineracao.pdf>. Acesso em 29 de set. 2019.
213 BRASIL. Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989. Dispõe sobre a regulamentação do Artigo 2º, inciso VIII, da Lei 
nº 6938. disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/d97632.htm>. Acesso em: 13 nov. 
2018.
214 FARIAS, Carlos Eugênio Gomes. Ministério Meio ambiente. Mineração e Meio Ambiente, 2002. p.8. 
Disponível em:<http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/minera.pdf> .Acesso em 13 de nov.2018. 
215 BRASIL, Lei nº 6938/1981. Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, disponível em:<http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L6938.htm>.  Acesso em 14 de nov.2018.
216 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO. Disponível em: <https://
idaf.es.gov.br/licenciamento-ambiental>. Acesso em 17 de set.2019.
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simplificação apenas para os empreendimentos considerados como tendo pequeno potencial 
de dano, ou seja, baixo impacto ambiental.217 

Na prática o Licenciamento Simplificado dispensa um rito mais demorado para a 
obtenção das licenças prévia, instalação e operação. Para a sua formalização não são exigidos 
estudos de impacto ambiental, mas tão somente os documentos que a legislação estadual 
especificar como necessários, sendo que, dentre os mais importantes se destacam: o Termo 
de Responsabilidade Ambiental (TRA) e a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART).218

O fluxo do processo de licenciamento ambiental por procedimento simplificado tem 
início com a abertura do requerimento por parte do empreendedor onde terá que acessar no 
site do órgão competente e verificar se sua atividade ou empreendimento se encaixa no rito 
simplificado.219 Assim, cada empreendedor deverá verificar em qual procedimento está inclusa 
a atividade, se classificada como tendo pequeno, baixo ou grande impacto, para saber se poderá 
utilizar o procedimento do Licenciamento Simplificado. Este procedimento é pautado na auto 
declaração, sendo que, é o interessado quem figura como responsável pelas informações que 
serão declaradas com relação as atividades que são de pequeno impacto ambiental que estão 
aptas a esta modalidade.220 

Segundo Renato Rodrigues Freitas Junior, a dificuldade de se definir, a priori, impacto 
ambiental de pequeno porte, antes da análise dos estudos ambientais que subsidiam o processo 
de licenciamento ambiental, ocorre por conta das diversidades peculiaridades regionais, bem 
como as complexidades de avaliação dos efeitos sobre o meio ambiente.221

Ocorre que, não há que se falar em dispensa prévia de Licenciamento Ambiental de 
forma geral, pois este é o instrumento que avaliará a potencialidade lesiva do empreendimento, 
não podendo ser dispensado antes de sua avaliação.222 Somente a partir dela é que se poderá 
verificar se a atividade, de fato, possui baixo potencial lesivo ao meio ambiente. 

Diante do quadro Legislativo Federal, concede-se aos Estados o poder de estabelecer, 
autonomamente, por meio de decretos regulamentares ou apenas regulamentos, quais 
empreendimentos deverão usar o licenciamento ambiental simplificado223. Ocorre que, essa 
liberdade concedida aos Estados pode gerar distorções e ilegalidades. 

217 OLIVEIRA, Rocha; FRANCYSMARY, Sthéffany; DIAS, José Francisco; FAN, Caroline. Licenciamento ambiental 
simplificado na região sudeste brasileira: conceitos, procedimentos e implicações. Disponível em: < http://
pnla.mma.gov.br/teses-dissertacoes-e-artigos?download=12:licenciamento-ambiental-simplificado-na-regiao-sudeste-
brasileira-procedimento-e-implicacoes>. Acesso em 12 de out. 2019.
218 OLIVEIRA, Rocha; FRANCYSMARY, Sthéffany; DIAS, José Francisco; FAN, Caroline. Licenciamento ambiental 
simplificado na região sudeste brasileira: conceitos, procedimentos e implicações. p.467. Disponível em: 
< http://pnla.mma.gov.br/teses-dissertacoes-e-artigos?download=12:licenciamento-ambiental-simplificado-na-regiao-
sudeste-brasileira-procedimento-e-implicacoes>. Acesso em 02 de dez. 2018.
219 IEMA. Conecta Meio Ambiente. Disponível em: <https://iema.es.gov.br/Media/iema/Conecta%20Meio%20
ambiente/Manual%20do%20Licenciamento%20Simplificado.pdf>. Acesso em 12 de out. 2019. 
220 Idem.
221 FREITAS JUNIOR, Renato Rodrigues. Licenciamento Simplificado como instrumento de 
Desenvolvimento. Disponível em: <https://www.paginasdedireito.com.br/index.php/artigos/303-artigos-mar-
2015/6936-o-licenciamento-ambiental-simplificado-como-instrumento-de-desenvolvimento-sustentavel-as-futuras-
geracoes>. Acesso em 12 de nov.2018.
222 ARAÚJO, Sarah Carneiro. Licenciamento ambiental no Brasil: uma análise jurídica e jurisprudencial. 1ª 
ed., Rio de Janeiro: Lumén Juris, 2013. p. 96.
223 CASA CIVIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Rondônia. p. 24. Disponível em: <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/
COTEL/Livros/Files/L3686.pdf>. Acesso em 18 de set. 2019.
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De acordo com o Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, a regulamentação do 
Licenciamento Simplificado por cada Estado gera uma proteção deficiente ao meio ambiente, 
pois a discricionariedade pode desencadear uma competição entre esses entes. Assim, alguns 
autorizariam a mineração com base na Licença Ambiental Simplificada (LAS) e outros Estados 
não, ficando ao critério de cada um definir e atrair qual empreendimento ache mais viável.224 

O Distrito Federal trouxe de maneira pontual e taxativa em seu art. 3º da Resolução da 
SEMA nº 02, de junho de 2014, que os empreendimentos passíveis de simplificação são apenas 
aqueles previstos na tabela que segue em seu Anexo. Portanto, extrai-se que somente estes 
interessados poderão requerer tal licença, não se admitindo a analogia.225 

Na mesma Resolução traz um rol de atividades que poderão utilizar a modalidade 
simplificada, destacando-se: a extração e tratamento de argila, saibro, terra, cascalho laterítico, 
pedra de talhe, terraplanagem e rocha para brita, a extração e tratamento de minerais.226 Em 
ambos os casos referenda apenas os minerais não metálicos, especialmente utilizados como 
insumos para a construção civil, deixando de lado os minerários metálicos e outros, para os 
quais é necessária a obtenção deu um licenciamento não simplificado. 

Segue, a título meramente comparativo, um quadro sintético contendo a situação do 
Licenciamento Ambiental Simplificado para a mineração nos demais Estados brasileiros:

ACRE

A Lei nº 1.330/1999, no art. 53, §1º estabeleceu a criação da Licença Ambiental 
Simplificada. Não estabelece um rol taxativo de atividades que poderão ou não 
ser autorizadas por este procedimento. Consequentemente, nada dispôs sobre a 
mineração.227

ALAGOAS

A Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEPRAM) nº 60, de 12 de 
setembro 2017 instituiu o Licenciamento Ambiental Simplificado, mas não previu a 
possibilidade de mineração por meio desse instituto. O documento Anexo à legislação 
classificou as atividades de mineração como atividades de médio e grande impacto.228

AMAPÁ

Criado pela Lei Complementar nº 91, de 6 de outubro de 2015, responsável por 
acrescentar que a licença ambiental será expedida pelo Instituto do Meio Ambiente 
e de Ordenamento Territorial (IMAP), em áreas de atividades de pequeno e médio 
impacto ambiental. A Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) é considerada de baixo 
impacto ambiental no referido Estado.229

224 Idem.
225 SEMA. Diário Oficial do Distrito Federal, nº 180 de 29 de agosto de 2014. Disponível em:< http://www.sema.df.gov.
br/wp-conteudo/uploads/2017/09/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-02-DE-22-DE-JULHO-DE-2014-
REPUBLICADA-2014.pdf>. Acesso em 18 de set. 2019.
226 Idem.
227 CÂMARA LEGISLATIVO DE RIO BRANCO. Lei 1.330/1999. Disponível em: <http://www.riobranco.ac.leg.br/
leis/legislacao-municipal/1999/1330.pdf>. Acesso em 18 de set. 2019.
228 LEGISWEB. Resolução SERPRAM nº 60. Disponível em: <https://www.
legisweb.com.br/legislacao/?id=350245>. Acesso em 18 de set. 2019.
229 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO AMAPÁ. Disponível em: 
<http://www.imap.ap.gov.br/conteudo/gestao-ambiental/licenciamento-ambiental>. Acesso em: 18 set. 2019.
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AMAZONAS

Há previsão da concessão da Licença Ambiental Única (LAU), regida pela Lei nº 
3.785, de 24 de julho de 2012. O parágrafo único do seu art. 16 estabelece que o 
Licenciamento Simplificado poderá ser utilizado apenas para empreendimentos de 
pequeno impacto ambiental. Aqui a Licença Única e a Licença Simplificada são 
tratadas como sinônimas. Além disto, o art. 29 desta legislação é expresso ao afirmar 
que a mineração não poderá ser tratada como sendo de porte micro ou pequeno 
impacto para fins de licenciamento ambiental. 230

BAHIA

O Decreto Estadual nº 14.024/2012, no seu art. 109, classifica se os empreendimentos 
são ou não de médio, grande ou pequeno porte.231 A Lei nº 10.431, de 20 de dezembro 
de 2006 trata sobre o Licenciamento Ambiental Simplificado na referida região, e não 
faz menção à mineração.232

CEARÁ
Previsto na Lei nº 14.882, publicada em 31 de janeiro de 2011, responsável por reger a 
implantação de empreendimentos e atividades de porte micro e com baixo potencial 
poluidor. Não prevê a sua aplicação à mineração.233

ESPÍRITO SANTO

A Instrução Normativa IEMA nº 08/2017, que contém o rol dos diversos 
empreendimentos que se encaixam licenciamento simplificado, fazendo a distinção 
entre grande, médio e pequeno poluidor. A possibilidade ou não da utilização do 
Licenciamento Ambiental Simplificado para a mineração varia de acordo com o 
impacto.234

GOIÁS

Instituído pela Portaria da Agência Goiana de Meio Ambiente (AGMA) nº 06/2002, 
que prevê somente algumas atividades que poderão ser exploradas por meio desse 
rito simplificado. Dentro das atividades listadas está permitida expressamente a 
mineração.235

MARANHÃO
Prevista na Resolução da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
nº 019/2016. As atividades de mineração foram consideradas como de médio e alto 
impacto e, portanto, não se aplica a simplificação do licenciamento.236 

MATO GROSSO

A LAS foi tratada na Lei Complementar n° 38, de 21 de novembro de 1995. Em seu 
art. 92 essa normativa menciona de maneira expressa que não se poderá utilizar o 
procedimento simplificado quando se tratar de mineração de forma geral, aplicando-
se apenas se a mineração for considerada como de pequeno porte.237

MATO GROSSO DO SUL

A Resolução SEMADE nº 9, de 13 de maio de 2015, que dispõe sobre o assunto, 
apresenta a dimensão e essas atividades, mas em momento algum menciona a 
possibilidade do licenciamento simplificado para a mineração.238

230 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS.  Lei nº 3.785, de 24 de julho de 2012. 
Licenciamento Ambiental no Estado do Amazonas. Disponível em:<http://
online.sefaz.am.gov.br/silt/Normas/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Lei%20Estadual/Ano%202012/Arqui vo/LE%20
3785_12.htm> . Acesso em 18 de set. 2019.
231  LEGISWEB. Decreto nº 14.024/2012. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=242454>. 
Acesso em 18 de set. 2019.
232 GAMBA. Política de Meio Ambiente do Estado da Bahia. Disponível 
em:<http://www.gamba.org.br/wpcontent/uploads/2014/09/Pol%C3%ADticaMA-BA.pdf>. Acesso em 18 de set. 2019.
233  LEGISWEB. Lei nº 14.482/2011. Licenciamento Simplificado. Disponível 
em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=123271>. Acesso em 18 de set. 2019.
234  IEMA. Serviços. Disponível em: <http://servicos.iema.es.gov.br/legislacao/FileHandler.ashx?id=912&type=2>. 
Acesso em 15 de nov. 2018.
235 SEAMA. Portaria Conjunta SEAMA/IEMA nº 014-s, de 07 de dezembro de 2016. Disponível em: <http://www.sgc.
goias.gov.br/upload/arquivos/2015-04/manual_nlicen-1.pdf>. Acesso em 18 de set. 2019.
236 SEMA. Resolução CONSEMA nº 019/2016. Disponível em: <http://
www.sema.ma.gov.br/arquivos/1483103409.pdf>. Acesso em: 22 set. 2019.
237 LEGISWEB. Lei complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, do Mato Grosso. Disponível em: < https://www.
legisweb.com.br/legislacao/?id=131145>. Acesso em 22 de set. 2019.
238 EXTWPRLEGS. Resolução SEMADE nº 9, de 13 de maio de 2015. Licenciamento Estadual. Disponível em: <http://
extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bra148605.pdf>. Acesso em 22 de set. 2019.
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MINAS GERAIS

Desde 06 de março de 2018 está sem vigor a Deliberação Normativa (DN) nº 217, que 
tem o objetivo de desburocratizar e dar celeridade aos processos de Licenciamento 
Ambiental em Minas Gerais. A partir desta Deliberação possibilitou-se que a 
atividade mineração fosse precedida da LAS, obedecendo-se os valores impostos na 
legislação.239

PARAÍBA
O Estado da Paraíba enquadrada a mineração de forma genérica como sendo de 
grande porte ou com o potencial degradador alto. Assim, a atividade não pode contar 
com o Licenciamento Ambiental Simplificado como procedimento autorizatório.240

PARÁ
A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná 
disponibilizou no site a lista de atividades para as quais poderá ser utilizada a Licença 
Ambiental Simplificada. A mineração não consta deste rol.241

PERNAMBUCO
Previsto na Lei nº 14.249, de 17 de dezembro de 2010, aplicável apenas aos 
empreendimentos que possuem baixo impacto ambiental. Não mencionou em qual 
porte se enquadra a mineração.242

PIAUÍ
Estabelecido pela Lei Estadual nº 6.947, de 09 de janeiro de 2017, aplica-se apenas as 
atividades consideradas como de baixo impacto e não aplicável à mineração.243

RIO DE JANEIRO

Tem-se de forma expressa a possibilidade de obtenção da licença simplificada para a 
extração de minerais, necessitando somente que o interessado preencha os requisitos 
impostos pela Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro 
nº 42, de 17 de agosto de 2012.244

RIO GRANDE DO NORTE

Disponibilizou apenas no site do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (IDEMA) uma Cartilha informativa contendo os requisitos para a obtenção 
da licença simplificada. Não foi detectada nenhuma normativa sobre o assunto no 
âmbito regional. No rol de documentos a serem apresentados pelo empreendedor 
interessado traz a possibilidade genérica de extrativismo mineral por meio da Licença 
Simplificada.245

239 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE MINAS GERAIS. DN 217 entra em vigor e muda o sistema de 
licenciamento ambiental no Estado.    Portal do Meio Ambiente de Minas  
Gerais. Disponível em:<http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3480-dn-217-entra-em-vigor-e-muda-o-sistema-de- 
licenciamento-ambiental-no-estado>. Acesso em 22 de set. 2019.
240 GOVERNO DE JOÃO PESSOA. Conselho de Proteção Ambiental. Diário Oficial de João Pessoa. Disponível em: 
<http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2015/02/NA-101-SUDEMA-Atividades- potencialmente-
poluidoras-DO.pdf>. Acesso em 22 de set. 2019. 
241 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. Disponível em: <http://www.iap.pr.gov.br/pagina-441.html>. Acesso em 
22 de set. 2019.
242  CPRH. Lei nº 14.249, de 17 de dezembro de 2010.Disponível em: <http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_
ANEXO/Lei%20Est%2014249;141010;20101228.pdf>. Acesso em 22 de set. 2019.
243 ESTADO DO PIAUÍ. Disponível em: <https://www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg 
95GmwdreAhVClJAKHRXlB94QFjABegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mppi.mp.br%2Finternet%2Fin dex.
php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D29085%3Alei-n-6947-de-09-de-
janeiro-de 2017%26id%3D1955%3Aestadual%26Itemid%3D901&usg=AOvVaw2l3zlhJwdLXHPiO_dVG6aP>. Acesso 
em de 30 out. 2019.
244 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO. Resolução do CONEMA, disponível em:<http://
www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5063790/4186761/Res_CONEMA_42_12.pdf>. Acesso em 30 de out. 2019.
245  IDEMA. Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte. Tipos de licenças e autorizações. 
Disponível em: <http://www.idema.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=2115&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL= 
Licenciamento+Ambiental>. Acesso em 30 de out. 2019.
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RIO GRANDE DO SUL

O sistema de licenciamento foi implantado pela Portaria Conjunta SEMA/FEPAM 
n° 01/2017, do Estado do Rio Grande do Sul, que especifica como classificará 
cada atividade empreendedora, como enquadrará cada impacto, o porte do 
empreendimento, dentre outros requisitos. De antemão, não há menção proibitiva à 
mineração.246 

RONDÔNIA
Com relação ao licenciamento, foi editada a Lei nº 3.941, de 12 de dezembro de 
2016, com os valores e quantidades para empreendimentos que estão sujeitos a esse 
licenciamento ambiental. Não menciona expressamente sobre a mineração.247 

RORAIMA
O Estado de Roraima instituiu a Lei n° 1210, de 24 de novembro de 2017, podendo 
ser dispensado o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) e deixa de referendar expressamente a mineração.248

SANTA CATARINA

O Estado de Santa Catarina cuida do assunto na Resolução CONSEMA nº 98, de 05 
de maio de 2017, que dispõe de forma bastante detalhada sobre as diversas formas de 
simplificação do licenciamento ambiental, permitindo o uso deste procedimento para 
umas espécies e portes de extração minerária.249 

SÃO PAULO
A normativa que dispõe sobre o assunto é o Decreto nº 55.660, de 30 de março de 
2010, que estabelece as atividades que estarão sujeitas a essa modalidade, mas não há 
qualquer menção à mineração.250

SERGIPE

No Estado de Sergipe a Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente nº 6, 
de 30 de abril de 2012, trata do Licenciamento Ambiental Simplificado, porém, 
essa normativa estatual não traz um rol taxativo de atividades que se adequam na 
modalidade simplificada de licenciamento, fazendo alusão apenas ao baixo potencial 
poluidor.251

TOCANTINS
A Instrução Normativa NATURANTINS nº 01, de 10 de maio de 2017, definiu os 
critérios e procedimentos para a concessão da Licença Ambiental Simplificada no 
Estado do Tocantins. Porém, não faz menção a mineração.252

Dos 27 Estados brasileiros, 09 (Amapá, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina) permitem o 
Licenciamento Simplificado para a mineração e os 18 Estados remanescentes não admitem ou 
não trataram expressamente da mineração na parte de Licenciamento Simplificado. Ou seja, 
o critério utilizado é diversificado e regional, sendo que o Distrito Federal é um dos poucos 
entes que permitem a simplificação do licenciamento para determinados para a mineração de 
determinados tipos de minérios. 
246 SECWEB. Diário Oficial de Porto Alegre. Disponível em:<https://secweb.procergs.com.br/sra/
public/docs/portaria012017sol.pdf>. Acesso em 17 de nov.2018.
247  SEDAM. Lei nº. 3.941, de 12 de dezembro de 2016. 
Disponível em: <http://www.sedam.ro.gov.br/images/PDF/Download/colmam/LEIS/3._Lei_3941-2016_-_
ALTERA%C3%87%C3%83O_DA_LEI_3769-2016_-_Lei_de_TAXA_VIGENTE.pdf>. Acesso em 30 de out. 2019.
248  SEDAM. Lei nº. 3.941, de 12 de dezembro de 2016. 
Disponível em:<http://www.sedam.ro.gov.br/images/PDF/Download/colmam/LEIS/3._Lei_3941-2016_-_
ALTERA%C3%87%C3%83O_DA_LEI_3769-2016_-_Lei_de_TAXA_VIGENTE.pdf>. Acesso em30 de out. 2019.
249  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
Resolução do CONSEMA. Disponível em: <http://www.sds.sc.gov.br/index.php/biblioteca/
consema/legislacao/resolucoes/654--56/file>. Acesso em 30 de out. 2019.
250  CETESB. Estudo Ambiental Simplificado. Disponível em: <https://cetesb.
sp.gov.br/licenciamentoambiental/estudo-ambiental-simplificado-eas/>. Acesso em 30 de out. 2019.
251  ADEMA. Alterações do Conselho Estadual do Meio Ambiente. 
Disponível em: <http://www.adema.se.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/resolucao_06-2012.pdf>. Acesso em 30 de 
out. 2019.
252 DIÁRIO OFICIAL DE TOCANTINS. Dispensa de licenciamento ambiental. 
Disponível em: <https://central3.to.gov.br/arquivo/350498/>. Acesso em 30 de out. 2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das pesquisas e da análise realizada foram diferenciados os tipos e as 
fases de licenciamentos, inclusive, trazendo-se a menção ao licenciamento minerário. 
Consequentemente, detectou-se que o Licenciamento Ambiental Simplificado se difere 
daquele considerado como tradicional em virtude de a sua utilização ser restrita as atividades 
com baixo impacto ambiental.

A grande dificuldade é evidenciar que o impacto é reduzido, quando não são realizados 
estudos no formato de EIA, sendo que, a autodeclaração pode fragilizar o procedimento, ainda 
mais, diante da ausência ou fragilidade de fiscalização realizada pelo Poder Público em nosso 
país. A situação se agrava quando o empreendimento almejado é a mineração, pois na maioria 
das vezes esta é considerada com de médio ou alto impacto e, portanto, estaria excluída da 
modalidade simplificada de autorização. 

No Distrito Federal há legislação específica sobre o assunto, da qual consta a possibilidade 
de simplificação do procedimento para a mineração de alguns minérios. Contudo, há 
divergências entre a posição adotada entre os Estados Brasileiros, sendo que alguns vedam 
expressamente essa possibilidade, pois entender que a mineração é uma atividade que 
usualmente não se encaixa no critério de ‘baixo impacto ambiental’. 

Ocorre que, por menor que seja o empreendimento ele sempre haverá a possibilidade de 
degradar o meio ambiente e há grande dificuldade para enquadrar a mineração como sendo 
de baixo impacto. Por isso, é bastante questionável a aplicação do licenciamento simplificado 
para este tipo de atividade. 
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ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
 

O AUTOCONHECIMENTO COMO 
PILAR PARA O FORTALECIMENTO 
PESSOAL DA MULHER NA TERCEIRA 
IDADE
Maria Elisabete Morais de Araújo Pinheiro253

INTRODUÇÃO

O autoconhecimento é um processo no qual a pessoa investe em ações que visem 
alcançar descobertas sobre si mesma e, desta forma, conhecer suas fraquezas, limitações e 
potencialidades, abrindo a possibilidade para se estabelecer como um ser humano melhor, 
tanto para si como para o conjunto da sociedade.

Na terceira idade, quando o ser humano já transcorreu a maior parte do seu ciclo de 
vida, o processo de autoconhecimento se confunde com as marcas adquiridas ao longo de sua 
trajetória histórica, o que muitas vezes leva a um conflito nas relações entre sua experiência 
de vida e o seu verdadeiro papel na estrutura social contemporânea, fazendo com que 
desenvolvam sentimentos de exclusão e sensação de inutilidade perante a dinâmica exigida 
pela modernidade.

No entanto, a melhoria nos padrões tecnológicos e nas condições de produtos e serviços 
relacionados ao trabalho, saúde, transporte, habitação e lazer proporcionaram uma melhor 
qualidade de vida que, por sua vez, ampliou consideravelmente a expectativa de vida da 
população de maneira geral. Então, pessoas consideradas legalmente idosas passaram a 
formar um contingente significativo no conjunto da sociedade. Situação que levou a ter mais 
força e representatividade, passando a se posicionar de maneira mais firme, exigindo que 
fossem consideradas como pessoas incluídas e que tivessem direito e acesso a questões como: 
informação, conhecimento, beleza, sexualidade, lazer, moda, esportes, etc.

Tal situação desencadeou uma série de iniciativas no sentido de promover a readaptação 
e socialização do idoso no meio familiar e comunitário, facilitando o convívio e a troca de 
experiências entre o modo de viver e a visão de mundo das diversas gerações.

Hoje, já como fruto de uma participação maior do idoso nas ações intergeracionais e da 
facilidade no acesso à informação, as pessoas tidas como de terceira idade não se sentem nem 

253 Bacharel em Comunicação Social. Mestra em Marketing Estratégico – UCES - Universidad de Ciencias Empresariales 
y Sociales – AR. Professora Mestra do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF.
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querem ser vistas como velhas. Aos poucos estão adquirindo um poder de afirmação como 
segmento social que, baseado na sua experiência, tem um enorme potencial para contribuir e 
se consolidar como parte importante no desenvolvimento humano e, consequentemente, para 
o conjunto da sociedade.

Entretanto, para que o idoso, enquanto indivíduo, firme suas bases e tenha o seu papel 
realmente reconhecido e inserido como elemento importante para o desenvolvimento da 
sociedade, é necessário que ele se reconheça como tal e assuma o seu verdadeiro poder. Para 
isso, é importante que esteja preparado para adentrar nesse universo, e a chave mestra para 
abrir a porta que dá esse acesso é o autoconhecimento. Somente assim poderá saber o que 
realmente quer e deseja para sua velhice.

Por essa razão e baseado nos fatos, dados e registros históricos sobre a evolução da 
participação de segmentos sociais em perceptível situação de desigualdade, o Programa da 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD criou Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável que visa implementar ações de combate à pobreza, a proteção do planeta e a 
garantia de que todas as pessoas tenham paz e prosperidade.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram divididos em 17 pontos 
estratégicos, sendo que um deles, o de número 10, trata especificamente das ações para redução 
das desigualdades. Contexto que engloba a população idosa e a sua luta pelos seus direitos e 
afirmação.

No entanto, nesse mesmo contexto, verifica-se que esse segmento social enfrenta um 
forte dilema que é o de descobrir uma nova identidade que se imponha diante de um novo 
mundo que se descortina com caráter ainda muito discriminador, principalmente para a 
mulher, muito embora seja uma realidade já bastante conhecida por elas.

As mulheres idosas de hoje, apesar de muitas terem tido a oportunidade de adquirirem 
autonomia e independência financeira, historicamente tiveram seus direitos sociais e políticos 
negados. Fatos que refletem de maneira muito forte quanto ao seu posicionamento no atual 
contexto social. A maioria apresenta ainda uma postura de colocar as questões dos outros, 
principalmente da família, à frente dos seus interesses individuais.

Desse modo, a mulher, conduzida pelo vínculo ideológico e cultural da sua importância 
enquanto esteio da estrutura familiar, se sente incapaz e excluída de uma participação mais 
ativa e produtiva num contexto mais geral da sociedade.

Assim, diante do exposto e considerando a referência da busca pelas potencialidades 
individuais como alicerce para suportar um novo paradigma social que inclui fortemente a 
pessoa idosa como parte protagonista na construção dessa história, não é possível que seja 
dada continuidade baseada num enredo já conhecido e por si só desgastado. Dessa forma, a 
afirmação da força do feminino como peça importante nessa engrenagem, surge de maneira a 
complementar o que faltava para o seu acabamento.

E, para que a mulher assuma o seu papel e ocupe o seu espaço, é necessário que ela se 
fortaleça e se afirme como tal. E, para que exerça esse poder, como já foi dito, a chave principal 
é o autoconhecimento que surge como ferramenta fundamental para o alcance dos melhores 
resultados.
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1. CONCEITOS

Ao estabelecer o autoconhecimento como principal ferramenta, a chave mestra para 
acessar os pontos mais interiores da potencialidade humana, é preciso que fique absolutamente 
claro o que ele significa e a que se propõe enquanto instrumento de transformação e crescimento 
do indivíduo.

Ter conhecimento sobre si mesmo é fundamental para qualquer pessoa que tem como 
propósito identificar seus valores intrínsecos, se desenvolver, alcançar seus objetivos e contribuir 
para a melhoria da coletividade.

Considerando este entendimento, o autoconhecimento significa identificar o caminho que 
leva a conhecer a própria essência, a ter pleno domínio sobre suas atitudes e, consequentemente, 
sobre seus pensamentos, desejos, esperanças, crenças e frustrações.

Certamente que ao enveredar por esse caminho vamos nos deparar com situações e 
defeitos que nem sequer imaginávamos ou que de alguma forma procuramos esconder nos 
ambientes mais profundos do nosso ser.

A questão não é ter uma infinidade de defeitos, a questão é identificar e saber trabalhar 
com as nossas limitações. A partir desse conhecimento é possível definir um plano pessoal 
e, considerando o saber de quem somos, estabelecer com mais clareza como vamos e, 
principalmente, onde queremos chegar.

Na terceira idade, o autoconhecimento apresenta-se como importante instrumento 
auxiliar para identificar potencialidades, habilidades e aspirações, desenvolver novos planos a 
partir da experiência e sabedoria adquiridas ao longo da vida, possibilitando uma liberdade 
no fazer e realizar seus sonhos, resgatando uma vontade de viver com mais alegria e prazer.

Especificamente no caso da mulher, o autoconhecimento é o caminho fundamental para 
superar toda carga de culpa, medo e desvalorização que lhe foi imposta ao longo da história. 
Ao poder conhecer-se e acessar todo potencial que existe e está disponível, a mulher ganha 
mais consciência sobre seus próprios pontos fortes e tem a oportunidade de utilizá-los tanto a 
seu favor como em prol da sociedade.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste item, destacamos os aspectos teóricos que basearam o entendimento da nossa 
proposição e seguiram os fundamentos descritos na literatura especializada.

a) O IDOSO NO CONTEXTO HISTÓRICO

O processo de envelhecimento do ser humano não pode ser pautado única e 
exclusivamente sob o aspecto biológico. Numa perspectiva histórico-cultural, o fenômeno do 
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envelhecimento tem que ser observado a partir de um conjunto de relações socioambientais que 
foram construídas dentro de um contexto de vivência de cada indivíduo e que só são passíveis 
de ser compreendidos quando é analisado sob um olhar mais amplo sobre sua história, sua 
cultura, seu imaginário e dialética.

Pensar no idoso como parte integrante de uma sociedade em que as relações sociais são 
definidas a partir do valor atribuído pelo nível de atividade, capacidade de produção e trabalho 
e, em contrapartida, promove uma desvalorização e exclusão de tudo que é velho e considerado 
inútil, torna-se essencial para compreender a visão humana, familiar e social da subjetividade 
que cada idoso representa. Sendo assim, embora a biologia tente explicar o natural processo 
de envelhecimento humano, os aspectos sociais e históricos nos quais vivem os indivíduos não 
podem deixar de ser pensados como determinantes na construção do desenvolvimento desses 
sujeitos.

Na maior parte de algumas sociedades, mesmo as mais modernas, as pessoas mais velhas 
ocupavam lugar de destaque e eram consideradas e respeitadas pelos seus conhecimentos, 
experiências e memórias. Eram tidas como sábias e com vivência e conhecimento suficientes 
para assumir um papel decisivo como conselheiras nas tomadas de decisão mais importantes 
para o seu grupo social.

No entanto, com o passar do tempo e a voracidade com que as questões ligadas 
principalmente ao mercado e a exigente e crescente competitividade nas relações humanas, 
esse símbolo de sabedoria e poder foi se perdendo e aquilo que antes era considerado um 
patrimônio foi se tornando fora de contexto e atemporal, passando a ser um ente fora da 
realidade e que não alcançava nem compreendia os avanços da modernidade. Hoje em dia é 
comum se ouvir a expressão de que velho só vive de lembranças, mas, segundo Bosi (1994), na 
maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens 
e ideias de hoje, as experiências do passado. 

[...] Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a 
mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos 
de então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos 
de realidade e de valor.

Tal situação, quando confrontada com o pensamento, atitudes e comportamentos das 
diferentes e mais recentes gerações, exige do idoso um doloroso processo de ajustamentos 
(mudanças) quanto a comportamentos e adaptações. Esses ajustamentos foram ao longo do 
tempo construindo um novo processo de desenvolvimento, uma filosofia de vida própria no 
sentido de se preparar para se adaptar à nova realidade.

Principalmente nos últimos anos, os mesmos avanços tecnológicos que inicialmente 
surgiram como barreiras para os mais velhos, foram criando um ambiente favorável ao ser 
humano e, por consequência, lhes possibilitando uma maior expectativa de vida. Fato que 
ampliou consideravelmente a presença de segmentos sociais de uma faixa etária mais avançada. 

Com a gradativa melhoria na qualidade de vida surgiram novas possibilidades para 
uma velhice mais ativa e saudável, o que leva a uma constatação de que, de um modo geral, 
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o idoso, ao longo da história, principalmente nas últimas décadas, passou a ocupar um espaço 
mais presente e significativo no contexto familiar que, por sua vez não estava previamente 
preparado para lidar com essa realidade.

Na sociedade mais contemporânea, a atenção e a valorização da pessoa idosa ainda são 
bastante reduzidas. Na realidade, apesar de ser a mais importante parte de todo arcabouço 
histórico que construiu e consolidou a estrutura do mundo atual, sua memória costuma não 
ser reconhecida e seus conhecimentos e experiências são sistematicamente desprezados.

A realidade atual aponta para a necessidade de integração das diferentes gerações, 
devendo haver equilíbrio e harmonia entre atividade conjunta e isolamento geracional, com 
atendimento às necessidades sociais num nível que promovam o entendimento entre as partes 
tendo como referência uma nova visão sobre a velhice e um rearranjo para um novo espaço a 
ser criado pela sociedade.

b) O ENVELHECER NOS DIAS ATUAIS

Embora venha acontecendo um gradativo crescimento da presença e participação do 
idoso nas ações mais dinâmicas da sociedade atual é fato também que este cenário não lhe é 
favorável quando se depara com alguns valores que são considerados de suma importância 
nas instâncias culturais dos dias de hoje. Ao tempo que a sociedade acena para o acolhimento 
com uma participação mais ativa das gerações mais velhas, exige que estas, por sua vez, se 
enquadrem em requisitos tidos como valores fundamentais para o pensamento das novas 
gerações e seus aspectos mais contemporâneos, tais como: o imperativo da felicidade 
permanente, a espetacularização social e midiática, o culto pela performance e a patologização 
e não aceitação da tristeza.

Nesse aspecto, segundo Debert, (2004), 

(...) o discurso ideológico porta a ideia de que para viver bem o último período da 
vida, basta aos “idosos” se engajarem na luta pela melhoria de sua qualidade de vida, 
aproveitando a grande quantidade de tempo disponível para fazer o melhor por seus 
corpos e almas e, se não o fazem, isto se deve mais a eles mesmos do que às condições 
sociais e culturais. Ou seja, lança no idoso a responsabilidade e a culpa.

Utilizando-se desse cenário, os olhos do mercado enxergaram um grande filão para 
incorporar esse segmento como parte lucrativa de sua engrenagem. O discurso da longevidade 
com aparência jovial caiu como uma luva nas ideias utópicas ligadas à imortalidade e à 
juventude eterna, condição cada vez mais exigida para que o idoso se integre e participe das 
ações ligadas à sociedade moderna.

Assim, a tecnologia e o mercado oferecem tratamentos médicos, prescrição de dietas, 
estilos de vida, cirurgias plásticas ou mesmo intervenções virtuais nas imagens para que seja 
criada uma expectativa de que o envelhecimento pode ser paralisado. Essa realidade tem levado 
o ser humano a ser cada vez menos tolerante com o envelhecimento e, por consequência, a um 
processo de não aceitação por parte do próprio idoso.
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Então, aqueles que eram alvo de respeito e considerados baluartes por seu saber, 
experiência e memória, estão se modificando para dar lugar a uma veneração a um estilo de 
viver mais fluído, descompromissado e mesmo superficial. Situação que leva a um conflito 
de realidade e identidade, deixando o idoso em muitos casos a mercê do que é imposto pela 
sociedade.

E, ao depararmos com a condição da mulher e o que é exigido como padrão feminino 
lançado neste cenário, vislumbramos uma realidade bem mais dura e cruel.

Não bastasse a já conhecida condição de constante necessidade de superação para 
acompanhar o ritmo cobrado pelas convenções sociais em sua fase mais produtiva (profissional, 
dona de casa, esposa, mãe, amiga e confidente), na sua fase de vida mais velha, além da 
manutenção de grande parte de tudo isso, há um imposição social quanto a manter-se 
inteligente, atualizada e, acima de tudo, sua aparência estar sempre bonita e jovial para que, 
somente assim, seja integrada e aceita no meio social de hoje. 

Dessa forma, para que não seja induzida e conduzida por imposições que confrontam o 
seu ser e a sua essência, a mulher idosa de hoje precisa estar ciente de sua força, sua capacidade 
e sua importância enquanto elemento determinante para o novo quadro social que está sendo 
pintado e que ela não pode deixar de figurar como um dos protagonistas no enredo dessa 
imagem.

c) O EMPODERAMENTO FEMININO

Ao analisarmos a história, veremos que grandes transformações aconteceram a partir 
do que foi chamado de revolução de gênero, quando surgiram as primeiras manifestações 
exigindo igualdade entre homens e mulheres. Aos poucos a mulher foi assumindo o seu poder 
e tendo consciência do seu importante papel na sociedade no sentido de torná-la mais justa, 
menos preconceituosa e mais tolerante com as diferenças. Tal movimento vem promovendo 
uma importantíssima e progressiva mudança na mentalidade da sociedade em geral.

Nesse sentido, a ação de empoderar pretende promover uma conscientização na 
população sobre a situação de desigualdade a que as mulheres estão inseridas e, com isso, 
proporcionar-lhes acesso a diretos historicamente negados.

É claro que o empoderamento feminino ainda encontra resistência em ambientes mais 
conservadores, mas, embora ainda tenha muito caminho a percorrer, já é possível sentir o 
avanço em diversas áreas e os respectivos benefícios que foram obtidos e se traduziram em 
evolução da sociedade em geral. 

É importante ressaltar que não se pode deixar de considerar também que é um movimento 
que está longe de ser considerado como de natureza orgânica, pois precisa ser estimulado e 
incentivado em suas diversas áreas de atuação para que possa atingir seus objetivos.

Mesmo levando em consideração a necessidade de uma maior conscientização da 
sociedade como um todo para que suas competências e o seu real valor sejam reconhecidos, 
a principal frente de luta das mulheres é com elas mesmas, com o seu interior que, vítima de 
uma milenar cultura de opressão, se perdeu em meio aos conflitos do que ela representa e do 
que realmente é.
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Mas, graças ao avanço resultante da constante luta empreendida por um posicionamento 
mais firme e empoderado, principalmente no final do último século, hoje temos uma significativa 
e crescente parcela de mulheres com consciência de seu próprio valor e do importante papel 
que desempenham na sociedade.

Neste sentido, fica definitivamente reconhecido que a mulher precisa se encontrar com 
ela mesma para que possa parar de se sentir culpada por querer respeito, reconhecimento e 
espaço. E essa necessidade de afirmação recebe guarida na busca pelo autoconhecimento. 
Caminho que será capaz de levar e proporcionar esse encontro para, a partir daí, a pessoa ter a 
capacidade de se enxergar e compreender sobre seu papel no contexto da vida, demonstrando 
cada vez mais segurança, decisão e firmeza nas suas atitudes e palavras que, no campo da luta, 
resultarão na conquista do seu espaço.

d) A MULHER DE HOJE NA TERCEIRA IDADE

Vítimas de uma educação castradora e tradicionalmente dominante implementada 
até as décadas de 1950/60, a geração que hoje ocupa o espaço dito como de terceira idade 
é justamente aquela que protagonizou o movimento de reação para as mais importantes 
mudanças culturais relacionadas a afirmação de gênero e ao empoderamento feminino 
ocorrido na segunda metade do século passado. 

Então, muito embora ainda existam fortes heranças decorrentes de uma sociedade 
forjada no milenar domínio da autocracia masculina, a idosa nos dias atuais, de maneira geral, 
não é mais uma mulher passiva.

Segundo Bertina Corte, professora da PUC/SP, “O orgulho de ser mulher aos poucos está 
se incorporando em cada mulher que envelhece. Com o tempo, ela também se orgulhará de ser velha”. Ou 
seja, a força que a mulher vem imprimindo quanto à valorização de sua imagem ao atingir a 
maturidade é um processo resultante da conscientização de que o envelhecimento é parte tão 
importante quanto as diversas outras fases da vida e que é necessário se aceitar nessa condição. 
Essa luta empreendida pelo movimento feminista gera um legado não só para as mulheres, 
mas para a sociedade como um todo porque atingir a maturidade e a velhice é uma trajetória 
natural para todos os gêneros de todas as gerações.

Assim, dada a importância da atitude das mulheres frente ao que encontraram e o que 
ainda encontram como realidade sociocultural, chegamos ao ponto em que as narrativas sobre 
experiências passadas e presentes encontram vários pontos de conflito em relação aos mais 
diferentes pressupostos que marcaram as mulheres nessa luta.

A mulher que foi marcada por uma luta contra uma educação que lhe impunha o servir 
e dividir suas atenções ao interesse dos outros, chega à terceira idade ainda tendo que se 
superar para se posicionar enquanto pessoa no seu natural processo de envelhecimento.

De modo geral, a idosa de hoje precisa ter a devida altivez para que suas atitudes não 
sejam consideradas transgressoras dos valores morais vigentes na atual sociedade. Dessa 
forma, a luta por afirmação e espaço continua e os dilemas que marcaram essa geração ainda 
estão presentes, causando sentimentos de angústia pela condição de não pertencimento que ao 
longo do tempo sempre lhe incomodou.
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Então, pela sua postura libertária e de não conformismo diante da opressão social, a 
mulher vem lançando mão de suas forças para continuar na luta por uma valorização e uma 
maior participação feminina no contexto social quando atinge a terceira idade.

É visível o quanto as pessoas mais velhas estão buscando se enquadrar nos padrões éticos 
que dominam a sociedade dos dias de hoje. É comum encontrar idosos com aspectos mais 
joviais, mais preocupados com o intelectual, com o bem-estar físico e mais participativos nas 
atividades sociais inclusive intergeracionais. No entanto, ainda são vítimas de preconceitos e 
atitudes excludentes por parte das gerações mais jovens, causando significativo abalo em sua 
autoestima. E a mulher, por todo seu histórico de repressão, é ainda mais afetada diante da 
necessidade comum a todo ser humano de participar e ser aceito nos diversos grupos sociais.

Este comportamento por parte das gerações mais jovens leva a crer que, apesar das 
mudanças ocorridas, o entendimento é de que a natureza excludente em relação as funções e 
os papéis característicos do idoso e da mulher nas sociedades mais conservadoras e tradicionais 
ainda persistem mesmo que de maneira velada e de certa forma “invisível”.

Partindo desta constatação, a partir de reflexões sobre a mulher na terceira idade, é 
fato o reconhecimento de que a luta feminina para evidenciar sua relevância enquanto peça 
fundamental no quebra-cabeças da estrutura social contemporânea continua. E que, para 
vencer preconceitos em relação a papéis mais ou menos estereotipados que marcaram durante 
muito tempo a sua existência, é de suma importância que a mulher idosa esteja plena em 
sua consciência e sabedora daquilo que ela mais busca que é tornar-se um ser humano em 
sua plenitude e desenvolver um papel de referência na sua jornada da vida com harmonia e 
igualdade em todos os aspectos.

3. O AUTOCONHECIMENTO COMO ALICERCE 
PARA O FORTALECIMENTO PESSOAL

Quando nos referimos a autoestima, observamos que existe uma relação variável de 
pessoa para pessoa. Na verdade, é a demonstração do grau de confiança que cada indivíduo 
tem em relação a si próprio e ao domínio emocional quando tem que enfrentar determinadas 
questões ou situações. 

O que diferencia a forma de reação emocional que cada pessoa apresenta diante de 
determinadas circunstâncias, adversas ou não, é o nível de autoconhecimento que cada uma 
alcançou. Sem o autoconhecimento não há possibilidade de controle ou de administração 
das emoções. Quando o indivíduo não se conhece ele age única e exclusivamente pelo reflexo 
reativo natural a todo ser vivo.

É importantíssimo que a pessoa, em qualquer condição, idade ou gênero, desenvolva uma 
capacidade de perceber e controlar suas emoções, saber seus vícios e limitações e principalmente 
as suas potencialidades relacionadas aos seus pontos positivos e negativos. Negativos para que 
possa administrá-los e positivos para que possa utilizá-los e se sentir confiante, independente e 
capaz para lutar e alcançar aquilo que sonha e deseja.
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A partir da compreensão de quem realmente é, o ser humano adquire uma capacidade 
de descobrir em que estágio de desenvolvimento se encontra as qualidades que lhes são 
intrínsecas e de reconhecer as suas potencialidades e capacidades, e daí encontrar a melhor 
forma de aproveitar as oportunidades para se autodesenvolver de maneira firme e segura, sem 
que críticas e opiniões influenciem negativamente seus sonhos e desejos e acabem por baixar 
a sua autoestima.

Quando o indivíduo tem a oportunidade de se autoconhecer, ele repensa suas atitudes, 
se fortalece e enfrenta eventuais mudanças com altivez e coragem. É capaz de reconhecer e 
aceitar suas emoções positivas ou negativas e trabalhar para um melhor aproveitamento delas, 
contribuindo significativamente para o seu crescimento e o fortalecimento de sua essência.

A busca pelo autoconhecimento é a chave da principal porta que dá acesso ao crescimento 
pessoal e ao desenvolvimento de uma personalidade firme e consciente. É a luz que faltava sobre 
seu ser mais íntimo, iluminando os espaços mais profundos e possibilitando um descortinar 
sobre o que se pode fazer e enfrentar em si mesmo para atingir as metas e objetivos que são 
etapas para atingir seus sonhos e desejos.

O autoconhecimento proporciona reflexão, análise de comportamentos e de atitudes 
tomadas, gerando a possibilidade de uma revisão sobre suas emoções que podem ocasionar uma 
mudança no modo de compreender e compreender-se diante dos mais variados e complexos 
problemas que compõem a vida.

O conhecimento de si próprio dá oportunidade para que se tenha um maior controle 
sobre as suas emoções e sentimentos, atuando como importante exercício para um melhor 
posicionamento social e, consequentemente, bem-estar pessoal.

4. FERRAMENTAS PARA ATINGIR O 
AUTOCONHECIMENTO

Podemos considerar como de enorme importância o autoconhecimento para o 
desenvolvimento pessoal. Investir em autoconhecimento é caminhar para um melhor 
entendimento de quem é, o que quer e como chegar onde sonha e deseja. 

No entanto, é válido ressaltar que a busca pelo autoconhecimento é um processo 
contínuo, que não se encerra em si mesmo, pois as circunstâncias e a pessoa vão constantemente 
mudando dentro de sua própria jornada.

Assim, o primeiro passo da caminhada está na sua relação com você e sobre você. É o 
querer conhecer-se e enfrentar seus dragões, é querer ir fundo na busca por conhecer melhor 
a sua própria identidade, reconhecer suas fraquezas e virtudes, compreender o “porquê” do 
que lhe motiva ou desanima. São questões que muitas vezes exigem um processo profundo de 
autorreflexão, por isso, reconhecemos que não é algo que se obtenha da noite para o dia, que 
precisa de tempo até mesmo para se tomar a decisão de mergulhar nessa busca.

Por isso, quando se envereda na jornada pelo autoconhecimento, é importante que, 
sempre que possível, todo o trajeto seja acompanhado por profissionais habilitados e qualificados 
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para conduzir a pessoa sem que ela se perca no caminho ou se torne refém de suas próprias 
limitações ou medos.

A partir do momento que esteja consciente de que precisa buscar o autoconhecimento, 
é fundamental que a pessoas esteja aberta a aplicar as ferramentas que lhes forem sugeridas 
pelos profissionais e aceitar as mudanças que certamente advirão com o seu uso.

Várias são as chamadas terapias analítico-comportamentais cujos métodos auxiliam na 
busca pelo autoconhecimento. Algumas têm se destacado porque são as mais procuradas e que 
se utilizam de ferramentas mais aceitas e apropriadas para que o objetivo seja mais facilmente 
alcançado. 

A psicoterapia, o coaching, a meditação e o yoga são alguns dos mais tradicionais métodos 
utilizados que podem levar de maneira segura ao autoconhecimento e conduzir a pessoa ao 
ponto que ela deseja. Muitas vezes esses métodos não são excludentes e sim complementares 
entre si podendo, inclusive, quando aplicado em conjunto, facilitar no processo de compreensão 
do caminhar durante a jornada.

Tais processos terapêuticos, ao utilizar as ferramentas adequadas para a regulação, visam 
modificar as variáveis do próprio comportamento tornando-o mais adequado, reduzindo 
sua exposição a consequências negativas. Com isso, o ser humano estabelece um controle 
no relacionamento consigo mesmo e, a partir daí, consegue desempenhar um papel mais 
equilibrado quando inserido em determinado quadro social. 

Portanto, ao se deparar com as situações, logo assume uma capacidade analítica, se 
fortalece, define posturas, filtra opiniões e se posiciona com altivez e autoridade, pois sabe 
exatamente o que lhe cabe enquanto indivíduo componente daquele conjunto social.

5. A IMPORTÂNCIA DO AUTOCONHECIMENTO 
PARA AFIRMAÇÃO FEMININA

Desde que o ser humano elevou a coluna, tornou-se ereto e, com o desenvolvimento 
de sua capacidade de pensar, assumiu a sua identidade que a imagem da mulher vem se 
construindo e se modificando. 

No contexto social mais amplo já migrou de deusa, sacerdotisa e poderosa até para 
a condição de escrava, dona de casa e submissa, reflexo de uma cultura que foi construída 
com na base no sentimento de exploração homem/homem ou, no caso aqui mais específico, 
homem/mulher.

No entanto, por sua natureza de guardiã da sobrevivência e da manutenção da espécie, 
tem em sua essência o DNA da luta, do inconformismo, da não aceitação da opressão e da 
injustiça. Esse seu caráter de não temer o confronto e enfrentar os desafios pela força e pelo 
elã próprios do gênero e que só elas sabem como utilizar, fez com que saíssem de uma imagem 
de fragilidade, dependência e submissão para empreender uma luta por empoderamento e 
autoafirmação.
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Nesse enfrentamento de transformação de natureza histórico-cultural, as mulheres 
acabam por ter conflitos internos por não conseguirem entender suas angústias e frustrações 
construídas e acumuladas por séculos e séculos. Esses sentimentos, reforçados pela sua condição 
de ente ainda sufocado e oprimido pela cultura vigente, provocam desequilíbrio e contribuem 
para que o quadro de discriminação e preconceito se fortaleça.

Aos poucos a mulher está percebendo que manter o equilíbrio entre o corpo e a mente é 
estrategicamente fundamental para que possa avançar no alcance de seus objetivos.

Neste sentido, autoconhecimento é mais um aliado das mulheres e vem para potencializar 
ainda mais a sua força na luta para serem reconhecidas como seres únicos que têm vontades, 
sonhos e desejos.

Há claramente, já de algum tempo, um despertar feminino que vem recrutando 
mulheres de todas as gerações para se engajarem na luta para implantar uma nova consciência 
social. Podemos até dizer que não se trata especificamente de uma luta, mas de um processo 
de reconexão com um princípio que toda humanidade precisa estabelecer para reconhecer 
valores como respeito a si mesmo e aos outros, à diversidade, à vida e ao planeta, promovendo 
um mundo mais justo, coletivo e fraterno.

Nessa difícil empreitada, secularmente a mulher vem enfrentado perdas, dissabores, dores 
e alterações emocionais que na maioria das vezes não são compreendidas ou sequer aceitas, 
dando margem para que sofram por exclusão, isolamento, preconceitos e discriminação, 
fatores que afetam suas estruturas minando suas forças e baixando sua autoestima.

A situação acima descrita, mesmo hoje em dia, com toda modernidade e facilidades 
de acesso à informação, retrata a difícil aceitação do poder feminino por parte da sociedade 
moderna. Não é raro de se ver, aliás, tem se tornado comum nos noticiários midiáticos, casos 
de feminicídio e as mais absurdas cenas de desqualificação, discriminação, preconceito e até 
mesmo agressões físicas e verbais, passando pela falta de sensibilidade e pelo desrespeito, 
inclusive de autoridades dos mais variáveis níveis.

Assim, considerando a dureza deste campo de batalha, a melhor alternativa para que 
a mulher adquira sua força, sua altivez e se sinta verdadeiramente empoderada para levar 
adiante a sua bandeira de luta é trabalhar sua autoconsciência e sua autoestima através do 
autoconhecimento. Caminho que vai leva-la a si conhecer, a reconhecer o valor de sua essência 
e, acima de tudo, para que firme suas bases para que seja inserida como peça sua fundamental 
importância para o desenvolvimento humano dentro de um contexto social contemporâneo.

6. O PAPEL DA MULHER DE TERCEIRA IDADE NA 
SOCIEDADE

Reconhecidamente, a mulher de hoje desempenha um papel muitíssimo diferente daquela 
de 50 anos atrás. A atividade feminina avançou em espaços, ambientes e redutos considerados 
tradicionalmente masculinos e, fruto de sua luta, conseguiu aumentar significativamente sua 
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participação nos meios de produção, já sendo considerada como parte de relevante importância 
quando se trata de participação na economia.

Assim como a mulher, a pessoa idosa também não é mais como era antes. Grande parte 
continua ativa, produzindo, lutando por seus espaços e enfrentando as dificuldades impostas 
pelas limitações naturais e pelas condições oferecidas por uma sociedade que não a reconhece 
nem lhe dá a devida importância. Mas, este fenômeno nos últimos anos tem ganhado fôlego 
através de movimentos de promoção, de organização e fortalecimento do poder da pessoa 
idosa para que se imponha enquanto cidadã e possa usufruir das oportunidades que lhes são 
próprias tanto pela idade quanto pelo comportamento que a maturidade lhes concede por 
respeito e direito.

As mulheres de terceira idade, por sua vez, também estão engajadas nesta luta pelo 
direito de ocupar um espaço que possibilite ter autoconfiança e autoestima com saúde física 
e mental, com capacidade para se posicionar e receber o devido respeito por seu direito e 
sua história. Não querem criar para sociedade uma visão simples e romântica de quem quer 
ser exaltada e receber os louros por tudo que fez e produziu, muito pelo contrário, querem 
continuar na luta, oferecendo e aproveitando toda experiência e conhecimentos adquiridos 
nas incontáveis batalhas travadas ao longo da vida.

Verifica-se que a mulher idosa de hoje transmite duas imagens que acabam por confundir 
grande parte dos que compõem a sociedade moderna. Por um lado, é possível ver mulheres 
ainda com aquela ideia tradicional de velhice onde há uma natural busca pela solidão e pelo 
recolhimento, adquirindo hábitos que vão aos poucos gerando doenças e dependências, uma 
opção pela aceitação e pelo conformismo de que o fim está próximo. Por outro lado, já é cada 
vez mais comum ver uma maior presença do gênero feminino de terceira idade circulando com 
maior frequência nos meios sociais, inclusive aqueles mais restritos aos homens, ampliando 
seus leques de opções quanto ao desenvolvimento de atividades e interagindo com os mais 
variados e diversificados grupos.

Assim, pelo perfil mais dinâmico, geralmente comum ao seu gênero, nos dias de hoje é 
considerado como fato que grande parte das mulheres nesta fase da vida apresentam como 
uma tendência ter uma postura mais positiva, a sentir a vida ainda como uma possibilidade 
e estão dispostas a continuar tomando suas próprias decisões e ter as rédeas de suas vidas em 
suas mãos. Essas atitudes reforçam sua autoestima e dão uma sensação de bem-estar pelo fato 
de se sentirem inteiras e donas do seu próprio destino.

Porém, para que essas idosas se afirmem e continuem adquirindo os conhecimentos 
que lhes deem ocupação e um novo sentido para continuar vivendo, é preciso uma profunda 
análise dos fatores e interferências que afetam direta e indiretamente a construção desta nova 
identidade e a consequente repercussão na vida deste grupo de pessoas.

Não há aqui uma intenção de dizer que as pessoas têm que negar a velhice. Muito pelo 
contrário, a intenção é de afirmar que ela existe e é inerente a todo ser vivo. E o ser humano, 
com as características que lhes são inerentes, tem que ter a consciência das transformações e 
mudanças físicas, cognitivas e comportamentais que naturalmente ocorrem nessa fase da vida

Acontece que essas mudanças físicas, psicológicas e sociais alteram sobremaneira a 
pessoa idosa, principalmente as mulheres que, caso não estejam preparadas para enfrentar 
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essas mudanças que são os justos alvos e agentes de motivação das resistências, dos preconceitos 
e discriminações, essas mulheres podem entrar num processo de autodesvalorização que vai 
levá-la a um estado depressivo de reconhecimento de sua condição de decadência física, mental 
e emocional e a um consequente auto isolamento afetivo.

Diante de tal situação, é bastante perceptível a necessidade de um fortalecimento do 
ponto de vista psicológico como base estrutural para que as mulheres idosas tenham condições 
de assumir esse papel de continuar como protagonistas de suas vidas e assim, não somente ter o 
sentimento, mas a percepção de verdadeiramente contribuir para a sociedade com a sensação 
de pertencimento ao grupo social em que vive e participa.

Não podemos deixar de reconhecer que não é uma tarefa fácil, mas pelo menos já é 
possível vislumbrar que um caminho existe. Entendemos que é pelo autoconhecimento que vai 
ser construída a trilha que levará ao entendimento da realidade e do papel social da mulher de 
terceira idade na contemporaneidade. Esse entendimento, ou auto entendimento, vai permitir 
que essas mulheres se reencontrem, promovam um auto resgate e, a partir desse encontro 
com sua verdadeira essência, se fortaleçam e assumam o seu valor pessoal enquanto seres 
merecedores de atenção e respeito e que guardam a responsabilidade e a dignidade de nos 
proporcionar as condições de estarmos aqui dando continuidade na construção da história da 
humanidade.

CONCLUSÃO

Após toda contextualização sobre a situação do idoso, com ênfase na participação da 
mulher de terceira idade, e a importância da sua participação nas transformações sociais que 
aconteceram e ainda estão acontecendo, chegamos às seguintes conclusões:

• A melhoria nos padrões tecnológicos e nas condições de produtos e serviços 
relacionados ao trabalho, saúde, transporte, habitação e lazer proporcionaram uma 
melhor qualidade de vida e ampliou consideravelmente a expectativa de vida da 
população de maneira geral.

• Nos últimos anos, pessoas consideradas legalmente idosas passaram a formar um 
contingente significativo no conjunto da sociedade. 

• Os idosos de hoje têm mais força e representatividade, se posicionam de maneira 
mais firme, lutam para que sejam considerados como pessoas incluídas e que tenham 
direito e acesso a questões como: informação, conhecimento, beleza, sexualidade, 
lazer, moda, esportes, etc.

• As pessoas de terceira idade já podem ser vistas como detentoras de um enorme 
potencial para contribuir e se consolidar como parte importante no desenvolvimento 
humano e para o conjunto da sociedade.

• A realidade atual aponta para a necessidade de integração das diferentes gerações, 
devendo haver equilíbrio e harmonia entre atividade conjunta e isolamento 
geracional.
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• A posição do idoso de hoje, quando confrontada com o pensamento, atitudes e 
comportamentos das diferentes e mais recentes gerações, exige um doloroso processo 
de ajustamentos (mudanças) quanto a comportamentos e adaptações.

• Os mais velhos formam um segmento social que enfrenta um forte dilema que é o 
de descobrir uma nova identidade que se imponha diante de um novo mundo que 
se descortina com caráter ainda muito discriminador, principalmente para a mulher.

• Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável contemplam os idosos como 
parte dos segmentos sociais reconhecidos como vulneráveis e que necessitam de 
políticas públicas específicas para inclusão e redução das desigualdades, fazendo com 
que assumam conscientemente os seus direitos e poder perante a sociedade.

• A busca pelo autoconhecimento é a chave da principal porta que dá acesso ao 
crescimento pessoal e ao desenvolvimento de uma personalidade firme e consciente.

• Ter conhecimento sobre si mesmo é fundamental para qualquer pessoa que tenha 
como propósito identificar seus valores intrínsecos, se desenvolver, alcançar seus 
objetivos e contribuir para a melhoria da coletividade.

• Na terceira idade, o autoconhecimento apresenta-se como importante instrumento 
auxiliar para identificar potencialidades, habilidades e aspirações, desenvolver novos 
planos a partir da experiência e sabedoria adquiridas ao longo da vida, possibilitando 
uma liberdade no fazer e realizar seus sonhos, resgatando uma vontade de viver com 
mais alegria e prazer.

• Sem o autoconhecimento não há possibilidade de controle ou de administração das 
emoções. Quando o indivíduo não se conhece ele age única e exclusivamente pelo 
reflexo reativo natural a todo ser vivo.

• No caso da mulher, o autoconhecimento é o caminho fundamental para superar 
toda carga de culpa, medo e desvalorização que lhe foi imposta ao longo da história.

• As mulheres idosas de hoje, apesar de muitas terem tido a oportunidade de adquirirem 
autonomia e independência financeira, historicamente tiveram seus direitos sociais 
e políticos negados.

• A idosa de hoje precisa ter a devida altivez para que suas atitudes não sejam 
consideradas transgressoras dos valores morais vigentes na atual sociedade.

• No enfrentamento de transformação de natureza histórico-cultural, as mulheres 
acabam por ter conflitos internos por não conseguirem entender suas angústias e 
frustrações construídas e acumuladas por séculos.

• Fica definitivamente reconhecido que a mulher precisa se encontrar com ela mesma 
para que possa parar de se sentir culpada por querer respeito, reconhecimento e 
espaço.

• Para que a mulher assuma o seu papel e ocupe o seu espaço, é necessário que tenha 
um profundo conhecimento sobre si mesma e, a parti daí, se fortaleça e se afirme.

• Aos poucos a mulher está assumindo o seu poder e tendo consciência do seu importante 
papel na sociedade no sentido de torná-la mais justa, menos preconceituosa e mais 
tolerante com as diferenças. 
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• É bastante perceptível a necessidade de um fortalecimento do ponto de vista 
psicológico como base estrutural para que as mulheres idosas tenham condições de 
assumir o papel de continuar como protagonistas de suas vidas e assim, não somente 
ter o sentimento, mas a percepção de verdadeiramente contribuir para a sociedade 
com a sensação de pertencimento ao grupo social em que vive e participa.

• O autoconhecimento, vai permitir que as mulheres se reencontrem, promovam um 
auto resgate e, a partir desse encontro com sua verdadeira essência, se fortaleçam e 
assumam o seu valor pessoal enquanto seres merecedores de atenção e respeito.
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ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
 

ACESSO UNIVERSAL A ESPAÇOS 
PÚBLICOS SEGUROS, ACESSÍVEIS 
E INCLUSIVOS. UTOPIA OU 
REALIDADE POSSÍVEL?
Abner Luis Calixter254 
Ana Carolina Correia Lima255 
Andrea Castello Branco Judice256 
Antonio Maycon Martins257 
Henrique Jorge Nery de Lima258  
Marcelo Ortega Júdice259 
Tiago de Melo260

INTRODUÇÃO

A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização internacional fundada em 
1945 por países que se reuniram para promover o desenvolvimento e a paz mundial. Passado 
o período estabelecido para os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), criados em 
2000, a ONU apresentou em setembro de 2015 a Agenda 2030, plano de ação com foco no 
Desenvolvimento Sustentável para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as 
pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Esta agenda possui dezessete objetivos e se desdobra 
em cento e sessenta e nove metas que devem ser atingidas até o ano de 2030 (ONU, 2019).

Os objetivos e metas envolvem diversas áreas, cabendo ao urbanismo, ao design e a 
engenharia um vínculo concreto com o décimo primeiro objetivo, que busca tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis (ONU, 2019). Neste estudo dar-se-á 
enfoque na meta número sete, estabelecendo que deve-se proporcionar o acesso universal a espaços 
públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e 
pessoas com necessidades especiais (ONU, 2019).

Esta meta é relevante, haja vista as mudanças na apropriação de espaços públicos que 
vem ocorrendo nos últimos anos a partir do desenvolvimento acelerado e desorganizado das 

254 http://lattes.cnpq.br/3561587488724101
255 http://lattes.cnpq.br/2989699749425568
256 http://lattes.cnpq.br/8050852817915579
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cidades (HOLANDA, 2016; MARICATO 2003; PAVIANI 2005). Dentre os efeitos negativos 
desse modelo de urbanização, há o abandono e a redução de áreas públicas de permanência 
(JACOBS, 2014). Ao longo dos anos as pessoas foram desestimuladas a usarem os espaços 
públicos e cada vez menos locais são destinados para o convívio social. 

Na mesma linha, percebe-se a falta de conceituação do espaço público com sentido de 
pertencimento, como lugar da cidade que permita a compreensão do senso de cidadania e 
apropriação do espaço (LYNCH, 1960). A percepção de um lugar pode ser analisada segundo 
sua estrutura, identidade e significado, o que permite destacar as condições de uso e vivência 
nos espaços públicos abertos de uma cidade (ROMERO, 2011).

Atualmente em Brasília, alguns eventos e festivais destacam essa necessidade de 
apropriação de espaços públicos vazios como local de fala, cultura e lazer da população. Por 
exemplo, evento ao ar livre que visa a sustentabilidade, Chef  nos Eixos, em que uma das 
principais vias da Asa Sul (eixão na altura das quadras 108/208 Sul) foi ocupada no domingo 
por profissionais da gastronomia. No mesmo contexto, alguns espaços no Parque da Cidade 
Dona Sarah Kubitschek recebem festivais e shows como o Carnaval do Parque, Ocupa 
Brasília, Nívea Open Space, Funn Festival, Hidden, etc. Percebe-se crescente demanda de 
uso diversificado dos espaços públicos pela população, visando o bem estar, e gerando assim 
interação social, civilidade, bem como a urbanidade (MEDEIROS, 2010).

No entanto o projeto de Brasília utiliza princípios da lógica modernista, marcada pela 
setorização das áreas de acordo com a sua atividade, ignorando, em grande parte, a percepção 
humana no que tange o uso dos espaços (QUEIROZ, 1996). A organização da cidade de forma 
ordenada centralizando em pontos específicos determinados usos afasta estas áreas da vida na 
sua esfera mais importante: o dia a dia dos moradores, e cria espaços ociosos por não terem 
atratividade suficiente ou não serem rotas onde a vida ocorre diariamente (BARROS et. al, 
2017). Assim, como há trechos que possuem uma dualidade em virtude do horário do dia, há 
pontos da cidade que são inacessíveis para a maior população, e sucumbem no esquecimento 
pela falta de funcionalidade e mobilidade urbana (BARRETO, 2004).

Neste sentido, o design, localização, acessibilidade, e condição física do espaço, não 
podem ser negligenciadas como fatores determinantes de seu uso, apropriação e segurança 
(COZENS e LOVE, 2015; ARMITAGE, 2017; CLARKE e FELSON, 1993). O design tem 
função primordial de garantir agradabilidade e locais de convivência, além de estar ao alcance 
dos designers, evitar becos e barreiras físicas que impeçam a permeabilidade da visão, gerando 
não só sensação de medo, mas potencialmente abrigando delinquentes (FERNANDES, 2007; 
CROWE & FENNELY, 2013). A acessibilidade por sua vez, garante que este espaço seja 
frequentado sem discriminação por cidadãos de todas as classes sociais, idades e desejavelmente 
que este seja acessível de qualquer ponto da cidade de maneira prática. A arquitetura 
bioclimática carrega em si a função conciliar elementos naturais no espaço construído que 
sejam convidativos para os usuários deste espaço, tais como como controle de temperaturas, 
dos elementos sonoros, da textura, humidade e outros aspectos (ROMERO, 2016). Espaços 
dotados de caraterísticas bioclimáticas podem ser potenciais instrumentos de alívio de eventos 
climáticos extremos tais como ondas de calor e baixíssima humidade relativa do ar. 
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A acessibilidade por sua vez garante a legitimidade do espaço. Quanto mais frequentado 
melhor cuidado. Inversamente proporcional, a sensação de medo dos usuários em se tornarem 
vítimas de violência desligitima o lugar. Este se torna menos frequentado e entregue à 
deteriorização (HALE, 1996; KITCHEN e SCHNEIDER, 2007).  Neste sentido, atenção 
especial deve ser empregada em compreender que esta sensação de medo se manifesta diferente 
entre grupos sociais, sendo as minorias mais como mulheres, idosos as mais vulneráveis não 
só à sensação de medo, como vítimas efetivas de violência (BRUNTONSMITH e STURGIS, 
2011; FOSTER, et. al, 2010).

Com relação a cidades resilientes, é importante ressaltarmos que a população de Brasília 
tem aumentado e envelhecido ao longo das últimas décadas. Aumenta também a densidade 
populacional em centros urbanos do Distrito Federal (CODEPLAN, 2017). O desenvolvimento 
urbano da Capital Federal, que foi planejada para 500 mil habitantes, amplificou a população 
residente nas cidades da região. No entanto, a infraestrutura básica das cidades não acompanhou 
– e ainda não acompanha – o adensamento populacional, e assim surgem séries de problemas 
urbanos que são agravantes para as demais mazelas presentes nas cidades contemporâneas 
como engarrafamentos, elevada produção de resíduos sólidos, aumento da poluição do ar, 
mudanças climáticas, ocupação de áreas de preservação ambiental, dentre outros (BARROS 
et. al, 2017).

Hoje, as interações sociais no meio urbano se dão por meio um processo vicioso de 
desenvolvimento insustentável, o qual dentre outros problemas sócio ambientais, negligencia 
como o espaço construído impacta diretamente nas interações sociais e vice-versa (HOBSBAWN, 
1996; SANTOS, 1998). Nesse contexto, o posicionamento dos parques e praças no desenho 
urbano evidenciam a preocupação com a utilização do espaço e sua relação de interação com 
os usuários.

Em Brasília, o Parque da Cidade Dona Sarah Kubitscheck foi pensado por Oscar 
Niemeyer, obra paisagística de Burle Marx e área urbanística desenvolvida por Lúcio Costa, 
o Parque ainda coleciona azulejos de Athos Bulcão. O local contabiliza, em uma área de 420 
hectares, uma série de atrativos para todas as idades, como churrasqueiras, quadras para a 
prática de modalidades esportivas, parques infantis, praças, lagos, Centro Hípico, restaurantes 
e um extenso Pavilhão de Exposições (SETUR, 2019).

Embora tenha sido pensado como um ponto de encontro na cidade, sem a devida 
manutenção, e com a ausência de infraestrutura e mobilidade urbana, alguns locais do Parque 
tornaram-se ociosos, obsoletos e abandonados. Devido a esse fator, os usuários tornaram-se 
desmotivados a frequentá-los, é o caso da Praça das Fontes, localizada na legenda com o 
número 13, conforme Figura 01. Outro ponto que desestimula o uso de áreas do Parque da 
Cidade é a sensação de insegurança que estes espaços adquiriram, principalmente durante a 
noite. Nesse sentido, a ausência de iluminação adequada, principalmente na escala humana, 
impacta diretamente na sensação de insegurança do local. Percebe-se que a união destes 
fatores suprime o potencial de lugares que tem por vocação projeta a pluralidade e vivacidade 
(BARROS et. al, 2017).
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Figura 01 - Plano de uso ocupação do Parque Dona Sarah Kubitscheck. 

 
Fonte: SEDUH, 2016.

Uma praça posicionada próxima à locais de grande movimento tende a ser mais usada 
do que uma praça nas margens da cidade. O local em que se insere é crucial para definir 
como será seu uso (ROMERO, 2011). A praça se situa próxima ao estacionamento nove e 
possui capacidade para um grande contingente de pessoas (área aproximada de 76.578 m²). 
No projeto inicial da Praça das Fontes havia uma moldura de ripado conectando restaurante 
e lanchonete existentes ao local, além de vegetação ao redor da praça, que serviria como guia 
para os caminhos que os usuários usariam.

A praça das fontes foi concebida como coração do Parque da Cidade e suas dimensões 
foram pensadas para receber grande contigente de pessoas, promovendo encontro e convívio 
(SEDUH, 2016). Porém, sua situação atual não atende sua concepção. Frente a esse cenário 
a questão que norteia o estudo é: como tornar a Praça das Fontes do Parque da Cidade Dona 
Sarah Kubitscheck de Brasília resiliente e acessível? Assim, o objetivo do artigo é desenvolver 
diagnóstico de análise morfológica de sustentabilidade urbana da Praça das Fontes. Diante 
desses propósitos foram realizados estudos de referencial teórico, coleta de dados qualitativos 
por meio de visita in loco da praça (objeto de estudo) e diagnóstico por observação a partir de 
aspectos dimensionais urbanos do espaço público adaptado das dimensões morfológicas dos 
lugares proposta por Kohlsdorf  e Kohlsdorf  (2005).

1. DIAGNÓSTICO DA PRAÇA DAS FONTES

Para desenvolver o diagnóstico preciso sobre as questões da meta foi utilizado método 
de análise dimensional do espaço público segundo Kohlsdorf  e Kohlsdorf  (2005), este 
método trata da compreensão da relação das pessoas e os espaços, que se faz necessária para 
o planejamento urbano de qualidade, atuando diretamente no cenário principal da vida 
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urbana. Através de análise dos critérios de observação (análise qualitativa do espaço) propostos 
pelos autores, este trabalho visa o mapeamento da atual situação da acessibilidade e presença 
ou não de resiliência na Praça das Fontes (Figura 02).

Figura 02 – Área Central da Praça das Fontes.

 
Fonte: Autores, 2019.

Assim, são apresentadas descrições dos aspectos dimensionais de espaços urbanos 
e explica-se que um mesmo espaço pode ser analisado de diversas formas a partir da sua 
natureza multifacetada. Na mesma linha, Holanda (2013) traz oito aspectos dimensionais 
que possibilitam atingir visão ampla do espaço analisado. Nesse sentido, na pesquisa foram 
adotados os seguintes aspectos. A saber:

I. Funcionais;
II. Bioclimáticos;
III.  Econômicos;
IV.  Sociológicos;
V. Topoceptivos;
VI.  Estéticos;
VII.  Afetivos e;
VIII.  Simbólicos. 

Cada aspecto possui suas próprias características e são uma forma peculiar de analisar 
os espaços. De forma ímpar, cada um é uma lente pela qual pode-se enxergar o espaço focado 
em pontos específicos. Em todos os oito aspectos foram dados enfoques quanto a segurança, 
inclusão, acessibilidade e áreas verdes. Conforme esclarecido por Holanda (2006), cada aspecto 
busca responder questionamentos sobre o espaço analisado: 
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• Aspectos funcionais. O lugar satisfaz as exigências práticas da vida cotidiana em 
termos de tipo e quantidade de espaços para as atividades, e seu inter-relacionamento?

• Aspectos bioclimáticos. O lugar implica condições adequadas de iluminação, 
acústica, temperatura, umidade, velocidade do vento e qualidade do ar? 

• Aspectos econômicos. Os custos de implementação, manutenção e uso dos 
lugares são compatíveis com o poder aquisitivo das pessoas implicadas? 

• Aspectos sociológicos. A configuração da forma-espaço (vazios, cheios e suas 
relações) implica maneiras desejáveis de indivíduos e grupos (classes sociais, gênero, 
gerações etc.) localizar-se nos lugares e de se mover por eles, e conseqüentemente 
condições desejadas para encontros e esquivanças interpessoais, e para visibilidade 
do outro? O tipo, quantidade e localização relativa das atividades implicam desejáveis 
padrões de utilização dos lugares, no espaço e no tempo? 

• Aspectos topoceptivos. O lugar é legível visualmente, i. é, ele tem uma identidade? 
O lugar oferece boas condições para a orientabilidade? 

• Aspectos afetivos. O lugar tem uma personalidade afetiva? Como ele afeta 
o estado emocional das pessoas – e.g. relacionado a solenidade, grandeza, frieza, 
formalidade, intimidade, informalidade, simplicidade etc.? 

• Aspectos simbólicos. O lugar é rico em elementos arquitetônicos que remetam a 
outros elementos, maiores que o lugar, ou a elementos de natureza diversa – valores, 
idéias, história? 

• Aspectos estéticos. O lugar é belo, há características de um todo estruturado 
e qualidades de simplicidade/complexidade, igualdade/dominância, similaridade/
diferença, que remetem a qualidades de clareza e originalidade, e por sua vez a 
pregnância, implicando uma estimulação autônoma dos sentidos para além de 
questões práticas? O lugar é uma obra de arte por veicular uma visão de mundo? 
Sua forma-espaço implica uma filosofia? 

Partindo destas perguntas, este estudo busca adaptar os questionamentos aos pontos 
norteadores para devolver a vivacidade do local. A acessibilidade, as áreas verdes, a inclusão e 
a segurança são norteadores das analises. Deste modo o aspecto funcional analisa o quanto a 
infra-estrutura é adaptada e adequada aos diferentes usuários e aos usos propostos da praça; o 
aspecto bioclimático traz uma análise das condições climáticas da praça e sua relação com 
o conforto dos usuários; o aspecto econômico visa analisar o nível de investimento inicial e 
de manutenção do local de estudo; o aspecto sociológico aborda análise da permeabilidade 
do lugar, permitindo a caminhabilidade e sua capacidade de subsidiar o encontro entre os 
usuários; o aspecto topoceptivo busca analisar o nível de identidade que a praça das fontes 
possui; o aspecto estético visa entender a percepção de beleza existente no local e quais os 
elementos que podem criar essa atmosfera; o aspecto afetivo aborda o entendimento das 
sensações aguçadas; e o aspecto simbólico traduz a relação e a capacidade de representar 
algo maior que o próprio espaço ou ideais. 

Analisar os aspectos dimensionais criam uma sensibilidade interdisciplinar para entender 
processos menores que ocorrem no espaço e que conectam características aparentemente 
independentes. Abaixo segue a análise feita do local estudado através destes oito elementos:
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a) Aspecto Funcional

Quanto a acessibilidade, o estacionamento da praça das fontes possui quatrocentos e 
cinquenta vagas, mas há apenas quatro para pessoas com necessidades especiais ou limitação 
de locomoção. A resolução 304 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN – publicada 
em 18 de dezembro de 2008 diz que 2% das vagas do estacionamento de áreas públicas 
devem ser destinadas exclusivamente aos veículos que transportem pessoas com dificuldade de 
mobilidade ou com deficiência.

No caso do estacionamento nove do Parque da Cidade o valor corresponde à nove vagas. 
Ou seja, não há nem metade das vagas necessárias para atender a norma vigente. Além disso 
não há vagas destinadas para idosos, conforme prevê a resolução 303 do CONTRAN da 
mesma data da resolução anteriormente citada. Segundo a resolução 303 devem ser destinados 
para uso exclusivo de veículos que transportem idosos 5% das vagas dos espaços públicos, ou 
seja, vinte e duas vagas no caso do estacionamento nove do Parque da Cidade. A lei federal 
10.741 de outubro de 2003, conhecida como estatuto do idoso, salienta ainda a necessidade de 
as vagas serem posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade do idoso.

É possível acessar a praça das fontes do estacionamento nove a partir de três pontos. O 
primeiro fica próximo às quatro vagas exclusivas para pessoas com necessidades especiais - na 
extremidade oposta ao restaurante Ilê Praia Parque. Neste ponto há uma calçada pavimentada 
com concreto cinza que possui sete metros de largura e rampa de inclinação que dá acessibilidade 
ao trecho de acordo com o indicado pela norma regulamentadora de acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, a NBR 9050 (2015). 

O Trecho apresenta rachaduras no concreto, porém há continuidade suficiente para 
seguir o trajeto que se estende por trinta metros. Ao fim da calçada, justamente na conexão 
com os passeios externos da praça, há uma escada com seis degraus, restringindo o acesso das 
pessoas com limitações de locomoção, como mostra a Figura 03.

 

Figura 03 – Escada entre o estacionamento nove e a praça das fontes.

 
Fonte: Autores, 2019.
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Os outros dois caminhos possuem largura menor, próximo a dois metros cada uma, e 
criam passeios maiores até chegar na praça. O primeiro surge do meio do estacionamento 
enquanto o último começa próximo ao restaurante. A distância entre o estacionamento e a 
praça a partir destes caminhos é de aproximadamente 140 metros, cada um. A conexão com 
a praça é feita de forma mais eficiente que o trecho amplo ligado pela escada. Ainda assim 
a condição é precária. Há uma rota não asfaltada que corta transversalmente as calçadas, 
tornando estes trechos de baixa qualidade (Figura 04).

Figura 04 – Descontinuidade dos caminhos entre o estacionamento nove e a praça.

 
Fonte: Autores, 2019.

 
A praça das fontes possui paginação de piso de pedra portuguesa em sua área central 

criando formas abstratas a partir da combinação de pedras branco gelo e pretas. A falta de 
manutenção deste tipo de leiaute de piso cria buracos onde surge vegetação rasteira atribuindo 
ao local o caráter de abandono (Figura 05). As áreas não pavimentadas dos patamares e bolsões 
de vegetação possui vegetação rasteira sem manutenção e ressecadas, revelando áreas de terra 
vermelha.

O espaço possui poucos bancos com geometria retangular simples, sem encosto ou 
qualquer outro elemento que proporcione conforto (Figura 06). Estão concentrados em dois 
locais da praça: o primeiro ao norte, próximo de uma área circular com uma fonte no meio, e 
o segundo à leste, próximo a elevação principal da praça. O uso deste tipo de assentos é muito 
diferente do que foi concebido no projeto inicial - dois grandes bancos em forma circular 
incompletas dispostos no espaço de forma harmônica entre si.

As lixeiras de vários modelos estão distribuídas de forma aleatória na praça e a maioria 
está danificada, além de não possuírem destinação separada do lixo orgânico e reciclável. 
Tanto os bancos existentes quanto as lixeiras carecem de manutenção e retoque da pintura 
pois a ação das intempéries deteriorou o estado inicial.
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Figura 05 – Paginação em Pedra Portuguesa

 
Fonte: Autores, 2019.

Figura 06 – Bancos da Praça. 

Fonte: Autores, 2019.

A ausência de cuidado também é evidente nos patamares que circundam a praça. Estes 
crescem gradativamente de metro em metro a partir da praça e podem ser usados como áreas 
de permanência ou passeio, porém não possuem rampas que permitam o acesso de pessoas 
com mobilidade reduzida às partes mais altas. Esta restrição impede que gestantes, cadeirantes 



267 

e outros com dificuldade de se locomoverem tenham a visão ampla da praça a partir dos 
pontos mais altos. Em geral, os muros de contenção estão em boa qualidade, sem indícios 
de patologias oriundas dos efeitos perpendiculares da massa de terra contida no arrimo, mas 
há elementos biológicos em sua superfície, o que pode se agravar para um problema maior 
futuramente.

O parquinho que se situa próximo ao restaurante e se conecta à praça possui um 
mobiliário infantil de metal antigo, como mostra a Figura 07. Os balanços americanos de três 
lugares, escorregadores, gangorras com três pranchas e labirinto gaiola estão em péssimas 
condições. Além da ferrugem os brinquedos estão quebrados e não possuem estabilidade 
para uso. Estão inutilizados pelos riscos que trazem aos usuários que ousarem utilizar. 

Figura 07 – Brinquedos Metálicos do Parquinho.

Fonte: Autores, 2019.

 
As fontes do projeto original, ponto lúdico da área de lazer, estão desligadas e os caminhos 

das águas se apresentam soterrados, indicando abandono e depreciação do equipamento 
público. O barro misturado com folhas secas e lixo entope os caminhos que as águas deveriam 
percorrer de um ponto ao outro, conforme Figura 08. 
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 Figura 08 – Caminho das águas. 

 
Fonte: Autores, 2019.

A iluminação é precária. A locação dos postes com seis lâmpadas foi realizada de forma 
incompatível com a proposta que o espaço possui. Além disso, não há iluminação apropriada 
na escala do pedestre (Figura 09).

Figura 09 – Posteamento da praça.

 
Fonte: Autores, 2019.
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Nesse sentido, alguns postes, apesar de apresentar design e intenção de projeto, estão 
alocados no meio dos passeios que a paginação de piso sugerida, e a disposição deles no contexto 
geral da Praça das Fontes acaba criando ilhas de escuridão, que servem para atividades não 
adequadas para o lugar, principalmente no período noturno.

b) Aspecto Bioclimático 

Em Brasília o clima é tropical de altitude, assim os invernos são quentes e os verões 
chuvosos, e há dois períodos bem marcados durante do ano, o de seca e o de chuva. A 
temperatura média anual é de 20,9°C com variações entre 11°C e 29°C. As precipitações são 
fortes e com breve duração, com ocorrência entre outubro e início de maio (ROMERO, 2016). 
Do fim de maio até setembro, principalmente no fim do inverno, há uma queda na umidade. 

Os ventos em Brasília vêm predominantemente do Leste, lado “aberto” da Praça das 
Fontes, em que a topografia permite a entrada do vento no interior do ambiente. Dessa forma, 
o local funciona uma clareira no meio do parque, no entanto a praça é um grande espaço aberto 
com alta incidência solar, por não possuir construções ao redor que criem sombreamento 
no local. Apenas a pouca vegetação presente nos patamares, localizados no lado Oeste, cria 
sombras projetadas na praça a partir do sol do fim da tarde. A vegetação desta parte da praça 
é espaçada e não consegue projetar de forma efetiva a proteção contra a insolação no período 
mais intenso do dia. Há árvores típicas do cerrado na região dos bancos, porém sua copa não 
é densa e, ainda que parte seja de forma difusa, o equipamento de permanência fica exposto 
a insolação, como mostra a Figura 06 já apresentada. No canto Leste da elevação central há 
uma concentração mais densa de vegetação, mas a sombra produzida no espaço não afeta 
grande área da praça ao redor, conforme Figura 10.

Figura 10 – Vegetação na parte central da Praça das Fontes.

  
Fonte: Autores, 2019.
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Apesar de estar cercada pela vegetação do parque da cidade a praça das fontes possui 
aspecto árido e desconfortável. A maior parte da paginação do piso de pedra portuguesa fica 
exposta ao sol e amplificam a sensação de calor do local.

A acústica do local é um ponto positivo do projeto, principalmente se analisarmos 
sua implantação. Há grande área permeável e baixas superfícies reflexivas, o que permite a 
difusão do som sem produção de eco. A vegetação e a topografia ao redor da praça funcionam 
como atenuantes sonoros das vias de trânsito que há nos arredores do local. A massa de terra 
usada nos patamares também cria zonas protegidas acusticamente no interior da praça, pois 
se comporta como uma barreira acústica, na medida em que as ondas sonoras produzidos 
na praça não tenham longo alcance, bem como o ruído externo não chegue a interferir nas 
atividades do lugar, dessa forma, possui uma personalidade acústica positiva, favorável a shows 
e eventos relacionados a música, que possam produzir som em alta intensidade, sem interferir 
com as outras escalas da cidade, como a residencial.

c) Aspecto Econômico

A praça das fontes não atende ao projeto original construída em sua totalidade conforme 
seu projeto inicial. Há partes do projeto paisagístico inicial de Burle Marx que ainda não 
foram construídos para o setor, indispensáveis para a amplificação das características positivas 
da praça. Dentre os pontos que exigem atenção econômica, mas que são viáveis de formas 
alternativas destaca-se a reforma do mobiliário do playground e identidade e padronização 
das lixeiras. Além de sucateado os brinquedos existentes são de ferro e pouco atrativos para as 
crianças. Já as lixeiras apresentam modelos e não incentivam a separação de lixos orgânicos e 
recicláveis. 

A pavimentação do piso com a geometria a partir do arranjo de pedras portuguesas pretas 
e brancas gelo exigem manutenção e talvez não sejam apropriadas para a criação de identidade 
de Brasília, que utiliza materiais como bloquetes e concreto. Como salientado no início desta 
análise há muitos pontos no leiaute da praça que precisam ser repensados, como o uso de 
vegetação tropical no clima em que exige-se sombra (ROMERO, 2016). Outra manutenção 
que exige um valor maior para sua execução, mas é indispensável para devolver a vitalidade do 
local é a reativação das fontes e desobstrução dos caminhos de água, hoje inoperantes. 

d) Aspecto Sociológico

A praça das fontes é um local aberto com grande amplitude visual, fácil mobilidade em 
diversas direções a partir de seu interior, porém fica escondida pelo entorno do perímetro feito 
a partir dos patamares. Há uma única rampa que auxilia o acesso de pessoas com mobilidade 
reduzida ao meio da praça (Figura 11). A partir deste ponto é possível transitar no meio da praça 
de forma livre, exceto subir nos patamares – seja os perimetrais ou centrais. A permeabilidade 
social existente na praça permite toda sorte de encontros e diminui as possibilidades de 
esquivanças em seu lado interno, ao mesmo tempo em que os patamares isolam o interno da 
praça daqueles que caminham ou correm do outro lado na pista do trenzinho usada hoje em 
dia como ciclovia e calçada. Estes patamares que tem a função de ser elementos limitadores 
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do espaço viabilizam a integração social a partir da permanência das pessoas nos mesmos 
enquanto contemplam o local.

Figura 11 – Rampa de acesso à parte central.

  
Fonte: Autores, 2019.

A praça, mesmo com a situação de abandono, possui características de composição que 
estimulam a socialização. A disposição dos bancos ao redor de árvores – diferente na forma do 
projetado inicial, mas igual na função de socialização – perpendiculares um ao outro, criam 
áreas onde as pessoas podem se encontrar ou se aglomerarem para uma conversa ou passar o 
tempo. A proximidade do estacionamento nove permite também usar o espaço como ponto 
de encontro, além de facilitar o traslado até a praça. Atualmente, há a ocorrência de variados 
eventos efêmeros da cidade na praça, como os shows gratuitos produzidos pelo festival Nivea 
Viva 2016 e 2017 e de outros artistas populares na cidade.

e) Aspecto Topoceptivo

A paginação do piso em pedra portuguesa é marcante e destacada pelos patamares que 
circundam a praça das fontes (Figura 12). Os patamares menores centralizados marcam a 
memória e prendem a atenção de qualquer um que “descobrir” o local. De fato, a diretriz 
de manter a praça “escondida” dificulta a orientação do espaço – predominantemente 
horizontal – ao seu redor, mas uma vez vislumbrado seu interior, fica mais clara a localização, 
principalmente durante o dia, em virtude do caminho do sol, visto facilmente de qualquer 
ponto da praça.
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Figura 12 – Paginação do Piso.

 
Fonte: Autores, 2019.

O restaurante é o único elemento construído ao redor da praça e capta a função de marco 
de orientação, reforçado pela proximidade do estacionamento. Nesse sentido a orientabilidade 
do usuário no poderia ser mais clara se tivessem placas de sinalização ou indicações de percursos 
e usos. 

Importante ressaltar que sob a ótica das pessoas com mobilidade reduzida, o espaço 
apresenta pouca inteligibilidade dos caminhos acessíveis, seja para o chegar no interior da praça 
ou para percorrer os seus espaços adjacentes. A única rampa existente não possui sinalização, e 
o local não aponta os caminhos continuados na parte externa da praça. Isso dificulta o uso da 
praça e sua vivência, pois ao se caminhar no Parque da Cidade, ela não é vista, principalmente 
devido a sua característica de implantação.

f) Aspecto Estético

A beleza da praça surge a partir da integração de seus grandes vazios com os elementos 
que o envolvem. A concepção do projeto é baseada na premissa que o local receberá um 
elevado número de usuários – é pensado para ser ocupado por grandes massas. A relação de 
cheios e vazios se replica em diversas composições da praça – hora enaltecendo os vazios, hora 
enaltecendo os cheios. Segundo Holanda (2013) cheios os elementos-meios da arquitetura – 
aqueles que são usados para compor os espaços que serão usados – enquanto os vazios são os 
elementos-fim – os espaços que iremos usufruir.

Na praça das fontes os vazios são as áreas de passeio e permanência, estes se alinham sobre 
a paginação de piso que guia os olhares por rotas horizontais abstratas enquanto os patamares 
evocam as mesmas linhas retas em níveis acima do solo criam suavidade na composição. A 
vegetação coroa o arranjo espacial e os pontos com presença de água ressaltam o caráter 
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sensorial do lugar. Para além das funções que se propõe, as fontes enaltecem a beleza do espaço, 
e lhe atribuem identidade, inexistente hoje, com a ausência do elemento água, já apontados 
na Figura 08. As ruínas dos pontos projetados com água poderiam limitar a composição a 
partir do ritmo ditado pelos espaçamentos entre elas criando harmonia intercalando os cheios 
e vazios.

De forma semelhante, porém com foco nos vazios, a gradação dos patamares no 
elemento central (Figura 02 acima) usa do confronto de cheios e vazios para criar um elemento 
contemplativo. À medida que o nível do patamar se eleva a área da face do mesmo diminui, 
amplificando os vazios por onde as pessoas caminham, favorecendo paisagem natural que se 
encontra ao redor. 

g) Aspecto Afetivo

O espaço da praça das fontes possui um híbrido entre formalidade e informalidade. 
Concebida conforme projeto modernista, a setorização das áreas evidencia a formalidade 
no posicionamento de cada atividade de acordo com a sua funcionalidade, harmonizando 
suas proximidades sem mesclá-las. Porém esta característica formal da praça é quebrada pelo 
movimento abstrato marcante no piso e nos troncos contorcidos das árvores de grande porte 
do cerrado. O espaço é dinâmico. As elevações diminuem a área de superfície e a cada patamar 
criam sensação de movimento nos planos que compõem o perímetro local.

As linhas retas contrastam com as curvas das fontes e caminhos de água, confrontando 
e atribuindo ao local peso e leveza, respectivamente. Suas elevações centrais servem como 
ponto focal de forma enfática. A vegetação ao redor atribui ao grande espaço aconchego e 
simplicidade destacando sua premissa inicial: um espaço para aglomeração de pessoas. 

Porém, os problemas já citados distorcem a percepção da praça. A falta de manutenção 
das fontes, do leiaute de piso, dos equipamentos, dos caminhos e da vegetação alteram 
a vivacidade do local. O lixo presente no espaço revela apropriação indesejada do espaço, 
principalmente de uso noturno.

h) Aspecto Simbólico

O parque da cidade é a maior área bucólica de Brasília e símbolo do paisagismo 
modernista brasileiro. Foi projetado para ser o ponto que transcendia o espaço ao redor e 
serviria como local de encontro da região. Seu arranjo, visava a descoberta pelo encobrimento 
proporcionado pelo grande desnível local (a praça se situa em um vale) no perímetro da praça, 
cria um ambiente singular. Em seu interior, os patamares menores com ângulos agudos e 
obtusos roubam o título de símbolo do local, outrora pertencente aos pontos de água das 
fontes, que hoje não funcionam. 

A praça tem o potencial para se tornar espaço com identidade, seguro, contemplativo e 
bioclimático, onde os frequentadores passam a ser convidados a desfrutarem dos prazeres do 
contato com a água. Neste caso, o contato com o elemento poderia se dar de diversas formas, 
através de chafarizes para usuários para alívio do calor extremo na cidade, como parte de 
elemento simbólico urbano, de forma sensorial, através do som produzido pela água, visual 
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através de um passeio que se fitam os espelhos d’água projetados originalmente para a praça, 
que se colocados em prática, podem servir como medida de adaptação e alívio dos impactos 
negativos relacionados a eventos climáticos extremos como ondas de calor e baixíssima 
humidade relativa do ar, trabalhando assim com acessibilidade e resiliência. 

CONCLUSÃO

A composição entre vegetação, espaços de permanência, corpos d’água e passeio 
transforma a praça das fontes em um arranjo memorável e com marcante identidade visual. 
Sua horizontalidade e implantação transformam o espaço público num refúgio único na 
capital federal.

Um dos problemas destacados no diagnóstico é a falta de acessibilidade de usos, público 
e atividades da Praça das Fontes. Para corresponder às necessidades dos usuários através 
de propostas inclusivas e sustentáveis, é necessário desenvolver–se trabalho multidisciplinar. 
Assim, o projetar para todos, sem limites e com diferentes possibilidades de utilização dos 
ambientes públicos, equipamentos e ou produtos, é uma necessidade da sociedade.

Holanda (2013) ressalta que espaços públicos podem ser considerados espaços de lazer e 
de fruição por parte da população. As tipologias de espaço público destacam-se e diferenciam-
se entre si, pelas suas características intrínsecas e pelas relações que as pessoas estabelecem com 
esses espaços. Nesse contexto, o Parque da Cidade, como elemento singular na malha urbana 
é um espaço de destaque na fruição do espaço público, devido as suas características físicas, 
contribuindo para o bem-estar dos seus utilizadores. O desenvolvimento de equipamentos 
urbanos afim de atender critérios de acessibilidade é de extrema importância, estes sistemas 
auxiliam os utilizadores com mobilidade condicionada ter apoios no acesso aos percursos 
existentes no parque. 

A adequada utilização dos materiais em espaços amplos para circulação e lazer, e o 
estudo da paisagem em que está inserido, são elementos que tornam este espaço agradável 
para a população. Conforme Nunes (2008), os equipamentos e mobiliários urbanos também 
se definem pela sua materialidade, isto é, o material ou materiais em que se constituem 
condicionam o coreto desempenho, os seus significados e associações, a sua imagem na 
paisagem. A escolha de materiais depende do clima onde os equipamentos são implantados, 
sendo que determinados materiais são mais adequados para cada tipo de clima. Também o 
custo de cada material é uma forte condicionante neste tipo de escolha, porque dele depende 
o custo do produto final e sua manutenção.

Os parques devem ser seguros, possibilitar o acesso de todos e permitir o seu uso 
autônomo, mesmo para aqueles indivíduos com algum tipo de limitação. Caso contrário, a 
atividade de “brincar” pode ser limitada ou impedida para algumas pessoas. Conforme Matos 
(2007), os brinquedos possuem design que não são dirigidos para as crianças com deficiência, 
por isto estão distantes de se tornarem uma ferramenta da inclusão social.
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Para Laufer (2001), os equipamentos recreativos adaptáveis a alunos com deficiência são 
mais encontrados em associações de apoio às pessoas deficientes. Esse autor ressalta, desde 
o ano de 2001, que deve ser feito um trabalho de renovação e reformulação dos parques 
infantis existentes, pois aqueles construídos anteriormente ao ano de 1999 não obedeceram a 
nenhuma norma técnica.

A vivência no espaço público por parte dos usuários está intimamente relacionada com 
os conceitos de independência, autonomia e qualidade de vida. O projeto de equipamento 
urbano no espaço público tanto deve preservar a autonomia do usuário quanto garantir a boa 
acessibilidade. 

Assim, é fundamental criar situações de encontro entre os utilizadores e garantir espaços 
menos expostos, através do design e engenharia de equipamentos e da sua disposição no 
espaço, a fim de estimular interações mais ou menos propositadas entre os utilizadores do 
lugar, e especialmente estimulando a inclusão de todos.
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ODS 12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
 

CONSUMO E PRODUÇÃO 
RESPONSÁVEIS - ASSEGURAR 
PADRÕES DE PRODUÇÃO E DE 
CONSUMO SUSTENTÁVEIS
Isabela Souza Burdino261 
Larissa Mazocco262 
Raquel Adjafre da Costa Matos263 
Renata de Macedo Ribeiro264 
Rodrigo Teixeira Lima265 
Vilma Galvão do Nascimento Wosiach266

INTRODUÇÃO

O Brasil assumiu um compromisso com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) – um conjunto de 17 temas desdobrados em 169 metas estabelecidas pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). O documento, validado pelos 193 Estados-membros da ONU, 
orienta medidas nas três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e 
ambiental (ONU, 2015).

O País vem empenhando-se desde 2011 para tornar-se um modelo para outros Países, 
buscando adaptar essas metas a realidade de cada Estado para que todos alcancem esses 
objetivos, gerando um benefício não só para o país mais para a população global.

O IPEA vem desenvolvendo o projeto “A Economia de Ecossistemas e da Biodiversidade 
no Brasil” desde 2010, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, com o apoio do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNEUMA) e a Conservação Internacional 
(CI) promover um entendimento claro da importância dos serviços de ecossistemas no Brasil 
(IPEA, 2018).

Para alcançar as metas deste ODS, a mudança nos padrões de consumo e produção 
se configuram como medidas indispensáveis na redução da pegada ecológica sobre o meio 
ambiente. Essas medidas são a base do desenvolvimento econômico e social sustentável. 

261 http://lattes.cnpq.br/9511692888220959
262 http://lattes.cnpq.br/5293152811643495
263 http://lattes.cnpq.br/0051557922059875
264 http://lattes.cnpq.br/4015416139002301
265 http://lattes.cnpq.br/5232161419753085
266 http://lattes.cnpq.br/7963035885157227 
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As metas do ODS 12 visam a promoção da eficiência do uso de recursos energéticos e 
naturais, da infraestrutura sustentável, do acesso a serviços básicos. Além disso, o objetivo 
prioriza a informação, a gestão coordenada, a transparência e a responsabilização dos atores 
consumidores de recursos naturais como ferramentas chave para o alcance de padrões mais 
sustentáveis de produção e consumo (ONU, 2015).

1. META 12.1 - PLANO DECENAL DE PROGRAMAS 
SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS

Esta meta é para implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo 
Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a 
liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento. 
O termo em inglês abreviado desse Plano é 10YFP (10 Year Framework Programmes on Sustainable 
Consumption and Production Patterns) e foi estabelecido durante a conferência das nações unidas 
sobre o desenvolvimento sustentável. Configura-se como uma iniciativa envolvendo diversas 
nações com a proposta de reduzir o tempo de transição para padrões mais sustentáveis de 
consumo e produção, tanto em países em desenvolvimento quanto desenvolvidos (UNEP, 
2017). 

O Quadro Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, como é 
chamado em português, contempla cinco principais objetivos que, em conjunto, funcionam 
como impulsionadores do objetivo maior de aligeirar mudanças nos padrões de produção e 
consumo. Estes objetivos estão dispostos da seguinte forma:

1. Acelerar a mudança em direção a produção e consumo sustentáveis, apoiando 
políticas e iniciativas regionais e nacionais;

2. Contribuir para a maior eficiência no uso dos recursos e para a dissociação do 
crescimento econômico da degradação ambiental e do uso de recursos, gerando 
trabalho decente e oportunidades econômicas, e contribuindo para a erradicação da 
pobreza e a promoção de prosperidade compartilhada;

3. Integrar produção e consumo sustentáveis em políticas, programas e estratégias 
de desenvolvimento sustentável e, também nas estratégias de redução da pobreza, 
conforme o caso;

4. Apoiar o desenvolvimento de capacidades e facilitar o acesso à assistência técnica e 
financeira para países em desenvolvimento, apoiando a implementação de atividades 
de produção e consumo sustentáveis nos níveis regional, sub-regional e nacional;

5. Servir como plataforma de conhecimento e informação sobre produção e consumo 
sustentáveis, possibilitando que todas as partes interessadas compartilhem 
ferramentas, iniciativas e boas práticas, aumentando a sensibilização e fortalecendo 
a cooperação e o desenvolvimento de novas parcerias.
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O principal órgão brasileiro envolvido em tal projeto é o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), que atua dando suporte a toda coordenação e implementação estipuladas. O Ministério 
exerce participação direta em três dos programas estabelecidos pelo 10YFP: O Programa 
de Contas Públicas Sustentáveis, Estilos de Vida Sustentáveis e Educação, e Informação ao 
Consumidor (UNEP, 2017). 

O Brasil tem sido apontado como o emergente que mais atuou em favor do 10YFP. 
Dentre as contribuições do Brasil para com os objetivos propostos, estão a disponibilização 
de recursos para iniciativas na África do Sul, Colômbia, Uruguai, Quênia, Nepal e Burkina 
Faso, e a recepção de cerca de 150 representantes e especialistas de mais de 40 países da 
África, América Latina e Caribe durante a primeira Conferência de Cooperação Sul-Sul sobre 
Produção e Consumo Sustentáveis. Tal conferência foi sediada em Brasília durante os dias 6 
e 7 de Abril de 2017, a partir da atuação do MMA junto ao PNUMA (Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente). Além do ministro do meio ambiente brasileiro, o evento contou 
com a participação do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 
da ABC (Agência Brasileira de Cooperações) e com autoridades estrangeiras, sendo realizado 
no Palácio do Itamaraty (UNEP, 2017).

Todas essas atuações colocam o Brasil como um protagonista dentro das reivindicações 
de mudança nos padrões de consumo e produção. Tendo em vista que alguns dos objetivos 
propostos englobam o desenvolvimento de políticas públicas, bem como iniciativas regionais e 
nacionais que venham a gerar engajamento nas mudanças de produção e consumo visadas, é 
possível afirmar que estamos desempenhando o nosso papel de maneira bastante satisfatória. 
Segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), desde 2011 o Brasil já dispõe de um plano nacional 
referente a produção e consumo sustentáveis, tendo este sido iniciado em meados de 2008, e 
configurando um esforço que busca a colaboração mútua entre governo, sociedade civil e setor 
produtivo, com o fim de que as metas propostas sejam alcançadas (IBGE, 2016; IPEA, 2018).

É importante ressaltar que a visão de uma produção lucrativa não está associada, 
necessariamente, a políticas que não cuidam do meio ambiente. Esse é um equívoco comum, 
porém a proposta de Economia Verde, que vai desde um maior investimento em tecnologias 
limpas, fontes de energia que não agridem o meio ambiente, agricultura sustentável, manejo 
florestal, gestão de resíduos e pagamento por serviços ambientais, é algo que está em alta. 
Segundo Young (2011), tal processo de reconfiguração das atividades econômicas tende a 
oferecer melhor retorno sobre os investimentos em capital natural, humano e econômico, 
enquanto, ao mesmo tempo, reduz a pressão sobre o meio ambiente e contribui para maior 
equidade social. 

O indicador que mede esta meta é conhecer o número de países que incorporam o 
consumo e a produção sustentáveis em planos de ação nacionais ou como uma prioridade ou 
uma meta nas políticas nacionais, informados pela ONU.
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2. META 12.2 – GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS 
RECURSOS NATURAIS

Esta meta trata sobre alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais, 
até 2030. Uma das principais propostas estabelecidas a partir dos ODS é que seja alcançada 
uma gestão sustentável que contemple o uso dos recursos naturais de maneira eficiente e 
sem exploração indevida do patrimônio ambiental (ONU, 2015). O projeto de Mapeamento 
dos Recursos Naturais, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
promoveu o mapeamento dos recursos naturais brasileiros a partir dos seguintes temas: 
Geologia (rochas), Geomorfologia (relevo), Pedologia (solos) e Vegetação (IBGE, 2016). 

O território brasileiro dispõe de uma das mais diversificadas estruturas existentes, 
abrangendo uma série de compartimentos de relevo, regiões fito-ecológicas, províncias 
estruturais e tipos de solo diferentes. A categorização de todos esses recursos de forma 
sistemática permite uma utilização e manejo mais eficientes, havendo melhor separação de 
cada artifício de acordo com os atributos relacionados a ele, de forma a serem salientadas as 
limitações, potencialidades e cuidados a serem considerados com sua exploração.

A melhor forma de se alcançar o ideal de consumo e produção sustentável almejado é, 
sem dúvida, por meio da conscientização. Esta vem tanto de políticas públicas e iniciativas 
governamentais, quanto da atuação dos indivíduos. Uma série de fatores levam as empresas a 
buscarem por opções menos agressivas ao meio ambiente. Segundo Biazin (2000) uma maior 
consciência ecológica dos consumidores faz que a preocupação com atributos ambientais por 
parte das empresas e grandes corporações se elevem a um patamar de diferenciador na escolha 
dos produtos. Dessa forma, os rótulos ambientais (selos verdes), que certificam o produto como 
advindo de um processo de seleção de matérias-primas produzidas segundo especificações 
ambientais, e que causam impacto menor ao meio ambiente em comparação a seus similares, 
se tornaram cada vez mais importantes para aqueles que produzem, demonstrando mais uma 
vez como a associação entre desenvolvimento econômico e degradação ambiental (exploração 
de recursos) se faz errônea.

Capitalizar considerando a proposta de gestão sustentável é possível, de modo ao padrão 
mercantil se manter em suas bases de faturamento e produção, porém sem a agressão usual 
provinda disso. O mundo está preocupado com o que está sendo feito das florestas, campos 
verdes e oceanos, cabe a nós, como indivíduos, reivindicarmos as mudanças gestacionais e de 
uso eficiente dos recursos naturais por parte das grandes corporações. A conscientização e a 
mudança de postura devem estar no cerne de nossas preocupações, pois o desenvolvimento 
sustentável é um fator substancial no provimento de um futuro digno ao nosso planeta e ao ser 
humano como espécie. 

O desenvolvimento de selos próprios por parte de uma série de países se deu em grande 
escala desde 1977, quando o primeiro selo foi criado pela Alemanha, sendo este denominado 
de Blue Angel. A partir daí outras nações passaram a elaborar seus próprios rótulos ambientais, 
havendo destaque para o Green Seal, criado pelos Estados Unidos em 1989, e para o European 
Ecolabel, estabelecido em 1992 (BIAZIN, 2000).
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Um problema relacionado a tal prática foi a não adequação em padrões pré-estabelecidos, 
de modo a cada país, empresa ou região definir, a partir de seus próprios critérios, o que seria 
necessário para que um produto pudesse ser classificado como advindo de uma rotulagem 
ambiental. Para tanto, a ISO (International Organization for Standardization ou Organização 
Internacional de Normalização) estabeleceu a ISO 14000, que padroniza os aspectos necessários 
para que empresas sejam classificadas segundo os parâmetros de gestão ambiental. No Brasil, 
é a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que define e categoriza as normas 
para enquadramento. A empresa que deseja um padrão de produção e gestão ecologicamente 
corretos deve buscar a certificação NBR ISO 14001, que seria a versão brasileira da norma 
14000. Para que recebam a certificação, empresas devem passar inicialmente por uma fase de 
implementação e, sequencialmente, por um processo de certificação realizado por certificadora 
credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) 
(DELMAS, 2011).

Visando alcançar esta meta e considerando todo o aparato social e político apresentado, 
bem como os órgãos envolvidos nos processos de certificação e padronização, um valor de 
referência que poderia ser proposto é o de elevar em 50% o número de empresas e corporações 
que estejam enquadradas dentro do espectro de certificação NBR ISO 140001 (DELMAS, 
2011). Dessa forma, até 2030 haveria um parâmetro bem estabelecido do quanto o Brasil 
precisa avançar no que diz respeito a essa intervenção. Um esforço conjunto para que tal 
transformação ocorra é necessário, mas o comprometimento em modificar as estruturas de 
gestão em empresas deve estar alinhado ao que se observa no dia a dia do consumidor. Este, 
sendo conscientizado por meio de dados bem documentados, divulgação através dos meios 
midiáticos e contato direto com especialistas a partir de conferências e outros eventos que 
promovam a perspectiva verde, terá tudo o que é preciso para repensar escolhas de consumo 
prejudiciais.

O indivíduo consciente, que tem acesso a informações relevantes e está disposto a passar 
sua nova maneira de consumir e gerar resíduos à frente, por si só, leva consigo um número 
enorme de entidades, empresas e pessoas. A importância de se entender todo o processo, em 
nível micro e macro, está no cerne de toda a questão. Ao observar, em realidade, todos os 
benefícios advindos de suas novas escolhas, aquele que atua firmemente na gestão pessoal e 
nos aspectos desafiadores do dia a dia, está contribuindo ainda mais com a pauta estabelecida, 
pois a partir do momento em que o consumidor final se dá conta de como o seu consumo 
individual influencia o meio ambiente e a sociedade em que está inserido, o primeiro passo em 
direção a mudança está dado. 

O indicador que mede esta meta é conhecer as quantidades de pegada material (quantidade 
de terra e água utilizada), pegada material per capita e pegada material em percentagem do 
PIB, também contabilizar o consumo interno de materiais, consumo interno de materiais per 
capita e consumo interno de materiais por unidade do PIB, sempre por habitante. 
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3. META 12.3 – REDUZIR O DESPERDÍCIO DE 
ALIMENTOS EM 50%

Uma das metas mais importantes deste ODS é reduzir pela metade o desperdício de 
alimentos per capita mundial, em nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de 
alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. 
Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2018), 1,3 
bilhão de toneladas de alimento se perdem em nosso planeta a cada ano, o que representa 
aproximadamente 30% do total de alimentos produzidos. No Brasil, enquanto cerca de 5,2 
milhões de brasileiros passam fome, o montante de alimentos desperdiçados anualmente passa 
da casa das 26 milhões de toneladas, o que equivale a quase 10% de todo o alimento disponível. 
A FAO possui ainda a preocupação em discernir o que seriam alimentos perdidos de alimentos 
desperdiçados. Para tanto, se estabelece como alimento perdido aquele que acaba por seguir 
um caminho inadequado durante a cadeia produtiva, enquanto o alimento desperdiçado se 
configura pela ida para o lixo ao final da cadeia alimentar. No primeiro caso a maior ocorrência 
é observada em países em desenvolvimento, enquanto a segunda forma de não aproveitamento 
está, de maneira preponderante, associada a países desenvolvidos (FAO, 2018). 

Um relatório sobre o estado de segurança alimentar e nutrição mundiais, apresentado 
pela FAO em 2018, mostra que houve um aumento da fome no mundo de 2014 para cá. 
Na América do Sul o aumento é progressivo desde o ano de 2012, o que demonstra como 
mudanças nos padrões de produção, abastecimento e distribuição se fazem necessárias e o 
quão urgente são tais demandas.

Entender como o desperdício e perda de alimentos afeta aqueles que passam fome e 
que poderiam ser agraciados com uma nutrição e alimentação adequadas, e como tal questão 
produz uma ruptura em toda a cadeia de recursos naturais e humanos envolvidos, é matéria 
essencial para promover mudanças na postura do cidadão. 

Pensando nisso, o papel desempenhado por um profissional da nutrição baseado em 
problemáticas desse tipo se faz mais importante do que o de qualquer outro. É preciso que se 
desenvolva um senso crítico a respeito do desperdício desde os primeiros anos de formação 
desses profissionais, afinal, considerando que virão a exercer funções diretamente relacionada 
ao processo de alimentação, seja em consultórios particulares, em Unidades de Alimentação 
e Nutrição (UAN), em hospitais, ou na atuação dentro da esfera pública, a forma com que tal 
assunto virá a ser abordado é, muitas vezes, o que ditará o comportamento daqueles que estão 
sob orientação do nutricionista.

Em se tratando de serviços de alimentação e UAN de forma geral, o bom planejamento 
em relação ao volume de refeições preparado é um aspecto crucial para a diminuição do 
desperdício de alimentos. Em contrapartida, a frequência diária dos usuários, suas preferências 
alimentares, respeito à vocação agrícola local e o treinamento dos colaboradores para os 
processos de produção e porcionamento são elementos que também se encontram diretamente 
relacionados a este fenômeno (HIRSCHBRUCH, 1998). 
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Uma das estratégias mais eficientes para a redução do desperdício dentro do espectro 
de atuação do nutricionista é a Ficha Técnica de Preparação (FTP). Servindo como um guia 
para aqueles que se colocam na linha de frente do preparo de refeições, a FTP não só tem a 
capacidade de padronizar receitas, as quais passam a ter porções de ingredientes precisamente 
definidas, facilitando a maneira segundo a qual essas preparações são realizadas, como 
promove um controle muito maior de gestão por parte dos responsáveis pela UAN (AKUTSU 
et al., 2005).

Partindo do objetivo principal de padronização de alimentos em empresas alimentícias, 
uma FTP bem elabora contempla ainda aspectos econômicos, podendo reduzir bastante 
os gastos de uma UAN em termos financeiros, o que leva a possibilidade de investimento 
em diversas áreas adjacentes que também se relacionam ao desperdício de recursos. Um 
exemplo disso é a lavagem de pratos e louças em geral. Quando realizada por funcionários, 
nos parâmetros comuns de tal prática, o desperdício de água tende a ser o triplo de quando o 
processo é realizado por uma lavadora industrial. Esta ainda promove uma limpeza de muito 
mais excelência, evitando possíveis problemas relacionados ao padrão de higiene estabelecido.

Para tanto, além do papel de disseminador de informações fidedignas, o nutricionista 
deve atuar por meio da elaboração de FTP em todo e qualquer espaço possível. Resultando 
em um ganho generalizado, que contempla desde o empresário, que reduzirá gastos, quanto 
os funcionários e colaboradores, com suas respectivas obrigações facilitadas via instruções, e 
principalmente o meio ambiente, agraciado com drástica redução do desperdício de alimentos, 
a implementação de FTP se mostra uma alternativa extremamente valiosa contra o desperdício 
de recursos, sejam estes humanos, econômicos ou de cunho orgânico.

Existem, então, formas de intervenção extremamente relevantes contra a problemática 
do desperdício de alimentos. Basta que aqueles que se encontram envolvidos em processos 
de produção, gestão, abastecimento e uso de recursos compreendam como sua atuação têm 
impacto sobre o mundo. Colocado como o maior obstáculo contra a resolução dessa vicissitude, 
e atrasando as modificações necessárias para alcançar o sonho do desperdício zero, a reduzida 
compreensão das consequências de uma má atuação ecológica sobre a vida das pessoas, assim 
como do planeta, das gerações futuras e de todo o ecossistema terrestre, é o que desencadeia 
a falta de ação. Aí entra, mais uma vez, o papel da sociedade civil, do cidadão comum e de 
toda a estrutura governamental que se coloca à frente de tais mudanças de perspectiva. A 
informação e o conhecimento sempre serão os pilares da renovação. 

O indicador desta meta é criar uma estratégia intersetorial para a Redução de Perdas e 
Desperdício de Alimentos no Brasil, que tem como objetivo o combate às perdas e ao desperdício 
de alimentos e se orienta pela ampliação do acesso da população a uma alimentação adequada 
e saudável. Pretende, então, promover um processo inclusivo para determinar pontos críticos, 
causas das perdas e desperdício em diferentes níveis, possíveis soluções e os graus de intervenção, 
determinando um plano de ação que inclua os diferentes atores.
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4.- METAS 12.4 E 12.5 – PRODUÇÃO E MANEJO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS

A meta 12.4 almeja alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos 
e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos 
internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água 
e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente, 
até 2020. Complementarmente, a meta 12.5 pretende reduzir substancialmente a geração de 
resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso até 2030.

Sabe-se cada vez mais que o número de evidências relacionadas com a adoção de padrões 
de produção e consumo sustentáveis, podem reduzir de maneira significativa os impactos à 
saúde e ao ambiente. Partindo desse princípio, destaca-se como objetivo de melhoria ambiental 
no Brasil, o manejo de produtos químicos e resíduos, assim como a redução na liberação deles 
para o meio ambiente tendo em vista as consequências e os perigos para saúde humana.  

Estima-se que existam 125 mil substâncias químicas em circulação no planeta, sejam 
elas sintéticas ou naturais. Diante da justificativa desta informação, fornecida pelo IPEA 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o universo das substâncias e produtos químicos 
é vasto, ocasionando o impedimento e tornando quase que inadequada a fixação de um 
percentual voltado para adequar restritamente a proliferação destes para o meio ambiente e a 
impossibilidade de medir e avaliar o considerável manejo ambientalmente seguro, adequado e 
certificado dos produtos químicos e de todos os resíduos (IPEA, 2018). 

A SAICM (Abordagem Estratégica Internacional para a Gestão de Substâncias 
Químicas) é o marco internacional que fora pactuado pelos países envolvidos desde 2006. 
Esse acordo político traz como objetivo geral que até o ano de 2020 o uso e produção das 
substâncias químicas sejam minimizadas de modo a diminuir de maneira significativa os 
efeitos adversos dessas substâncias, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. 
Juntamente com o quadro de ações a serem cumpridas que foram determinadas pela SAICM, 
estão as Convenções Internacionais que fomentam os outros diversos compromissos no âmbito 
dos acordos multilaterais relacionados a gestão nacional de substâncias químicas. Dentre 
essas Convenções, os países envolvidos devem cumprir com algumas obrigações conforme a 
exigência de cada acordo relevante que são:

1. Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 
Resíduos Perigosos e seu Depósito (exportação de resíduos perigosos);

2. Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (redução e 
eliminação dos poluentes orgânicos persistentes;

3. Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado 
(PIC) Aplicado a Certos Agrotóxicos e Substâncias Químicas Perigosas Objeto de 
Comércio Internacional (comércio de substâncias química perigosas);

4. Convenção de Minamata sobre o Mercúrio (redução e eliminação do mercúrio), das 
quais o Brasil é signatário e;
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5. Protocolo de Montreal. O ponto de foco técnico dessas Convenções é o MMA 
(Ministério do Meio Ambiente) encarregado da implementação e coordenação no 
âmbito nacional desses tratados, certificando de que as partes envolvidas enviem 
um relatório contendo as informações nacionais implementadas, com uma certa 
periodicidade, respeitando as obrigações e exigências determinadas. 

A utilização de produtos químicos e agrotóxicos ou defensivos agrícolas, teve início no 
Brasil em 1970 com a implantação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA). O 
Estado era o principal incentivador desse programa, pois a utilização desses produtos químicos 
era vinculada ao uso da concessão de créditos agrícolas. Nas últimas décadas o Brasil ampliou 
em 190% seu mercado na área de agrotóxicos, o que consequentemente levou o país a alcançar 
o primeiro lugar no ranking de países que mais usam agrotóxicos no mundo e, desde então, 
sem alterações, o Brasil permanece como o atual campeão do uso de produtos químicos na 
agricultura. Segundo um dossiê sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde, publicado em 2015 
pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), o quadro já era suficientemente 
preocupante, podendo-se agravar nos próximos anos no que se diz respeito a saúde pública. A 
estimativa do aumento da produção de commodities para exportação, segundo as projeções do 
MAPA para 2020-2021, sofrerão aumento de 50% sobre determinados alimentos.

No atual cenário mundial e nacional, o Brasil vem dando passos contrários a política de 
desenvolvimento sustentável. Desde 2016 os índices de liberação de agrotóxicos vêm tendo 
um crescimento significativo e em 2019 esse índice de liberação bateu recorde sendo o maior 
já registrado com mais 169 produtos químicos liberados até meados de maio. O governo 
alega que as substâncias liberadas já estavam sendo usadas no país e que agora o processo de 
liberação está mais eficiente assegurando de que são mínimas as quantidades de substâncias 
novas que foram aprovadas e ainda acrescentam que os químicos são considerados seguros se 
forem usados corretamente. 

Quanto a Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989 que regulamenta sobre a pesquisa, o 
registro e qualquer interesse relacionado ao âmbito dos agrotóxicos, menciona: “Art. 3, §5º -  O 
registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será concedido se a sua ação 
tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a 
daqueles já registrados, para o mesmo fim, segundo os parâmetros fixados na regulamentação 
desta Lei”. Conforme um levantamento de dados do Greenpeace, desses 169 agrotóxicos 
registrados em 2019, 48% deles são classificados como alta ou extremamente tóxicos sendo 
que 25% deles não são permitidos na União Europeia. Vale ressaltar um estudo feito em 
agosto de 2019 pelo Instituto Butantã que apontou os riscos em dez dos principais pesticidas 
usados no Brasil e acrescentou que por mais que tenham medidas de consumo e ingestão 
diária recomendadas pela ANVISA, a imunologista que dirigiu o estudo menciona que não 
existem doses nem quantidades seguras de consumo pois nenhum animal submetido aos testes 
se manteve saudável (BRASIL, 1989). 

Dentre os impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente, é importante 
ressaltar os riscos e perigos da intoxicação crônica que irão culminar no desenvolvimento 
de doenças neurológicas, hepáticas, renais e canceres tendo em vista fatores que provocam 
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o nascimento de crianças com má formações e que esses impactos não advêm apenas do 
contato direto com os pesticidas, mas também pela liberação do produto tóxico para águas, 
terras e para o ar. Diversos estudos com base científica comprovam os riscos dos impactos para 
saúde ambiental também, no que diz respeito ao prejuízo causado sobre os insetos, a água, 
o solo e os peixes relativamente à alteração de seu habitat natural provocada pela utilização 
dessas substâncias. Em uma visão geral, os agrotóxicos interferem diretamente no equilíbrio 
do ecossistema, essencialmente, na vida animal e humana. Percebe-se que a alteração da 
composição do solo, a contaminação da água e do ar são impactos provocados pelas substâncias 
químicas que interferem nos organismos vivos terrestres e aquáticos, trazendo alteração da sua 
morfologia e função dentro do ecossistema. 

Com o setor produtivo e suas estratégias de marketing, a sociedade contemporânea 
brasileira do atual cenário mundial está vivendo cada vez mais um estilo de vida de consumo 
intensivo que levam a uma série de processos com impactos ambientais que vão contra o 
modelo de desenvolvimento sustentável. Por esses e outros diversos motivos, inclusive pelo 
fato de o país estar ranqueado como 4⁰ maior gerador de resíduos sólidos do mundo, em 
2010 foi criada então a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) regulamentada pela 
Lei 12.305/10. Por mais que o modelo sustentável esteja em considerável crescimento no 
Brasil, o país viu a necessidade de educar a população em relação a operacionalização de 
resíduos e com isso, o objetivo principal da PNRS é exigir a transparência dos determinados 
gerenciamentos de resíduos tanto de setores públicos quanto setores privados visando obter 
uma maior organização de como o país lida com o lixo (BRASIL, 2010). 

Porém, o que ainda se vê é um certo descaso no cumprimento do que estabelece a PNRS. 
A sociedade ainda não assimilou a necessidade da aplicação dessa política, talvez por não 
haver uma sistemática educacional eficaz, ou pela própria negligencia peculiar da sociedade 
brasileira, que prefere ignorar os efeitos nocivos ao meio ambiente vivenciados atualmente. 
Exemplo disso, são os lixões ainda ativos em todo o país.

Claramente se percebe um fator de insatisfação no que diz respeito à política de reciclagem. 
Estagnação é o que ocorre devido à ausência de providências por parte de alguns setores da 
sociedade, os quais deveriam ser mais exigentes na educação essencialmente voltada para a 
reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos sólidos, consequentemente, com o trabalho de 
descarte na forma adequada. 

Dentre os setores supramencionados, estão inseridos baixa iniciativa por parte dos 
governantes no tocante ao incentivo de se promover a coleta seletiva; escassez de recursos 
financeiros destinados aos Municípios e Estados trabalharem a reciclagem de forma correta; 
alteração da crise econômica financeira com a consequente diminuição do consumo que afeta 
diretamente à compra de produtos no mercado; transformação dos matérias recicláveis para 
não recicláveis promovidos pelas próprias empresas e falta de conhecimento ou interesse da 
população na separação do lixo residencial. 

De acordo com informações fornecidas pelo IPEA, existem metas a serem cumpridas, 
relativamente as ações de prevenção, redução, reciclagem e reuso de resíduos as quais 
estabelecem prazo para sua efetivação, no caso, o ano de 2030. Contudo, no que diz respeito ao 
Brasil, os fatores de leitura e execução das metas estabelecidas estão longe de serem alcançadas 
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pela ausência de indicadores que demonstrem a efetividade até o momento, ressaltando-se 
como empecilho a definição dos indicadores, o grande número de tipos/classes de resíduos 
(IPEA, 2018).

A agenda 21, documento que traz o princípio dos 3R’s, assim dispõe: reduzir o uso de 
matérias primas e energia, bem como desperdício nas fontes geradoras; reutilizar diretamente 
os produtos e reciclar os materiais. 

Exemplificando, alguns Estados e Municípios fixaram por meio de documento oficial 
(Decretos, Projetos de Lei e outros) a proibição da utilização de canudos de plástico como meta 
de redução de resíduos no meio ambiente. Medida essa de grande valor social e que deverá ser 
adotada em todo território nacional. 

Em suma, para que haja uma significativa mudança do atual cenário brasileiro até o ano 
de 2030 em relação aos objetivos sustentáveis de produção e consumo, é necessário que se adote 
mudança tanto na esfera comportamental quanto material voltadas para a sociedade como 
um todo. Em suma, tirando a essencial participação do governo, compete aos profissionais e 
técnicos da área do meio ambiente e da saúde, em especifico, bem como os profissionais da 
nutrição, a missão de propagar o incentivo ao consumo de alimentos orgânicos, frequentar 
feiras de produtores locais com o objetivo de dar valor a pequenos produtores e a agricultura 
familiar, levantando a bandeira da alimentação saudável como forma de colaboração para 
reduzir o lixo e, basicamente, levando conhecimento e adaptação para o gerenciamento dos 
resíduos sólidos por meio do aproveitamento integral dos alimentos e diminuição do uso de 
plástico.  

Os indicadores para essas metas são as partes em acordos multilaterais internacionais 
sobre resíduos perigosos e outros produtos químicos, no domínio do ambiente, que cumpram 
os seus compromissos e obrigações na transmissão de informações, conforme exigido por cada 
acordo relevante. Além disso, também será contabilizada a quantidade de resíduos perigosos 
gerados per capita e proporção de resíduos perigosos tratados, por tipo de tratamento. Será 
vista também a taxa de reciclagem nacional, toneladas de material reciclado por ano, coletada 
nas cooperativas de reciclagem registradas.

5. METAS 12.6 E 12.7 - ADOÇÃO DE PRÁTICAS 
SUSTENSÁVEIS NAS COMPRAS

A meta 12.6 busca incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e 
transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade 
em seu ciclo de relatórios, já a meta 12.7 pretende promover práticas de compras públicas 
sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais. Com foco nessas metas 
de práticas sustentáveis, cita-se a ISO 26000 (Diretrizes sobre Responsabilidade Social), 
onde a responsabilidade social se expressa pela responsabilidade de uma organização em 
tomar decisões, assim como comprometer-se pelos impactos no meio ambiente e no meio 
socioambiental. Implica, desta forma, um comportamento ético e transparente que contribua 
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para o desenvolvimento sustentável, inclusive da saúde e bem-estar da sociedade, que leve 
em consideração a expectativa dos interessados, que incentive o desenvolvimento sustentável 
dentro das leis aplicáveis e normas internacionais de comportamento, e esteja integrada a toda 
a organização e praticada em todas as suas partes (CASTKA, 2008). 

A adequação da meta é dada pelo que já vem sendo praticado de acordo com a ISO 
26000 pelas empresas no Brasil. Conforme o avanço tecnológico e o crescimento da economia 
colaborativa, as empresas buscam cada vez mais se adaptarem às propostas de parâmetros 
de responsabilidade socioambiental, que envolvem também padrões de consumo e produção 
sustentável. Compreender esses parâmetros seria o início para propor mudanças mais eficientes 
e aumentar a prática desses padrões em países em desenvolvimento (CASTKA, 2008).

É notável que as empresas que optaram por seguir a norma espontaneamente, uma 
vez que a ISO 26000 não é uma norma obrigatória, visam aos benefícios em longo prazo 
tais como a sua reputação e a competitividade (empresas que deixam de incorporar um 
comportamento socialmente responsável em suas estratégias, sistemas e práticas tendem a ficar 
para trás de seus concorrentes); a sua capacidade de atrair trabalhadores, sócios, acionistas, 
clientes e usuários; a boa percepção de investidores, proprietários, doadores, patrocinadores, e 
comunidade financeira; e sua relação com o governo, mídia e fornecedores, que estão cada vez 
mais optando por não apoiar empresas que não demonstram estar preocupadas com o bem-
estar de seus colaboradores (CASTKA, 2008).

No Brasil, por volta dos anos de 1960, iniciou-se as discussões sobre a responsabilidade 
social, após a criação da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas – ADCE, oportunidade 
em que surgiram os relatórios sociais com o intuito de ajudar a divulgar as ações sociais 
das organizações, colaborando com a sua reputação. Em 1982 foi criado pelo Comitê de 
Comunicações das Câmaras Americanas do Comércio de São Paulo o prêmio Eco – Prêmio 
de Contribuição Empresarial à Comunidade, para condecorar projetos privados com fins 
sociais. A partir de 1999, o Prêmio Nacional da Qualidade, que até então avaliava qualidade 
de produtos e serviços, incluiu a preocupação social nas empresas como critério de avaliação.

O Ministério do Meio Ambiente desenvolveu, em 2011, um Plano de Ação para Produção 
e Consumo Sustentável (PPCS) como forma de aplicar a ODS 12 no Brasil, de maneira mais 
prática e didática dentro da realidade do país. O Plano de Ação consiste em promover uma 
economia mais sustentável, em que abrange seis prioridades iniciais: educação para o consumo 
responsável; compras públicas sustentáveis; agenda ambiental na administração pública; 
aumento da reciclagem; varejo sustentável e construções sustentáveis (ONU, 2015).

As estratégias criadas pelo Plano de Ação envolvem seis pilares:
1. Definir ciclos curtos de apenas quatro anos para verificar a implementação do plano;
2. Aproveitar ações existentes de órgãos públicos, setores privados ou não governamentais 

e incorporar ao Plano de Ação de forma que essas ações sejam valorizadas, bem 
como aumentar em número e qualidade;

3. Valorizar o setor privado, pelo esforço em melhorar suas operações, pelo fornecimento 
de produtos mais sustentáveis, em iniciativas predominantemente voluntárias em 
práticas abordadas no Plano de Ação, além de ter na sua estratégia, o desejo de atrair 
uma série de iniciativas voluntárias do setor produtivo;
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4. Tornar o Estado o maior exemplo ao promover ações por meio de suas agências 
de governo e seus servidores que se engaje em práticas mais sustentáveis. O foco 
desse ciclo se dá ao consumo mais consciente, buscando mostrar aos cidadãos a sua 
responsabilidade em consumir cada vez mais com responsabilidade;

5. Gerar essa consciência na população, em busca do consumo sustentável para tornar 
o Plano de Ação viável nos demais âmbitos.  

6. Priorizar as ações que já possuem recursos e implementadores definidos.

Além do Plano de Ação desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, o SEBRAE 
desenvolveu um projeto chamado “Centro SEBRAE de Sustentabilidade” que além de 
todas as informações sobre o que é ser uma “empresa sustentável”, há diversos conteúdos e 
novidades sobre o desenvolvimento sustentável para empresas e curso gratuito para aqueles que 
pretendem implementar a sustentabilidade na sua empresa/organização. Além de conceitos, 
há orientações e passo a passo para que seja aplicado na prática por quem tiver interesse em 
continuar levando seu negócio de forma mais econômica e menos danosa para a sociedade e 
meio ambiente (SEBRAE, 2015). 

Os indicadores dessas metas são conhecer o número de empresas que publicam relatórios 
de sustentabilidade e número de países que implementam políticas de contratação pública e 
planos de ação sustentáveis.

6. META 12.8 – ESTILO DE VIDA EM HARMONIA 
COM A NATUREZA

É preciso garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante 
e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a 
natureza, até 2030. Ainda nesse contexto, o SEBRAE traz como conceito de sustentabilidade 
empresarial “uma ferramenta que possibilita lucrar ao mesmo tempo em que considera os 
cuidados com o meio ambiente e o bem-estar das pessoas”.  E mostra que essa sustentabilidade 
traz benefícios que ampliam a visão para além das paredes da empresa, fazendo com que 
sua atuação seja: economicamente viável, ou seja, equilibrada e lucrativa ao longo do tempo; 
ambientalmente correta, gerando o mínimo de impactos no meio ambiente, socialmente justa, 
permitindo que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Assim, ao mesmo tempo 
em que deixa as contas no verde, também usa de maneira mais eficiente os recursos (como 
água e energia), elimina desperdícios, promove o bem-estar das pessoas e cria relacionamentos 
mais éticos e justos com fornecedores e o mercado (SEBRAE, 2016).

Outros benefícios citados são voltados ao bem-estar dos colaboradores, clientes e toda 
a sociedade que tem contato com a Empresa. O SEBRAE aborda que em uma empresa 
onde dos colaboradores encontram um bom ambiente de trabalho, com salários justos e mais 
possibilidades de crescimento pessoal e profissional, possibilita o desenvolvimento do negócio 
bem como a comunidade se desenvolve junto, encontrando mais oportunidades de emprego 
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e investimentos locais, como pode ser visto na Figura 1. O proprietário torna seus parceiros 
e colaboradores mais comprometidos, e o lucro e competitividade permanecem ao longo do 
tempo. Dessa forma, o planeta é preservado e os recursos naturais são disponibilizados com 
qualidade a todos. Com isso, as próximas gerações encontrariam um ambiente equilibrado, 
desfrutando de qualidade de vida e bem-estar (SEBRAE, 2016).

Figura 1. Diagrama da empresa sustentável 

Fonte: cartilha “Primeiros passos para sustentabilidade nos negócios do SEBRAE, 2016.

No material apresentado, a abordagem da compra sustentável leva o proprietário ou 
responsável pela Empresa, a se questionar quanto a procedência da matéria prima utilizada. 
Nesse caso, o responsável deve garantir que a compra feita esteja de acordo com legislações 
ambientais e/ou trabalhistas. É primordial conhecer todo o processo de fabricação ou prestação 
de serviço oferecido, desde a matéria prima ao descarte para garantir que seja feita de maneira 
sustentável. 

No ramo das construções, foram criados incentivos fiscais para que novas iniciativas 
sustentáveis surgissem. Esses incentivos podem ser cl mento sobre esse incentivo, a Comissão de 
Meio Ambiente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) criou o Mapeamento 
de Incentivos Econômicos para a Construção Sustentável, onde contextualiza de acordo com 
as regiões, quais são exercidos os incentivos, uma vez que não são todos os estados que se 
enquadram nas cinco categorias apresentadas (DANTAS, 2014).

O pagamento por serviços ambientais visa ressarcir ou remunerar aqueles que se 
preocupam em preservar o meio ambiente. O Brasil possui grandes exemplos nesse sentido, 
o Imposto Ecológico sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um deles. Trata-
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se de destinar parte da receita oriunda do ICMS para o município com base no desempenho 
de vários critérios ecológicos. O ICMS Ecológico se surgiu como meio de compensar os 
municípios pela perda do seu território quando estes possuem unidades de conservação, sejam 
estas de Proteção Integral ou não. 

A ecoeficiência é um mecanismo criado com o intuito de incentivar uma produção mais 
limpa, com menor impacto ao meio ambiente possível, respeitando os limites tecnológicos e 
econômicos atuais. O termo ecoeficiência significa alcançar mediante o fornecimento de bens 
e serviços, preços competitivos, que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de 
vida, ao mesmo tempo em que reduzem progressivamente o impacto ambiental e o consumo 
de recursos ao longo do ciclo de vida, a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada da Terra. 

O IPTU Verde é uma medida que pode ser adotada pelos municípios a partir do Estatuto 
das Cidades (Lei n. 10.257/2001), onde os Municípios têm autonomia para aplicarem ou 
não, conforme o plano diretor. Instituída por meio da Lei nº 12.187/2009, e regulamentada 
posteriormente pelo Decreto n. 7.390/2010, a Política Nacional sobre Mudança do Clima 
(PNMC) oficializou o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro da ONU. 
Esse compromisso está relacionado a emissão de gases do Efeito Estufa. O objetivo é aprimorar 
e desenvolver ações de mitigação no Brasil (BRASIL, 2001; 2009; 2010). 

É necessário ainda, que seja cada vez mais abordado em todos os âmbitos nacionais 
a importância de preservar o meio ambiente não só dentro de uma Empresa, não só com 
incentivos no ramo das construções, mas sim, em todos os aspectos. Os recursos naturais são 
utilizados por todos e a todo instante. É preciso conscientizar as pessoas sobre o consumo 
sustentável, assim como as indústrias sejam conscientizadas sobre a produção sustentável, para 
que assim exista um equilíbrio entre produzir e consumir e que seja feito na sua capacidade 
mínima, utilizando apenas o necessário dos recursos naturais (DANTAS, 2014). 

Dessa forma, o planeta se tornará um ambiente mais agradável, influenciando as pessoas 
a ter um estilo de vida também agradável, proporcionado por um ambiente saudável. É preciso 
encontrar a harmonia com a natureza, que só é encontrada quando a natureza ainda está 
presente. Por isso, preservar, conservar e recuperar o meio ambiente, é uma preocupação atual 
que deve ser aplicada através de hábitos de consumo e produção sustentáveis. Se o consumo for 
apenas de acordo com a necessidade, a produção se torna mais consciente, fazendo com que os 
recursos naturais sejam preservados, gerando a possibilidade de ser conservado e recuperado, 
atingindo assim a harmonia com a natureza.

Para avaliar essa meta, o indicador será garantir que as pessoas, em todos os lugares, 
tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos 
de vida em harmonia com a natureza, em consonância com o Programa Nacional de Educação 
Ambiental (PRONEA), visto através do grau com que a (i) educação para a cidadania global 
e a (ii) educação para o desenvolvimento sustentável, incluindo a igualdade de gênero e os 
direitos humanos, são disseminados a todos os níveis em: (a) políticas educativas nacionais, (b) 
programas educativos, (c) formação de professores e (d) avaliação de estudantes, até 2030.
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7. META 12.A – APOIO AOS PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO PARA ALCANÇAR AS METAS

Esta meta incentiva o apoio aos países em desenvolvimento para que fortaleçam suas 
capacidades científicas e tecnológicas em rumo aos padrões mais sustentáveis de produção e 
consumo.  O despertar da cidadania começa dentro do lar, na escola, na sociedade, tornando-
nos capazes de compreender e ter a noção de direitos e deveres na construção de valores plenos 
que assegurem o bem-estar coletivo. Quando se há uma compreensão plena desse despertar 
se torna mais fácil alcançar os objetivos esperados por uma sociedade e assim poder dar apoio 
aos outros países. Primeiro, a transformação precisa ser interna. 

O Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS), do Ministério do 
Meio Ambiente, vem atuando de maneira colaboradora para a alertar a sociedade em geral, 
para estimular o uso eficiente dos recursos e insumos através de uma gestão sustentável para 
minimizar os impactos ambientais negativos (MMA, 2019).

A proposta ofertada pelo Ministério do Meio Ambiente é fomentar no País práticas de 
produção e consumo sustentáveis que vise um desenvolvimento social justo, que a sociedade 
tenha responsabilidade ambiental para as futuras gerações. Educar e instruir a população ao se 
falar em plano de ação sustentável é de extrema importância, visualizar que o objetivo só será 
alcançado quando houver uma educação onde a população entenda sobre as consequências 
que teremos para o futuro se não houve uma atuação rápida em prol desse tão sonhado 
consumo e produção responsáveis que começa dentro da conscientização da própria sociedade 
instruída.

Buscar apoio por meio de parcerias entre sociedade civil, políticas internas e indústrias 
para garantir o cumprimento das metas e compromissos assumidos no acordo internacional. 
Esse tipo de compromisso viabiliza um padrão mais sustentável de produção e de consumos, 
onde manter os recursos hídricos, a biodiversidade, a floresta, se tornam uma prioridade para 
a não só para a economia mais para a sociedade global.

Um País sustentável é aquele que valoriza e aplica princípios de responsabilidade 
compartilhada, visando um conjunto de melhorias onde as prioridades estão em apoiar 
programas e projetos voltados para a proteção, a recuperação do uso sustentável dos recursos 
naturais como qualidade ambiental nas cidades urbanas, diminuindo a poluição sonora e 
atmosférica, os recursos hídricos, valorizando a economia de água, e a biodiversidade que 
abriga uma imensa diversidade que faz do Brasil um dos países detentores da maior diversidade 
do Planeta.

Essa meta será quantificada através do apoio concedido a países em desenvolvimento 
para a pesquisa e desenvolvimento sobre consumo e produção sustentáveis e tecnologias 
ambientalmente seguras e racionais.
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8. META 12.B – TURISMO SUSTENTÁVEL

A atividade do turismo sustentável é aquela que satisfaz as necessidades dos visitantes 
e as necessidades socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto os aspectos culturais, a 
integridade dos ambientes naturais e a diversidade biológica são mantidas para o futuro. Nesse 
contexto, a meta 12.b visa desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos 
do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a 
cultura e os produtos locais.

Esta meta trata sobre desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos 
do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a 
cultura e os produtos locais. O turismo busca a sustentabilidade, visando a redução de impactos 
no meio ambiente preservando a natureza, busca o aumento da economia nos negócios locais 
e no setor social, apoiando projetos culturais locais, para que haja um crescimento que atenda 
às necessidades de ambos os lados. 

O turismo sustentável é uma atividade com um grande potencial engrandecedora 
para produzir uma economia sustentável através de diretrizes públicas, para qualidade na 
hospitalidade, interação entre residentes e visitantes.

É importante lembrar que todo turista, quando chega a um determinado lugar, é 
portador de uma bagagem invisível, a que chamamos bagagem de cidadania ou 
bagagem cidadã. Se esse viajante, em sua vida infantil e adulta, foi contemplado com 
os direitos que lhe confere a sua condição de ser social, é muito provável que o seu 
comportamento frente ao meio ambiente estranho nada deixe a recriminar. Cidadão 
na essência do termo, tem postura digna de visitante, respeita as normas vigentes e é 
respeitado pelos visitados (MOESCH, 2008, p. 90-91).

Tornar a educação das pessoas uma prevenção para o ato de desenvolvimento do turismo 
sustentável é fundamental, pois preparar essas pessoas para a responsabilidade de se manter 
um padrão de compromisso com o meio ambiente, gerando benefícios sociais e econômicos. A 
medida que a conscientização surte efeito nos colaboradores, ela é repassada para os visitantes, 
que se tornam também responsáveis pela preservação do local ao qual visitam.

A estrutura da atividade turística deve estar comprometida para alcançar um progresso 
contínuo para que não afete os ambientes naturais e que não prejudique o meio ambiente. É 
de extrema importância adotar estratégias para minimizar possíveis impactos negativos devido 
a essas visitações turísticas, mas é preciso elaborar medidas organizadas capazes de promover 
a preservação, a revitalização das áreas que venham a ser afetas.

Uma política pública deve ter clareza sobre a concepção de Turismo que defende, 
sobre qual a visão de desenvolvimento buscar e sobre quais são os seus compromissos. 
Deve, ainda, ter como objetivo democratizar o bem público chamado Turismo, 
possibilitando que o lazer e a hospitalidade sejam acessíveis a todos, visitantes 



295 

e cidadãos, não apenas como uma potencialidade, mas como realidade, e que a 
sociedade organizada incida nessas definições (MOESCH, 2008, p.42).

O Brasil tem um grande potencial turístico natural e cultural, que pode favorecer o 
crescimento econômico turístico em vilarejos, municípios, cidades. O Governo vem elaborando 
e implementando políticas públicas para garantir a acumulação de capital por parte de 
investidores externos.  

O indicador dessa meta é o número de estratégias ou políticas e planos de ação 
implementados em turismo sustentável com ferramentas de monitoramento e avaliação 
acordadas.

9. META 12.C – CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 
FÓSSEIS E DIMINUIÇÃO DE IMPACTOS 
ECOLÓGICOS

Como última meta do ODS 12, é necessário racionalizar subsídios ineficientes aos 
combustíveis fósseis, que encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de 
mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal 
e a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos 
ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos países em 
desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento 
de maneira que proteja os pobres e as comunidades afetadas (ONU, 2015).

 Esses combustíveis fosseis são fontes de energia não renováveis, que precisam de 
centenas de milhares de anos para que possam se renovar. Como principais meios temos, o 
carvão mineral, o petróleo e o gás natural. O uso do petróleo é realizado de diversas maneiras, 
sobretudo para transporte, aquecimento e geração de energia elétrica, quem vem gerando 
disputas desde a primeira Revolução Industrial. Com o crescimento populacional urbano nas 
últimas décadas, houve um aumento significativo da demanda energética, gerando discussões 
que englobam agências internacionais, estados e a sociedade na reflexão sobre o consumo de 
combustível fóssil e como isso pode afetar os recursos naturais, e quais mudanças podem gerar 
principalmente no clima.

 O Brasil, apesar de possuir uma vasta abundância de matérias-primas, ainda não possui 
um processo tecnológico avançado, por não despertar interesse de cunho econômico e político.  
Mas vem buscando ampliar sua matriz energética, investindo em fontes de energia renováveis, 
geradas a partir de recursos naturais. 

Sabe-se que há um interesse permanente em manter o petróleo com elevado subsídio, 
para assegurar os interesses das nações poderosas. O objetivo atual é encontrar e investir em 
meios de tecnologias limpas para incentivar financeiramente projetos que gerem energia 
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elétrica, com destaque para o desenvolvimento de energias alternativas como álcool, óleos 
vegetais, carvão vegetal e lenha. 

O Brasil é capaz de produzir combustíveis limpos podendo transforma-se em uma 
potência energética capaz de manter-se e tornar-se um exemplo para o globo terrestre. Para 
que isso se torne realidade é necessário que haja um investimento tecnológico que viabilize 
economicamente seu uso, tornando-os acessíveis a sociedade. Temos opções como: energia 
eólica, utiliza o vento como sua foça motriz, gerada por aerogeradores eólicos, que converte a 
energia cinética dos ventos em energia elétrica.  O biocombustível, proveniente da biomassa, 
obtida pela queima de plantas, madeiras e restos vegetais e animais. A geração ocorre por 
combustão direta, fermentação, gaseificação. A partir disso são produzidos o etanol, biodiesel 
e biogás.

A energia solar, é considerada uma fonte de energia de custo benefício, por ser limpa 
e renovável. É vantajosa, pois o país possui um clima intertropical. É captada por células 
fotovoltaicas presentes em painéis solares. A energia dos oceanos proveniente da força das 
águas oceânicas, apresenta poucos riscos ao meio ambiente.

A energia geotérmica, gerada pelo calor no interior do planeta, normalmente não agride 
o solo e possui baixo custo. Um maleficio seria a emissão de dióxido de enxofre, gás altamente 
prejudicial à saúde. Pode ocorre afundamentos de terras e contaminação de lagos onde as 
usinas são instaladas. No Brasil os estudos de energias geotérmicas são poucos, predomina nos 
países desenvolvidos como Nova Zelândia, que possui uma zona geográfica favorável.

O objetivo para ser alcançado necessita de planejamento, incentivo econômico e 
aperfeiçoamento tecnológico, destinados a obtenção de resultados, gerando um benefício sócio 
econômico, visando também a redução dos impactos ambientais, promovendo uma redução 
no efeito estufa. Ao ampliar-se o campo de visão, para uma meta a ser alcançada no futuro, 
percebe-se que o futuro já é hoje, e as decisões precisam ser tomadas com a máxima urgência 
para não haver consequências negativas para o país.

O indicador dessa meta é o montante de subsídios aos combustíveis fósseis por unidade 
do PIB (produção e consumo) e em percentagem do total da despesa nacional em combustíveis 
fósseis. 

CONCLUSÃO

Atualmente vivencia-se uma crise mundial, seja qual for o nome que receba, ‘crise 
ambiental’, ‘crise hídrica’, ‘poluição’, envolvendo diretamente o ser humano e suas relações, 
seja para com o próprio meio ambiente, seja para consigo mesmo. O Brasil, mesmo sendo 
um país rico em recursos naturais, como biodiversidade e água, por exemplo, já vem sofrendo 
gravemente com esta crise, a qual apenas será mediada através da educação. Que tipo de 
educação é preciso para melhor formar o cidadão, no aspecto ambiental e sustentável? A 
melhor compreensão da Agenda 2030 da ONU leva a sociedade brasileira a outro patamar. 
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Para tal, deve-se atinar que a perspectiva evolutiva da agenda não fique apenas 
encarcerada nas conferências, encontros e/ou documentos produzidos, mas vai além, perpassa 
o entendimento de cada ator social para com o conceito, método ou metodologia. Neste 
sentido, surge a necessidade de aprofundar-se o entendimento sobre como é que a educação 
vem realmente tratando o ambiente e o desenvolvimento sustentável. Assim, é necessária uma 
visão holística sobre as questões ambientais, dirigido ao estudo macroscópico das questões a 
partir de demandas locais ou regionais. 

A maioria dos problemas ambientais globais estão relacionados com os estilos de vida e 
condição de vida local e pessoal, seja o consumismo de bens, o tipo de alimentação, o tipo de 
moradia e, até mesmo, os meios de transporte que os alimentos precisam para chegar até cada 
cidadão. 

Externa-se assim a preocupação sobre necessidade de pensar a formação dos futuros 
nutricionistas, englobando o ensino e a aprendizagem através de metodologias desenvolvidas 
no sentido de promover o desenvolvimento da competência para ação ambiental.
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ODS 13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA 
 

A TEIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

Flávio Luís Leite de Sousa  
Francisco Paulo do Nascimento

INTRODUÇÃO

Um leigo ao ouvir que o clima mundial está em alteração, e que parte desta alteração 
é decorrente da ação antrópica, poderia simplesmente resolver a questão instruindo que se 
responsabilizassem os causadores de tais mudanças e que o clima fosse devolvido ao que 
sempre foi. Existem, porém, um número diverso de complicadores na tomada dessas decisões.

Quando tratamos de forças que desprezam as fronteiras geopolíticas é necessário que 
países cooperem em uníssono, mas quando interesses econômicos estão em jogo, os atores 
comportam-se de maneira cautelosa, tentando resguardar os interesses nacionais ou de grupos 
que detém força política e financeira.

Partiremos dos princípios que: (i) As mudanças climáticas ocorrem em ciclos naturais; (ii) 
As mudanças climáticas estão sendo agravadas pela ação humana em um ritmo maior que o 
natural; (iii) As populações humanas podem se adaptar ou mitigar os efeitos de tais mudanças, 
sendo que tais ações são inversamente proporcionais; (iv) As responsabilidades sobre as 
mudanças climáticas são diferentes entre os países; (v) As responsabilidades em mitigar tais 
mudanças são diferentes entre os países, gozando, em alguns, certo caráter de urgência em 
vista do uso intensivo de métodos de produção que, indubitavelmente, colaboram para as 
mudanças climáticas há muito tempo em grande dimensão. 

Ponto comum nessa empreitada planetária é a constatação de que as mudanças 
climáticas e suas consequências são cada mais velozes e mais severas, o que gera consenso 
acerca da emergência de danos ao planeta e nações e urgência nas ações, mesmo a despeito 
dos interesses de uma ou outra nação que se comporta como se estivesse localizada em outro 
planeta, se encontrasse imune às intempéries climáticas criadas por seus cidadãos e decisões 
de produção e exploração, ou seja, tivesse, sem que outras nações saibam, um “planeta B” a 
que recorrer.     

As mudanças climáticas a que assistimos, a todos assustam e a muitos afetam, são 
produções humanas, sendo a pessoa parte do problema e, como tal, inexoravelmente, parte da 
solução. Para além dos aparatos preditores e remediadores de catástrofes, se impõe um processo 
longo e contínuo de educação dos povos para, em vez de explorar a natureza, desaprender as 
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agressões e exploração e aprender a com ela conviver, em harmonia, aproveitando o que de 
bom a casa de todos, o planeta, posso oferecer aos seus hóspedes...     

Esse processo de educação é complexo, demorado de acordo com os níveis de 
civilidade alcançado pelas diversas nações, composto de diversas facetas, como o despertar 
de competências socais e atitudes individuais para conscientização do cenário atual e futuro 
sobre as mudanças climáticas; o desenvolvimento de pendores adaptativos para conviver com 
intempéries e mitigar seus efeitos; e compreensão de que as mudanças climáticas são reais e de 
efeitos imprevisíveis, impondo às pessoas um constante sentido de precaução por meio de suas 
ações visando a transformação das formas de produção e de viver. 

O texto contém abordagem sobre o embasamento científico para tais afirmações, a 
motivação para a atuação dos atores mundiais e documentaremos o papel do Brasil nesse 
contexto, levantando suas realizações e pendências na complicada teia das mudanças climáticas, 
bem como avaliação da possibilidade de o país alcançar os objetivos do ODS 13.

1. AURORA DA CLIMATOLOGIA

Desde o início da humanidade o clima é parte determinante de nossas vidas. Desde 
prever a migração de rebanhos para caça a encontrar a data certa para iniciar as plantações, 
analisar o clima e os ciclos naturais esteve presente na cultura egípcia antiga, entre os chineses, 
indianos e mesmo entre os povos pré-colombianos (WMO, 1973). Com o advento das grandes 
navegações, encontrou-se outro propósito para manter registros mais acurados do clima, dado 
que conhecer de antemão a dinâmica dos ventos poderia evitar grandes perdas materiais e 
humanas durante as longas viagens marítimas. 

No século XV alguns instrumentos importantes surgiram: o termômetro (1600), 
o pluviômetro (1639) e o barômetro (1644), que permitiram a instalação de estações 
meteorológicas em toda a Europa e em suas colônias ao redor do mundo. O somatório dos 
dados levou a interpretações mais refinadas das dinâmicas climáticas, como a Lei de Boyle em 
1659, as relações das correntes de ar e a rotação da Terra em 1735, a eletricidade atmosférica 
em 1752 e a composição do ar em 1800 (WMO, 1973).

Do ponto de vista prático, os dados coletados pelas estações meteorológicas somados ao 
telégrafo, inventado por Samuel Morse em 1848, criaram as primeiras previsões do tempo em 
1850 nos Estados Unidos. Tais previsões foram vistas como importantíssimas do ponto de vista 
estratégico pelos governos, dado que ao mesmo tempo em que permitem otimizar lavouras 
e navegações mais seguras, também traziam aumento do potencial bélico dos países que 
dominassem tais técnicas preditivas. Com esse enfoque surgiu a 1ª Conferência Meteorológica 
Mundial, em Bruxelas, Bélgica em 1853 (WMO, 1973), que culminou na fundação da 
Organização Climática Internacional (Organização Climática Mundial desde 1950).

Paralelamente, cientistas de outras áreas trouxeram, também no século XIX, importantes 
contribuições sobre o entendimento do clima. Cálculos de Joseph Fourier publicados em 1827 
(BURGESS, 1837) sobre a transferência de calor no sistema solar e na Terra indicaram que 
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a atmosfera terrestre era a grande responsável pela conservação do calor solar no planeta. 
Segundo seus cálculos, um corpo com a massa da Terra e a tal distância do Sol, deveria 
ser mais fria do que as temperaturas que encontramos. Experimentos de Tyndall publicados 
em 1861 mostraram que o nitrogênio e o oxigênio, gases existentes em maior quantidade na 
atmosfera, não são capazes de reter o calor do Sol, mas que dentre os gases na atmosfera, os 
que continham carbono eram os que retinham mais calor (TYNDALL, 1861). No final desse 
século, Arrhenius (1896) analisou medições da composição atmosférica de diferentes partes do 
globo com as variações de temperatura, encontrando correlações positivas entre a presença 
de carbono na atmosfera e maiores temperaturas. Na época isso não foi em nada alarmante e 
a queima de combustíveis fósseis foi vista inclusive como positiva: “isso permitirá que nossos 
descendentes, mesmo que em um futuro distante, viverem sob um céu mais quente e em um 
ambiente menos desagradável que nós” (ARRHENIUS, 1896).

Essa visão positiva sobre o possível aquecimento da atmosfera terrestre durou até que 
Keeling desenvolveu uma maneira acurada de medir as concentrações de compostos de 
carbono na atmosfera (KEELING, 1958). As medições de Keeling e de seus colaboradores 
ao redor do mundo mostraram que havia um aumento sucessivo na concentração de CO2 
atmosférico ano após ano (KEELING, 1960). A chamada Curva de Keeling (Figura 01) tem 
sido um importante parâmetro para acompanhar a concentração de CO2 na atmosfera desde 
então, inclusive como recurso didático para que leigos compreendam a discrepância dos 
níveis de CO2 presentes na atmosfera atualmente. Uma animação com dados atuais pode ser 
encontrada no site da Universidade da Califórnia (UCSD, 2019).

 
Figura 01: Curva de Keeling entre 1958 e 2019. 

 
Fonte: Wikipedia (2019)

Esta nova maneira de quantificar o carbono livre na atmosfera reacendeu o interesse no 
ciclo biogeoquímico do carbono e na influência humana sobre ele.



303 

2. TORNANDO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS UM 
PROBLEMA MUNDIAL

Após a II Guerra Mundial, e com o surgimento da Organização das Nações Unidas 
(ONU), houve uma tomada de consciência de que a meteorologia era uma ciência a serviço da 
humanidade a despeito de sua origem vinculada a governos de alguns países. A Organização 
Meteorológica Internacional (OMI) foi reconhecida pela ONU como a estrutura que comporia 
os alicerces da Organização Meteorológica Mundial (OMM), a qual estariam subordinadas 
todas as agências meteorológicas dos diferentes países. O primeiro Congresso da OMM foi 
realizado em 1951 e tratou prioritariamente de questões administrativas e organizacionais. Em 
dezembro do mesmo ano a OMM tornou-se uma agência especializada da ONU por meio de 
resolução específica.

Ao longo das décadas de 1960 e de 1970, a OMM passou por alterações organizacionais 
que resultaram em Comissões específicas para tratar de meteorologia aeronáutica, na 
agricultura, marítima e hidrologia. Ao mesmo tempo, comissões técnicas uniformizavam 
técnicas e padrões em âmbito mundial. A Organização passou a atuar de maneira cada 
vez mais significativa com outras agências, como a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura e a Organização Mundial da Saúde, melhorando a agricultura e 
mensurando a poluição do ar (WMO, 1973). Outro aliado da OMM seria o avanço tecnológico 
presente nessas décadas. Os Estados Unidos lançaram um satélite meteorológico e convidaram 
os demais países para fazerem uso desta tecnologia. Surge em 1965 o Programa de Pesquisa 
Atmosférica Global com as metas de estudar a troposfera e a estratosfera com os propósitos de 
realizar previsões com grande acurácia mesmo no intervalo de semanas e desenvolver modelos 
matemáticos capazes de computar como as diferentes variáveis climáticas interferem umas 
sobre as outras (BOLIN, 2007).

A integração dos dados coletados desde o século XIX e o ambiente de cooperação 
presente no Programa de Pesquisa Atmosférica Global começou a indicar aumentos de alguns 
décimos de graus centígrados nos primeiros 40 anos do século XX, com posterior redução. A 
pergunta que sucedeu foi: trata-se de uma variação natural ou existiria influência antrópica? A impressão 
dos climatologistas, relevada em um workshop em 1971, era a de que causas antropogênicas 
não poderiam ser descartadas. Alguns anos antes, pesquisadores haviam previsto que dobrar a 
quantidade de dióxido de carbono na atmosfera resultaria em um aumento de 2ºC no planeta 
(MANABE; WETHERALD, 1967). Isso ligou um alerta na conferência das Nações Unidas em 
Estocolmo em 1972; aparentemente, nem a soma de todas as ações prudentes poderia evitar 
uma alteração climática de grandes proporções e ações deliberadas deveriam ser dispendidas 
no sentido de compreender tais mudanças e mitigar seus efeitos (WARD; DUBOS, 1972).

Até o final dos anos 1970 as conferências climáticas visavam melhorar a qualidade 
dos dados coletados e eram, portanto, bastante técnicas, voltadas especificamente para 
climatologistas. Embora as questões referentes ao aumento do carbono atmosférico começassem 
a sensibilizar cientistas em outras áreas, o tema ainda dizia pouco aos políticos, que só se 
preocupavam com questões práticas como o aumento do número e intensidade de furacões 
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ou intensificação de enchentes ou estiagem (BOLIN, 2007). Os cientistas na verdade nunca 
haviam feito tais perguntas, mas também desejam as respostas. Mesmo sem respostas objetivas, 
entenderam que era necessário tornar pública a questão das mudanças climáticas. Assim, em 
1980 o Programa de Pesquisa Atmosférica Global tornou-se o Programa de Pesquisa Climática 
Mundial. 

Nos anos 80 se somaram esforços, com o intuito de entender as implicações das mudanças 
climáticas e previsões para o futuro. Outros gases do efeito estufa entraram em cena: metano, 
óxido nitroso e os clorofluorcarbonetos (CFCs). Em 1987 foi publicado o relatório “Nosso 
futuro comum” pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED, 
1987) que popularizou o conceito de desenvolvimento sustentável e reforçou a importância 
da ação conjunta de cientistas e instituições políticas. As respostas ao relatório foram positivas, 
embora análise retrospectiva deixe claro que os principais e contumazes agentes causadores 
das mudanças climáticas não compreenderam as críticas implícitas. Países que vinham 
experimentando secas ou enchentes severas mostraram-se interessados na discussão. 

Mesmo assim, em 1988 apenas 28 países responderam ao chamado para Painel 
Intergovernamental Mudanças Climáticas (IPCC, 1998). Desses, 11 eram países em 
desenvolvimento, inclusive com a presença do Brasil. Três grupos de trabalho foram criados: 
(i) avaliação da literatura científica, (ii) avaliação dos impactos ambientais e socioeconômicos e 
(iii) formulação de estratégias de resposta. Foi recomendado que em futuras reuniões do painel 
os delegados fossem escolhidos pela sua competência científica nas áreas afins, para manter 
alto o nível das discussões.

A necessidade de chamar atenção política deu a tônica do primeiro documento do IPCC 
(IPCC, 1989). Embora bem-intencionados, os delegados careciam de competência científica e 
isso imprimiu nos relatórios um tom desesperado (BOLIN, 2007). Apesar disso, foi um grande 
passo para os países em desenvolvimento se unisse em torno da questão e defendessem seus 
interesses e particularidades, afinal, as discussões giravam em torno de desenvolvimento zero, 
algo nocivo a países com industrialização tardia. Brasil e México levantaram a proposição 
de que se os países desenvolvidos eram os maiores responsáveis pela mudança do clima e 
lucraram com isso, deveriam responsabilizar-se pelos custos que recaíssem sobre os países em 
desenvolvimento.

No início dos anos 1990 os governantes dos países desenvolvidos estavam ávidos por 
demonstrar atenção às mudanças climáticas. Entretanto, ao mesmo tempo em que davam 
declarações positivas no IPCC, faziam reuniões a portas fechadas, sugerindo uma agenda oculta 
dos países industrializados (BOLIN, 2007). Mesmo que o consenso nos grupos de trabalho não 
fosse encontrado, o painel evidenciou as diferentes pretensões dos diferentes atores. Novos 
dados mostraram que o aquecimento global até o momento poderia ter causas naturais e 
o momento de incerteza científica foi suficiente para que lobistas de áreas relacionadas a 
combustíveis fósseis questionassem a validade do conceito de mudanças climáticas. Um dos 
pontos questionados foram as projeções de cenários futuros. Entenda-se que tais projeções 
eram difíceis de serem realizadas e alterações políticas de grande escala como, por exemplo, 
a dissolução da União Soviética, influenciavam profundamente o desenvolvimento industrial. 
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Os seis cenários futuros apresentados pelo IPCC até então (IPCC, 1992) foram vistos como 
imprecisos e desmerecidos. 

Os dados do IPCC pouco afetaram os acordos firmados na Rio-92. Nos anos seguintes, 
a visão de que os cientistas estariam agindo em interesse próprio em torno das mudanças 
climáticas veio à tona. Boehmer-Christiansen externou que, quanto mais medo as pessoas 
tivessem do aquecimento global, mais dinheiro seria destinado a pesquisas na área (1994). 
Também criticou os governos que haviam se tornado extremamente dependentes dos conselhos 
científicos e adiavam decisões importantes esperando por dados precisos, pois sempre haveria 
imprecisão na ciência (BOEHMER-CHRISTIANSEN, 1994). Ações de ONGs como o 
Greenpeace tornaram as mudanças climáticas visíveis, porém careciam de fundamentação 
científica e tornaram o discurso suficientemente alarmista para que fosse questionado pelos 
governos. Nesse ambiente de conflito uma visão mediadora surge com Bolin (1994): ações 
políticas devem ser tomadas tomando como base toda a informação relevante disponível. Frequentemente isso 
implica balancear medos e oportunidades. Análises indicam que uma maneira prudente de lidar com as mudanças 
climáticas seria seguir uma trilha de mitigação, adaptação e aumento de conhecimento. Não é uma questão de agir 
pensando no que ocorrerá daqui 100 anos, mas escolher uma estratégia prudente e adaptá-la à luz dos novos 
conhecimentos.

Nesse período, desentendimentos internos no IPCC, financiamentos científicos de 
empresas envolvidas com a queima de combustíveis fósseis e divergências políticas acirraram 
discussões e questionamentos sobre os dados os quais, em todas as simulações, indicavam que: 

todas as simulações mostram as seguintes características comuns: maior aquecimento 
da terra que do mar no inverno, aquecimento máximo medido em altas latitudes no 
inverno, pequeno aquecimento ártico no verão, aumento médio do ciclo hidrológico, 
com aumento na precipitação e maior umidade do solo no inverno (IPCC 1996).

3. DE KYOTO A PARIS; (QUASE) DIVIDINDO 
RESPONSABILIDADES

O Protocolo de Kyoto (UNFCCC, 1997) foi assinado em 1997 e vigorou entre 2005 
e 2015. Trouxe como um de seus princípios fundamentais o da Responsabilidade Comum, 
porém Diferenciada, tendo em vista que a parcela de compromisso com o carbono lançado na 
atmosfera era diferenciado entre os países (partes), de tal maneira que os países desenvolvidos 
deveriam ter a liderança tanto em matéria de redução de emissões como em provisão de 
meios para que os países em desenvolvimento pudessem gerar suas próprias ações climáticas 
(SOUZA; CORAZZA, 2017). 

A arquitetura do Protocolo de Kyoto agrupou países industrializados e com 
forte industrialização antes de 1990 no chamado Anexo I. Esses países tinham maiores 
responsabilidades no enfrentamento das mudanças climáticas, tanto no aporte de soluções 
tecnológicas e de recursos, quanto no pioneirismo nas políticas públicas, sobretudo as climáticas 
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e as energéticas. Como os Estados Unidos não ratificaram o Protocolo (governos Bush), a 
União Europeia exerceu a liderança. Essa e outras “ausências” explicam a ineficácia, falta de 
robustez e instabilidade do regime climático de Kyoto. A partir da COP 15, de Copenhague, 
novas coalizões de interesses ganharam espaço e protagonismo, como os Brics (SOUZA; 
CORAZZA, 2017). 

Como lado positivo, ressalta-se a meta global de um aquecimento máximo de 2ºC até 
2100. Para tanto, figura a Contribuição Nacionalmente Determinada – NDCs, em que cada 
país define seus compromissos de redução. Isso é visto como um minimizador de conflitos 
por alguns pesquisadores, uma vez que respeita a soberania dos países, porém, minimiza as 
obrigações internacionais (BUENO ET AL, 2016). Entretanto, resta o tempo e investigações 
sobre a adequação e a efetividade das NDCs para que as metas estabelecidas no Acordo de 
Paris sejam cumpridas.

4. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL – ODS 13

Os compromissos para o Desenvolvimento Sustentável até 2030 foram adotados pelos 
Estados membros das Nações Unidas em 2015. Esses compromissos são um projeto para paz 
e prosperidade entre os povos, agora e no futuro. Em seu cerne encontram-se 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável - ODS. São um chamado urgente para todos os países, 
desenvolvidos ou em desenvolvimento, numa parceria global, reconhecendo que a redução 
das desigualdades pode caminhar conjuntamente à mitigação das mudanças climáticas e 
preservando oceanos e florestas.

Os ODS foram elaborados após mais de uma década de trabalhos pelos países e pelas 
Nações Unidas. No que se refere às mudanças climáticas - ODS 13, o Acordo de Paris (FCCC, 
2015) foi um reinício. E a Divisão para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – DODS 
visa facilitar o engajamento dos países e garantir o cumprimento dos objetivos.

Conforme demonstrado anteriormente, o progresso na adesão no ODS 13 tem sido 
lento, relutante e pouco ambicioso. Como o aumento dos gases de efeito estufa - GEE ocorre 
em taxas mais rápidas que a previsto, seus efeitos passam a ser sentidos mundialmente. 
Embora sejam observados progresso nos financiamentos para combate a mazelas climáticas e 
determinação de contribuições determinadas por nacionalidades, são necessários planos mais 
eficazes para mitigação e adaptação de mudanças. Acesso a financiamentos e fortalecimento de 
capacidades internas precisam crescer em ritmo acelerado, particularmente em países menos 
desenvolvidos e estados localizados em ilhas pequenas. Outras recomendações são realçadas 
para sensibilização quanto à necessidade de redução da velocidade das mudanças climáticas e 
de mitigação de seus efeitos: 

• as emissões de GEEs devem atingir um pico e iniciar uma redução para manter a 
temperatura abaixo de 2ºC extras até o ano de 2100;
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• desastres climáticos representaram prejuízos materiais de cerca de 3 trilhões de 
dólares e um número de 1,3 milhões de vidas humanas;

• as partes que ratificaram o Tratado de Paris devem encaminhar suas NDCs e revê-
las até 2020, tornando-as mais ambiciosas;

• o financiamento para o Clima Global aumentou 17% de 2015-2016 se comparado 
com 2013-2014;

• em maio de 2019, 28 países acessaram o Fundo Clima Verde. Desses, 67% eram 
países menos desenvolvidos. 75 países, no total, buscam suporte do fundo para 
planejar e adaptarem-se ao ODS 13.

5. BRASIL E O CLIMA

O Brasil mostrou-se sempre receptivo aos acordos internacionais atinentes a questões 
ambientais. Demonstrou liderança entre os países em desenvolvimento e não condicionou sua 
atuação ao apoio internacional, ao tempo em que esteve aberto ao apoio de países desenvolvidos 
com vistas a gerar benefícios globais (BRASIL, 2008; BRASIL, 2017a).

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (BRASIL, 2008, BRASIL, 2009) visa a 
incentivar o desenvolvimento e a aprimorar ações de mitigação no Brasil, colaborar para o 
esforço mundial de redução das emissões de gases de efeito estufa, bem como objetiva a criação 
de condições internas para lidar com os impactos das mudanças climáticas globais. O plano foi 
centrado na óbvia redução de GEEs gerados no Brasil pelo aumento da eficiência energética, 
incentivo na utilização de etanol e biodiesel e fomento a adaptações visando minorar alterações 
ambientais.

No Relatório Nacional Voluntário sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
apresentado a ONU até o momento (BRASIL, 2017b), o ODS 13 não é abordado explicitamente, 
embora a discussão esteja ativa. O Brasil apresentou em 2015 sua pretendida Contribuição 
Nacionalmente Determinada - NDC ao Acordo de Paris. O país assumiu o compromisso de 
implantar ações e medidas que apoiem o cumprimento da meta estabelecida na NDC. Para 
o fim de planejar a implantação e o financiamento dessas ações e medidas, o Ministério do 
Meio Ambiente articula a elaboração de uma Estratégia Nacional para a Implementação e o 
financiamento da NDC do Brasil ao Acordo de Paris. 

A elaboração da Estratégia Nacional é articulada entre o Governo Federal, governos 
estaduais e municipais e setores relevantes da economia. Além disso, o Fórum Brasileiro 
de Mudança do Clima (BRASIL, 2017c) apoia a articulação com segmentos da sociedade, 
entidades representativas, organizações não-governamentais, movimentos sociais e demais 
grupos interessados. 

Como insumo inicial desse processo, produziu-se, no contexto de um projeto de 
consultoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, um documento de subsídio 
às discussões (BRASIL, 2017d). O MMA teve a contribuição de cerca de 30 entidades 
e instituições, pelo envio de formulários no período de março a julho de 2017. O FBMC 
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promoveu, ao longo de 2017, discussões com a sociedade civil por intermédio das Câmaras 
Temáticas instituídas no âmbito do Fórum, resultando no documento “Proposta Inicial de 
Implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil - NDC”, apresentada 
ao Presidente da República em 10 de agosto de 2018, pelo FBMC. Essa contribuição será 
incorporada ao processo de elaboração da Estratégia, que está sendo discutida no âmbito do 
Grupo Executivo sobre Mudança do Clima - GEX, coordenado pelo MMA.

Ao todo, o MMA recebeu 64 contribuições, desde setor produtivo até instituições 
acadêmicas, que agregaram informações relevantes para os setores prioritários definidos na 
NDC. Essas contribuições e outras que forem recebidas ao longo do processo de articulação 
com instituições governamentais e sociedade civil serão também empregadas como insumos 
para a elaboração da Estratégia Nacional de Implementação da NDC do Brasil.

O Brasil se compromete a reduzir as emissões de GEE em 37% abaixo dos níveis de 
2005, em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir essas emissões em 
43% abaixo dos níveis de 2005, até 2030 (BRASIL, 2017a). Quanto à adaptação aos efeitos 
da mudança do clima, a NDC brasileira indica a prioridade com a dimensão social, tendo 
presente a necessidade de proteger as populações vulneráveis dos efeitos negativos da mudança 
do clima e fortalecer sua capacidade de resiliência. Nesse contexto, o Brasil propõe inserir o 
tema no desenvolvimento de novas políticas públicas, tendo como referência o Plano Nacional 
de Adaptação (PNA) (BRASIL, 2016).

6. REDUÇÃO

O Brasil pretende reduzir suas emissões totais de carbono na atmosfera em seis áreas: 
(i) biocombustíveis; (ii) florestas; (iii) setor elétrico; (iv) integração lavoura-pecuária-floresta; (v) 
transportes; (vi) indústrias (BRASIL, 2017a). Cada área tem suas complexidades e entraves 
particulares.

a) Biocombustíveis

Os biocombustíveis podem ser considerados uma forma de reciclagem do carbono 
atmosférico se comparados com a queima de combustíveis fósseis. O carbono que hoje está 
retido na crosta terrestre em forma de petróleo, carvão mineral ou gás natural vai direto para 
a atmosfera com sua queima. O carbono que vai para a atmosfera pela queima de etanol 
ou biodiesel já estava na atmosfera e foi incorporado por plantas. Essa visão não é unânime 
mundialmente, fazendo-se necessário o convencimento de outros atores mundiais.

A aceitação mundial do biocombustível como uma alternativa verde é particularmente 
estratégica para o Brasil, pois a criação de um mercado consumidor externo aumentaria a 
demanda para um produto para o qual o país é pioneiro na exploração.
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b) Florestas

A manutenção de áreas florestais e reflorestamento são importantíssimos no sequestro de 
carbono atmosférico. As estratégias pensadas são: zerar o desmatamento ilegal (com foco na 
Amazônia); implementar o Código Florestal com o intuito de substituir pastagens por cobertura 
florestal (com melhores taxas de conversão de carbono atmosférico); restaurar florestas nativas; 
e promover manejo sustentável de florestas nativas e plantadas. Lucrar com florestas “em pé” 
através de incentivos.

Este é um objetivo “a conferir”, porquanto o que se observa, neste ano, na região 
amazônica, foi o aumento notório de queimadas de florestas que, sabe-se, são antecedidas de 
derrubadas de matas nativas, bem como o desmantelamento de instâncias fiscalizatórias da 
proteção a matas. 

c) Setor elétrico

As melhorias previstas para o setor ainda estão sendo estudadas, conforme grupo de 
trabalho definido por portaria ministerial (BRASIL, 2019).

d) Integração lavoura-pecuária-floresta

Promover sistemas agrossilvopastoris mantém a ocupação constante e sustentável do solo. 
Recuperar pastos degradados também promove menor liberação de carbono na atmosfera.

e) Transportes

Investimentos em tecnologias automotivas (carros híbridos e bicombustíveis) e Melhoria 
do transporte público e de carga, e desincentivo a utilização de transporte individual.

f) Indústrias

Melhor aproveitamento energético e fontes energéticas com menor taxa de emissões.
Embora a meta de redução seja ambiciosa aos olhos dos elaboradores, ela parece 

pouco inovadora. As propostas brasileiras são basicamente melhoramentos de velhas técnicas. 
Parecem mais meras tentativas de cumprir com uma agenda internacional, e menos interesse 
real em modificar processos. Um compromisso com velhas estruturas políticas e financeiras. Um 
compromisso caduco se considerarmos a magnitude dos eventos a se desenrolar nos cenários 
mais pessimistas. Como falar em biodiversidade quando não se consegue compreender que 
uma floresta de eucalipto não é a Amazônia.

Ressalva-se que mesmo essas melhorias de velhos processos dependem de cooperação e 
de financiamentos internacionais, o que pode ser obtido mediante insofismável demonstração 
de real interesse em defender florestas, rios e lagos de nosso território. Ao revés, nos últimos 
tempos, não se observa testemunho de cooperação técnica; houve recente supressão de recursos 
financeiros consideráveis antes destinado a preservação de matas. De se esperar que o Brasil 
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compartilhe, ainda que em parte, o corolário de que todas as nações vivem no mesmo planeta, 
são responsáveis pelos destinos da grande aldeia. 

O Brasil apresentou, via Plano Nacional de Adaptação – PNA (BRASIL, 2016), um 
apanhado que considera 11 estratégias setoriais e temáticas: Agricultura, Biodiversidade e 
Ecossistemas, Cidades, Desastres Naturais, Indústria e Mineração, Infraestrutura (Energia, 
Transportes e Mobilidade Urbana), Povos e Populações Vulneráveis, Recursos Hídricos, 
Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional e Zonas Costeiras.

A abordagem setorial e temática adotada segue os preceitos legais para a repartição 
de competências no âmbito do Governo Federal, prioridades e urgências em relação à 
vulnerabilidade. O MMA coordenou o primeiro relatório de monitoramento e avaliação 
(BRASIL, 2017e) do PNA e contou com a participação de instituições públicas e privadas.

As ações realizadas no âmbito das metas e diretrizes estão alinhadas ao Plano. Destas, 
76% contribuem para a produção e gestão do conhecimento, 54% para a promoção da 
coordenação e cooperação institucional e 72% para a identificação e proposição de medidas 
de adaptação e redução do risco climático.

O PNA, entretanto, não atua efetivamente sobre questões de enorme importância 
elencados pelo estudo apresentado pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 
2016), a citar: provisionamento de água potável, regulação de eventos climáticos extremos, 
regulação do clima local e qualidade do ar, regulação do sequestro de carbono, regulação do 
tratamento de água e prevenção da erosão. Todos os tópicos ressaltados pelo PBMC exigem 
políticas sérias de preservação de áreas verdes e recomposição de cobertura vegetal nativa, 
mesmo em áreas urbanas.

7. ODS 13 E AS PERSPECTIVAS DE ALCANCE DAS 
METAS

O último relatório das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas (WMO, 2019) não 
apresenta nenhuma informação científica divergente do apresentado nos eventos para tratar 
das mudanças climáticas.

A temperatura global em 2019 é 1,1oC maior que na era pré-industrial e é maior em 
0,2ºC se comparado com o período entre 2011 e 2015. A acidificação dos oceanos é de 26% 
desde antes da era industrial. As emissões de CO2 continuam a subir (2% em 2018). A melhor 
estimativa, ou seja, se as NDCs forem implantadas integralmente, é de que a temperatura 
global em 2100 aumente cerca de 3oC.

O ODS 13 é “tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 
impactos”, que sugere duas vertentes concomitantes e contínuas: combater mudanças 
climáticas, que envolveria resiliência às tentações modernas de formas de produzir e de viver, 
bem como antecipação para mitigações e adaptações a mudanças climáticas e seus efeitos em 
forma de catástrofes naturais; e cuidar da formação e educação das pessoas para sensibilização 
e conscientização quanto à necessidade de todos e todas cuidarem do todo, do planeta na 
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qualidade de lar da humanidade, quanto à responsabilidade mútua, ao dever de cada um 
cuidar de seu lugar como forma de cooperação para o todo. Sensibilizar para a ideia da 
complexidade, da interdependência entre todas as formas de vida e as coisas.

Esse ODS, como os demais, é dividido em metas, e respectivos indicadores, a serem 
cumpridas pelas ONU e pelo Brasil até 2030, quais sejam:

META 1 

Nações Unidas: 

Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às 
catástrofes naturais em todos os países”.

Brasil: 

Ampliar a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos e impactos resultantes da 
mudança do clima e a catástrofes naturais

Indicadores:

 1.a) número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído 
a desastres por 100 mil habitantes;
 1.b) Não aplicável a países.
 Número de países que adotam e implementam estratégias nacionais de redução de 
risco de desastres em linha com o Quadro de Sendai para a Redução de Risco de Desastres 
2015-2030;
 1.c) proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de 
redução de risco de desastres em linha com as estratégias nacionais de redução de risco de 
desastres.

META 2

Nações Unidas:

Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos 
nacionais.

Brasil:

Integrar a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) às políticas, 
estratégias e planejamentos nacionais. 

https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1311
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1311
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1313
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1313
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1313
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Indicadores:

2.a) Não aplicável a países.
Número de países que comunicaram o estabelecimento ou a operacionalização de uma 

política/estratégia/plano integrado que aumente a sua capacidade de adaptação aos impactos 
adversos das mudanças climáticas e promova a resiliência climática e o desenvolvimento de 
emissões de gases de efeito estufa baixas de maneira que não ameacem a produção alimentar 
(incluindo um plano nacional de adaptação, uma contribuição determinada a nível nacional, 
uma comunicação nacional, um relatório de atualização bienal ou outro).

META 3

Nações Unidas:

Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional 
sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima.

Brasil:

Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana 
de institucional sobre mudança do clima, seus riscos, mitigação, adaptação, 
impactos e alerta precoce. 

Indicadores:

3.a) Não aplicável a países.
Número de países que integraram medidas de mitigação, adaptação, redução 

de impacto e alerta precoce nos currículos de ensino fundamental, médio e superior. 
3.b) Não aplicável a países.

Número de países que comunicaram o fortalecimento da capacitação institucional, 
sistêmica e individual para implementar ações de adaptação, mitigação e transferência de 
tecnologia e desenvolvimento.

META 4

Nações Unidas:

Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da Convenção 
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] para a meta de mobilizar 
conjuntamente US$ 100 bilhões por ano a partir de 2020, de todas as fontes, para atender às 
necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação significativas 
e transparência na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima 
por meio de sua capitalização o mais cedo possível.
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Brasil 
 
 Meta não aplicável ao Brasil. 

Indicadores:

4.a) Montante mobilizado de dólares dos Estados Unidos por ano, entre 2020 e 2025, 
para o compromisso de $100 bilhões.

META 5

Nações Unidas:

Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado 
à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em 
mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas.

Brasil:

Estimular a ampliação da cooperação internacional em suas dimensões 
tecnológica e educacionais objetivando fortalecer capacidades para o 
planejamento relacionados à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países 
menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades 
locais e marginalizadas. 

Indicadores:

5.a) Não aplicável ao Brasil
Número de países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento 

que recebem apoio especializado, e montante de apoios, incluindo financiamento, tecnologia 
e capacitação, para mecanismos de aumento de capacidade para planejamento e gestão 
eficazes das mudanças climáticas, incluindo as mulheres, os jovens e as comunidades locais e 
marginalizadas.

A meta 1 “Ampliar a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos e impactos resultantes 
da mudança do clima e a catástrofes naturais” encontra altíssima possibilidade de alcance, 
tendo em vista que, diante do indicador (número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas 
diretamente afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes), não se tem notícia no país 
de desastres naturais que tenha provocado mortes de pessoas em alta escala.

No entanto, neste mês de outubro de 2019, o país assiste estarrecido, ao avanço de 
manchas de óleo sobre as praias, alcançando a 194 localidades de 77 municípios (até dia 18 de 
outubro), sem que se saiba, ao menos, a procedência, a causa do desastre. Muito menos se tem 
noção sobre a forma de mitigar os riscos, porquanto observam-se contingentes de voluntários 

https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1311
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1311
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1311
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limpando as praias com instrumentos rudimentares, muitos trabalhando literalmente “no 
braço”. É provável que não morram pessoas, mas este é não é lenitivo, pois muitas formas de 
vidas, em dimensão incalculável e por tempo imprevisível, se esvairão com o desastre, além de 
afetar vidas de pessoas em número igualmente imensurável por lapso incerto.

Em vez de o país se preparar para mitigar efeitos danosos de casos fortuitos, quando não 
conseguir se antecipar e evitar a ocorrência, veio de, recentemente, extinguir o Comitê do Plano 
Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Água (PNC), instituído 
em 2013, ou seja, justamente o comitê que se encarregaria de planejar ações mitigadoras do 
sinistro. 

Esse comitê e outras dezenas de entidades assemelhadas foram extintos pela atual 
administração do país, o que reflete desinteresse pela articulação interna e vácuo de poder de 
reação para lidar com catástrofes. 

O terceiro indicador ”proporção de governos locais que adotam e implementam 
estratégias locais de redução de risco de desastres em linha com as estratégias nacionais de 
redução de risco de desastres” talvez encontre dificuldade para alcance, porquanto os municípios 
não reúnem condições técnicas para desenvolver projetos de mitigação de riscos de desastres. 
Antes, o governo federal teria que traçar estratégias para redução dos riscos ou induzir estados 
e municípios a traçar seus planos, executando seu papel de regulador, indutor e apoiador de 
medidas a serem implementadas no território nacional. No entanto, passado razoável tempo 
de edição de diplomas legais prevendo tal desiderato, não se tem informações sobre projetos e 
medidas concretas com esses objetjvos. Ao contrário, o que se sabe é a extinção de conselhos e 
comitês setoriais preditores e planejadores de ações para enfrentar questões que tais. 

Outro indicador para o qual o Brasil talvez não esteja preparado no 
presente nem no futuro imediato e quiçá, a curva de aprendizagem experimente 
delongas, é “melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade 
humana de institucional sobre mudança do clima, seus riscos, mitigação, 
adaptação, impactos e alerta precoce”.

Não parece à nação que haja recursos orçamentários para investimentos 
em educação e pesquisa, a despeito da elevada carga de impostos. O que se 
observa do discurso oficial e nas peças orçamentárias é corte de recursos para as 
universidades, institutos e outros órgãos de pesquisa, o que pode conferir à meta 
estabelecida certo destino de malogro, restando à sociedade o fortalecimento 
da crença de que a natureza continuará bondosa com o país.   

CONCLUSÕES

O Brasil é um país tropical com grande cobertura florestal e longas áreas litorâneas. 
Alterações nesses sistemas podem afetar a dinâmica de ventos e chuvas seguidas de aumento 
nos níveis oceânicos. Políticas eficazes deveriam investir recursos em pesquisas objetivas 
prevendo secas prolongadas e/ou intensas; chuvas prolongadas e/ou intensas. A realidade 

https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1313
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1313
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1313
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo13/indicador1313
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percebida nos últimos anos mostra que não há estudos, tampouco ações suficientes para lidar 
com tais alterações. Grandes cidades passam por escassez de água – o estresse hídrico já é 
realidade em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Vitória, Fortaleza, Recife, Petrolina -, ou por 
enchentes sem que medidas efetivas sejam tomadas.

O Brasil não tem conseguido lidar com desabamentos em encostas, ano após ano, na 
estação chuvosa, nem com enchentes. Tendo em vista que as previsões mundiais apontam para 
a intensificação de tempestades, como o Governo, nas suas diferentes esferas, pretende lidar 
com chuvas ainda piores se carecemos de mecanismos adaptativos para o clima do século XX?

O país começa a produzir legislação que visa incorporar os ODSs em suas políticas, 
mas sem fiscalização e o entendimento que esses objetivos são essenciais para nossa própria 
existência, é possível que presenciemos catástrofes de dimensão variável e ações paliativas 
ineficazes. Os eventos climáticos que causarem grandes prejuízos materiais e de vidas serão 
provavelmente seguidos do argumento: “nunca choveu tanto nesta época do ano” ou “a 
seca neste ano, foi a maior registrada”, ou como se assistiu nesta semana sobre as causas do 
derramamento de óleo nas praiais do nordeste: “é um mistério, ainda não descobrimos”. Hoje 
sabemos que tais argumentos estão vinculados à inabilidade de direcionar os atores nacionais 
para um propósito comum e não a um “acaso climático.

Como país de desenvolvimento tardio, o Brasil foi isentado pelos acordos internacionais 
de maiores responsabilidades ambientais, mas como líder das economias emergentes e 
detentor de enorme biodiversidade mostra-se conservador em práticas que já se mostraram 
danosas considerando dados científicos e históricos. A medida brasileira mais acertada seria a 
redução da utilização de combustíveis fósseis utilizando como alternativa os biocombustíveis, 
mas, ainda assim, o mundo deve ser convencido dos benefícios de tal medida para a construção 
de um mercado externo para essa comodity. Tal medida deve ser recepcionada com ressalvas, 
de qualquer maneira, pois o Brasil não deterá o monopólio deste recurso por muito tempo. 
Historicamente o país teve prejuízos quando lavouras foram transferidas para outros países 
(seringueiras, açúcar, café, por exemplo). Por fim, com as mudanças climáticas, o hemisfério 
norte apresenta vasta extensão de terras que hoje estão congeladas, mas que, eventualmente, 
poderão tornar-se agricultáveis.
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ODS 14 - VIDA NA ÁGUA 
 

ALFABETIZAÇÃO OCEÂNICA: 
EDUCAR HOJE PARA EXISTIR O 
AMANHÃ
Ana Carolina Alves Rocha 
Bruno Ceser de Almeida

Os oceanos cobrem três quartos da superfície da Terra, são responsáveis pela absorção 
de cerca de 30% do dióxido de carbono produzido pelos humanos, pela produção de 50% 
do oxigênio necessário para a respiração, possui fundamental importância para o ciclo da 
água, pelo controle do sistema climático, além de possuir biodiversidade marinha e costeira 
necessária para a subsistência de mais de 3 bilhões de pessoas, segundo as Nações Unidas.

Um dos impactos significativos da atividade humana sobre os oceanos é a poluição 
marinha. Essa poluição não e só apenas pelo petróleo de acidentes ou os resíduos gerados 
pela limpeza ilegal de depósitos, mas também as originadas por poluentes de outras fontes 
que incluem o esgoto doméstico, as descargas industriais, o escoamento de superfície urbano e 
industrial, os acidentes os derrames, as explosões, as operações de descarga no mar, a exploração 
mineira, os nutrientes e pesticidas agrícolas, as fontes de calor e das descargas radioativas.

A biodiversidade marinha, presente nos oceanos, está seriamente ameaçada pelas 
atividades humanas, que vai além da poluição, tais como as pescas industriais e destrutivas, 
sobrepesca e a poluição marinha, resultando na completa desestruturação do ecossistema, 
afetando diretamente os oceanos e sua importância para a manutenção da vida do planeta. 
Por esses motivos, a Organização das Nações Unidas (ONU) incluiu em um de seus dezessete 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o “ODS 14 - VIDA NA ÁGUA”, que tem 
como objetivo conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos 
para o desenvolvimento. A ODS 14 possui sete objetivos, que abrange a reduzir a poluição 
marinha, gerir de forma sustentável os mares e oceanos, diminuir da acidez das águas, acabar 
com a sobrepesca, conservar as costas, proibir a pesca ilegal, incentivar os pequenos Estados a 
partir do uso sustentável da pesca, aquicultura e turismo.

A ONU Oceanos é um mecanismo interinstitucional criado para aprimorar a 
coordenação, coerência e eficácia das organizações competentes das Nações Unidas e da 
Autoridade Internacional de Fundos Marinhos, em conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, as respectivas competências de cada uma das suas 
organizações participantes e os mandatos e prioridades aprovados por seus respectivos órgãos 
de governo.
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1. A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)

As Nações Unidas são vanguardistas dos esforços em assegurar o uso cooperativo e legal 
dos mares e oceanos. Em 1982, adotaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, para o benefício individual e comum da humanidade e do direito internacional para a 
grande maioria dos recursos hídricos do planeta. O Escritório das Nações Unidas de Assuntos 
Jurídicos, através da sua Divisão de Assuntos do Oceano e da Lei Marítima, desempenha papel 
importante no apoio desses esforços.

Para proteção e promoção do uso sustentável dos mares e oceanos, várias organizações, 
programas, convenções e acordos foram criados em nível internacional, visando o menor 
impacto quanto a utilização dos recursos marinhos.

2. PNUMA – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS 
PARA O MEIO AMBIENTE

É a principal autoridade ambiental global que define a agenda ambiental no mundo, 
promove a implementação coerente da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável 
dentro do Sistema das Nações Unidas e serve como um defensor autorizado do meio ambiente 
do planeta. Esse programa tem como missão permitir que as nações e povos melhorem sua 
qualidade de vida sem comprometer as gerações futuras por meio do Programa Marítimo 
Regional.

3. UNESCO – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA

Procura construir a paz por meio da cooperação internacional em Educação, Ciências 
e Cultura. Um dos programas da UNESCO é a Comissão Oceanográfica Intergovervamental 
(IOC), criada em 1960. É a única organização competente para a ciência marinha no sistema 
da ONU. O objetivo da comissão é promover a cooperação internacional e coordenar 
pesquisas, serviços, capacitação, a fim de entender a natureza e os recursos das áreas oceânicas 
e costeiras, aplicando esse aprendizado para melhorar a gestão, o desenvolvimento sustentável, 
a proteção do ambiente marinho e auxiliar na tomada de decisões de seus Estados Membros. 
O IOC também possui o reconhecimento pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar (UNCLOS), sendo esta a organização internacional competente nos campos de 
Pesquisa Científica Marinha e Transferência de Tecnologia Marinha, criado pelo desejo de 
se estabelecer o espírito mútuo e cooperativo de todas as questões relacionadas ao Direito do 
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Mar e de sua importância para a manutenção da paz, justiça e progresso para todos os povos 
do mundo.

4. OMI – ORGANIZAÇÃO MARÍTIMA 
INTERNACIONAL 

É uma agência da ONU que define os padrões de segurança e o desempenho ambiental 
do transporte internacional, criando uma estrutura reguladora para o setor de transporte 
marítimo que seja justo e eficaz. A participação da OMI para a Agenda 2030 é no apoio ao 
comércio mundial facilitando a economia global por meio de transporte sustentável, atendendo 
aos vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tais como eficiência energética, novas 
tecnologias e inovação, inovação e treinamento marítimos, gerenciamento de tráfego marítimo 
e desenvolvimento da infraestrutura marítima. Uma das convenções criadas pela OMI foi a 
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL), em 1973.

5. MARPOL – CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA 
A PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO POR NAVIOS 

É a principal convenção internacional que cobre a prevenção da poluição das águas 
marinhas por navios de causas operacionais ou acidentais. Essa convenção inclui regulamentos 
destinados a prevenir e minimizar a poluição dos navios e atualmente inclui seis anexos técnicos: 
regulamentos para a prevenção da poluição por petróleo; regulamentos para o controle da 
poluição por substâncias líquidas nocivas a granel; prevenção da poluição por substâncias 
nocivas transportadas pelo mar em embalagens; prevenção da poluição por esgoto de navios; 
prevenção da prevenção por lixo de navios; e, prevenção da poluição do ar pelos navios.

6. TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA O DIREITO 
DO MAR

É um órgão judicial independente estabelecido pela Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar para julgar as disputas decorrentes da interpretação e aplicação da 
convenção. O tribunal é composto por 21 membros independentes, eleitos dentre as pessoas que 
gozam da mais alta reputação de justiça, integridade e competência reconhecida no campo do 
direito do mar. O tribunal está aberto aos Estados Partes, ou seja, Estados e organizações que 
fazem parte da convenção. Estados ou organizações intergovernamentais, empresas estatais e 
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entidades privadas que não façam parte da convenção, podem submeter seus interesses, desde 
que seja de competência do tribunal e aceito por todas as partes do caso. 

7. CONFERÊNCIA RIO+20

Essa conferência ocorreu entre 20 a 22 de junho de 2012, no Brasil. Nessa conferência, os 
Estados Membros decidiram lançar um processo para desenvolver um conjunto de Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se baseou nos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio. Esse conjunto de ODSs foram criadas a partir de decisões prospectivas em várias 
áreas temáticas, incluindo energia, segurança alimentar, oceanos, cidades e foi necessário 
convocar uma terceira conferência internacional em 2014.

8. AGENDA 2030 – 17 OBJETIVOS PARA 
TRANSFORMAR O NOSSO MUNDO

Em 2015, a cúpula das Nações Unidas lança 169 metas dentro de 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) construídas sobre o legado dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio. Essas metas buscam concretizar os direitos humanos, alcançar a 
igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas de forma integrada e indivisível 
sobre as três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental.

9. CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 
OS OCEANOS, 2017

Os chefes de Estado e Governo e representantes oficiais, reuniram-se em Nova Iorque, 
de 5 a 9 de junho de 2017 para apoiar a implementação do ODS 14 da Agenda 2030, com 
participação da sociedade civil e outras partes interessadas, afirmando o compromisso de 
conservar e usar sustentavelmente os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável. 

Nessa conferência, os chefes de Estado reconheceram que o oceano é essencial para 
o futuro da humanidade em toda sua diversidade, que ele contribui para a erradicação da 
pobreza, segurança alimentar e nutrição, comércio e transporte marítimo e é fonte de trabalho 
digno e de renda. Enfatizam e ressaltam acerca do cumprimento dos ODS 14, da diminuição 
de fatores estressores ao ecossistema e apelam a todas as partes interessadas que conservem e 
utilizem de forma sustentável, os oceanos, mares e recursos marinhos e que devem ser aplicados 
em caráter de urgência sustentar “planos para nutrir a educação relacionada ao oceano, como 
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por exemplo, parte do currículo educacional, a fim de promover literatura sobre o oceano e 
criar uma cultura de conservação, restauração e o uso sustentável do mesmo”.

Uma das formas de controlar e minimizar os impactos das atividades humanas sobre o 
oceano é por meio da educação, incentivando os indivíduos a serem responsáveis e conscientes, 
capazes em resolver desafios, respeitarem a diversidade cultural e propiciar a criação de 
ambientes mais sustentáveis.

Em 2002, um grupo de cientistas oceânicos e profissionais da educação dos Estados 
Unidos, percebeu a falta de assuntos relacionados aos oceanos na educação formal, e iniciaram 
um projeto colaborativo para incluir as ciências oceânicas no ensino fundamental e médio. 
Esse movimento se espalhou pelo mundo por meio de associações de educadores em ciências 
marinhas no Canadá, Austrália, Europa e Ásia. Os programas de alfabetização oceânica, 
tem se concentrado, até o momento, nos planos de aula e atividades voltadas para Ciência, 
Tecnologia, Educação, Engenharia e Matemática (STEM), principalmente após a adoção do 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14. Esse grupo de cientistas e educadores 
ajudaram a desenvolver sob a estrutura da Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO), a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), que 
por sua vez, visa melhorar a educação no que se refere ao desenvolvimento sustentável em todos 
os contextos sociais, transformando a sociedade, reorientando a educação, desenvolvendo o 
conhecimento das pessoas, valores e comportamentos humanos, contribuindo para um planeta 
sustentável.

10. INFLUÊNCIA DOS OCEANOS NA HUMANIDADE: 
A NECESSIDADE DA ALFABETIZAÇÃO OCEÂNICA

A maioria das pessoas no mundo não sabem de a toda a extensão da influência dos 
oceanos em seu cotidiano e como a influência das ações humanas sobre os recursos marinhos. 
A inclusão do ODS 14 dentre os 17 ODS da ONU, foi uma verdadeira conquista para a 
comunidade oceânica, envolvendo os Estados Membros nesse compromisso global no uso 
sustentável dos oceanos e mares, implementando políticas necessárias para o uso responsável. 
Vários relatórios documentam a centralidade dos oceanos, mares e costas para a economia 
mundial, meio ambiente e qualidade de vida. Dessa forma, é possível melhorar a estabilidade 
econômica, permitir que a sociedade entenda as questões críticas associadas aos tópicos 
importantes dos oceanos, comércio, energia, mudança climática, biodiversidade e saúde 
humana por meio da alfabetização oceânica em todas os níveis da educação, seja no ensino 
fundamental, médio ou superior, com objetivo de garantir um mundo sustentável para as 
gerações futuras.

De acordo com a UNESCO, são sete os princípios essenciais da alfabetização oceânica. 
Esses princípios são ideias-chave que a sociedade deve possuir sobre o Oceano, envolvendo-a 
nos temas acerca do uso sustentável dos mares e oceanos.
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O primeiro princípio, diz que a Terra tem um oceano global com diversos recursos, 
e compreender o planeta através do oceano é entender sua formação, sua influência no 
movimento das placas tectônicas por suas cadeias montanhosas submarinas e por suas fossas 
oceânicas, a influência das temperaturas das águas marinhas na manutenção dos níveis do 
mar e da formação dos ventos e é entender também que o oceano é finito e seus recursos são 
limitados.

O segundo princípio essencial dita que o oceano e a vida marinha possuem forte ação 
na dinâmica da Terra, tais como as formações rochosas sedimentares, vulcânicas, siliciosas e 
carbonatadas, o relevo costeiro resultante da movimentação das placas tectônicas, formação 
das areias das zonas costeiras, fundamental para o ciclo da água e da formação dos reservatórios 
de água do planeta.

O terceiro princípio é que o oceano possui a maior influência no tempo e no clima, 
absorvendo a radiação solar, libera calor pela evaporação da água, originando por sua vez as 
nuvens e as chuvas. Além disso, o oceano controla o ciclo de carbono da Terra, absorvendo 
50% de dióxido de carbono que é lançado na atmosfera.

O quarto princípio diz que o oceano torna a Terra habitável e que as primeiras formas 
de vida se desenvolveram no oceano, ainda sem presença de oxigênio. No entanto, a existência 
do oxigênio na atmosfera foi resultado das ações de organismos fotossintéticos presentes no 
oceano.

O quinto princípio essencial refere-se a enorme diversidade de vidas e de ecossistemas 
que o oceano possui e que a vida presente no oceano é a maior e mais vital do planeta. 

O sexto princípio essencial prevê que do oceano e a humanidade estão fortemente 
interligados, afetando cada vida humana, fornecendo oxigênio, uma parte da água doce, 
regula o clima, fornece alimentos, medicamentos e recursos vivos e não vivos, gera emprego e 
renda, é via de transporte de pessoas e mercadorias, é fonte de recreação e elemento cultural. 
As ações humanas podem afetar o oceano de diversas formas, bem como a poluição e o uso 
dos recursos marinhos de formas não sustentáveis.

O sétimo princípio defende que ainda há muito o que descobrir e explorar nos oceanos, 
afinal, é o maior e menos explorado lugar do planeta, pois menos de 5% da sua extensão 
é conhecida. Estudar e pesquisar o oceano, bem como desenvolver tecnologias que possam 
explorar as potencialidades marítimas, tais como satélites, submarinos e submergíveis não 
tripulados, podem contribuir com o melhor entendimento dos oceanos e sua complexa interação 
com o planeta. O estudo das Ciências Oceânicas deve ser obrigatoriamente interdisciplinar, 
pois exige uma colaboração estreita entre os pesquisadores de todas as áreas científicas, tais 
como ciências da vida e da saúde, matemática, tecnologia, engenharias e as humanidades, a 
luz de uma matriz socioeconômica, ética e responsável, fomentando novas formas de pensar.

A Comissão Oceanográfica Intergovervamental (IOC) em conjunto com a UNESCO e 
o Programa Internacional de Ciências Oceânicas, elaboraram um modelo de educação para o 
desenvolvimento sustentável visando a melhoria na qualidade da educação em todos os contextos 
sociais referenciando-se à Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com os 
objetivos de aprendizagem e suas recomendações para o ODS 14, conforme Quadro 1.
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Quadro 1 - Objetivos de aprendizagem propostos pela UNESCO para contribuir com a conservação dos 
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável (ODS 14).

ODS 14
Vida na água

Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável

Objetivos de aprendizagem aos estudantes para contribuir com o ODS 14

Objetivos de 
aprendizagem cognitiva

- Entender ecologia marinha básica, ecossistemas, relações presa-predador.
- Entender a conexão das pessoas com o mar e a vida presente nele, incluindo o papel 
do mar como fonte de alimentos, emprego e de renda.
- Conhecer as premissas básicas das mudanças climáticas e o oceano como moderador 
do clima.
- Entender as ameaças ao ecossistema oceânico, como poluição, sobrepesca, reconhecer 
as fragilidades dos relativas aos ambientes marinhos, incluindo recifes de coral e zonas 
mortas por hipóxia.
- Conhecer as oportunidades para o uso sustentável da vida e dos recursos marinhos.

Objetivos de 
aprendizagem sócio 

emocional

- Argumentar práticas de pesca sustentável.
- Demonstrar para as pessoas o impacto que a humanidade está causando nos oceanos 
(perda da biomassa, acidificação, poluição) e o valor dos oceanos limpos.
- Influenciar grupos que se envolvem em produção insustentável e consumo de produtos 
oceânicos. 
- Refletir sobre suas próprias necessidades alimentares e questionar se os hábitos 
alimentares são sustentáveis de recursos limitados de frutos do mar.
- Simpatizar com pessoas cujos meios de subsistência são afetados por mudança das 
práticas de pesca.

Objetivos de 
aprendizagem 

comportamental

- Pesquisar sobre a dependência de seu país no mar.
- Debater métodos sustentáveis, como cotas de pesca estritas e moratórias de espécies 
em risco de extinção.
- Identificar, acessar e comprar vida marinha colhida de forma sustentável, por 
exemplo, produtos com rótulo ecológico.
- Entrar em contato com seus representantes para discutir a sobrepesca como uma 
ameaça aos meios de subsistência locais.
- Fazer campanha com base científica, pela expansão de zonas sem peixes e reservas 
marinhas e para a sua proteção.

Fonte: UNESCO, 2017. Education for Sustainable Development Goals – Learning Objectives, UNESCO, 
Paris. Disponivel em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf>.

De acordo com Danilo Calazans, do Instituto de Oceanografia no Brasil, a alfabetização 
oceânica é importante por conscientizar as crianças desde o Ensino Fundamental, pela 
importância do impacto que os seres humanos podem causar às gerações futuras, podendo 
essas ações serem desenvolvidas de modo a melhorar a saúde dos oceanos por meio dos jovens, 
projetando a consciência marítima aos idosos que não tiveram a oportunidade de serem 
educados para as demandas existentes nos dias de hoje.

Atualmente, a pesquisa em educação em ciências marinhas é relativamente nova e pouco 
desenvolvida. No entanto, para desenvolver educação oceânica, é preciso envolver não apenas 
o ensino em crianças, mas também em adultos por meio do Ensino Superior. As instituições 
de ensino podem e devem considerar a sua responsabilidade em situações que lidem com o 
desenvolvimento sustentável, bem como desenvolver essas competências em seus estudantes. 
Uma das grandes dificuldades da inserção da educação marinha nas escolas e universidades, 
é que poucas pessoas vivem perto do oceano, o que dificulta a exploração dos estudos como 
parte formal da educação, e até mesmo os que moram próximos do litoral possuem, muitas 
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vezes, dificuldades no acesso aos estudos oceânicos, fortalecendo a ideia que o oceano é algo 
distante da sociedade humana.

Uma das formas de aproximar os estudantes para o melhor entendimento da vida 
marinha é o uso de tecnologias digitais envolvendo-os nos problemas, investigando e elaborando 
soluções, experimentos e instruções on-line, manipulando em tempo real dados marinhos afim 
de entender a interconectividade das diversas situações e parâmetros de estudo.

Situações persistentes, tais como a poluição e a acidificação das águas, devem ser 
discutidas e entendidas pelos estudantes, para que eles possam propagar o desenvolvimento 
sustentável do uso dos oceanos e mares. 

Estima-se que, em 2050, a população mundial possa a vir a aumentar para cerca de 12 
milhões de pessoas. Destas, cerca de 60% deverá viver a menos de 60 Km de distância do mar. 
As atividades agrícolas e industriais necessárias parra sustentar esta população irão aumentar 
as já significativas pressões sobre as férteis áreas costeiras.

De acordo com um estudo publicado recentemente na revista Science, o tamanho das 
áreas sem oxigênio nas águas abertas do oceano quadruplicou desde meados do século 20. E 
as zonas com muito pouco oxigênio perto das costas se multiplicaram por 10. Isso, dizem os 
autores do primeiro estudo que analisa com profundidade a falta de oxigênio nos oceanos, 
pode causar a extinção em massa de espécies no longo prazo, colocando em risco a vida de 
milhões de pessoas que dependem do mar como fonte de alimentação e trabalho. “Os maiores 
eventos de extinção na história da Terra foram associados a climas quentes e a deficiência de 
oxigênio nos oceanos”, disse Denise Breitburg, cientista do Centro de Investigação Ambiental 
Smithsonian, nos Estados Unidos, e principal autora do estudo. “Na atual trajetória, é para 
isso que estamos seguindo. Mas as consequências para os seres humanos de continuar por 
esse caminho são tão extremas que é difícil imaginar que chegaremos tão longe indo nessa 
direção”.

As consequências desse tipo de poluição são grandes e impactam diretamente na 
população de peixes que cada vez ficam menores e doentes, degradação de corais e toda vida 
presente nesse espaço. As pescas nessas regiões acabam agravando mais a situação dos peixes 
de não conseguem se reproduzir devido o crescimento da zona morta e assim chegado até a 
extinção de espécies marias.

Uma das formas mais visíveis de poluição é a petrolífera provocada por acidentes em 
navios ou plataformas de extração de petróleo e pela lavagem dos depósitos no mar. Além dos 
impactos a curto prazo, muitos são os impactos a longo prazo como nos acidentes poluem 
praias e acabam com as indústrias pesqueiras locais.

A conservação das costas marinhas e indispensável para a vida de todo o planeta, essa 
conscientização de que não devemos jogar nossos resíduos sólidos e líquidos em rios, no solo 
deve ser levado a conscientização da população mundial através de programas e leis mais 
eficácias sobre a relação do homem e o lixo no mar. A vida marinha não pode sozinha se 
defender de tamanha ação do homem, muitas espécies são frágeis a essa ação de podem 
desaparecer.

A educação da sociedade é o caminho certo para que seja possível uma mudança. Em 
1972, a Comissão Interministerial de Recursos Marinhos (CIRM) foi criada no Brasil com o 
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objetivo de coordenar os assuntos relacionados à consecução da Política Nacional de Recursos 
do Mar (PNRM), bem como como gerente do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). 
A percepção instituições educacionais, programas de graduação e pós-graduação e grupos de 
pesquisa que estudaram o mar no Brasil ficaram aquém da necessidade nacional e revelou 
a urgência de ações que fortaleçam os recursos humanos formação em ciências marinhas. 
Por esse motivo, o CIRM criou o “Consolidação e expansão de grupos de pesquisa e pós-
graduação em ciências marinhas”. Este é um programa que visa apoiar, consolidar e avaliar 
pessoal formação em ciências marinhas, através de cursos de graduação e pós-graduação 
(PPG-Mar). 

O objetivo do PPG-MAR é fortalecer a formação de recursos humanos capazes de 
contribuir para que o Brasil desenvolva pesquisa científica e tecnológica, promova o uso 
sustentável dos recursos em águas nacionais e internacionais, garanta a conservação dos 
ambientes costeiros e marinhos, aí incluídas as ilhas oceânicas, e amplie o monitoramento dos 
oceanos, entre tantas outras necessidades nacionais. Em face da complexidade destes desafios, 
a formação de recursos humanos em quantidade e qualidade é um tema transversal, que 
embora previsto em ação específica, se reflete sobre todas as demais contempladas no Plano 
Setorial para os Recursos do Mar.

O PPG-Mar está estruturado com alguns grupos de trabalho (GTs) que não consideram 
apenas questões relacionadas à pesquisa oceânica, mas também consideram a alfabetização 
oceânica e educação ambiental. Em particular, o GT sobre alfabetização oceânica identifica as 
principais partes interessadas brasileiras em alfabetização sobre os oceanos, pesquisa marinha 
instituições públicas, instituições reguladoras públicas, indústria marítima, aquários e ONGs, 
e fornece um fórum para facilitar a comunicação entre esses grupos. Uma plataforma para 
compartilhar recursos educacionais, organizados por nível escolar, também foi desenvolvido 
para facilitar o desenvolvimento de programas de alfabetização oceânica em escolas brasileiras. 
No entanto, o acesso ao material bem como a divulgação desse GT não está disponível até hoje 
(https://cienciasdomarbrasil.furg.br/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho-ocean-literacy). 
Um outro GT de grande importância é o Qualificação Docente, que tem por objetivos 
identificar as carências na qualificação do corpo docente dos cursos de graduação e programas 
de pós-graduação da área de Ciências do Mar e identificar fontes de fomento à formação de 
recursos humanos para a superação das carências detectadas.

Outro dado importante, é que no Brasil, a expressão Ciências do Mar, de uso corrente 
junto à comunidade acadêmica e aos setores governamentais, não dispunha até recentemente 
de uma definição que fosse aceita de maneira majoritária pelo conjunto de interessados 
em temas relacionados ao mar. A Oficina de Trabalho realizada em outubro de 2006 em 
Florianópolis, com a finalidade de elaborar a Proposta Nacional de Trabalho para o período 
2007-2010 do Comitê Executivo para a Consolidação e Ampliação dos Grupos de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Ciências do Mar – PPG-Mar (PNT, 2007-2010), tratou de suprir essa 
lacuna, ficando acordado entre os participantes que Ciências do Mar seria entendida como “a 
área do saber que se dedica à produção e disseminação de conhecimentos sobre os componentes, processos e recursos 
do ambiente marinho e zonas de transição”. Houve consenso de que se tratava de uma definição 
preliminar, sem intenção de esgotar o debate, que servia essencialmente de ponto de partida 

https://cienciasdomarbrasil.furg.br/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho-ocean-literacy
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para a identificação dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação que atuariam 
nesse domínio do conhecimento no Brasil.

A criação de cursos de graduação foi decisiva para o avanço da Oceanografia no Brasil. 
Sem uma formação profissional específica, seria pouco provável que a ciência viesse a ser 
tema de interesse fora do eixo de instituições que já se dedicavam à pesquisa neste domínio 
do conhecimento, podendo dessa forma qualificar e desenvolver docentes para fomentar a 
educação oceânica.

A preocupação com a educação de base dos brasileiros não é preocupação governamental, 
apenas. O Instituto Claro, desenvolveu conteúdo voltado ao Ensino Fundamental I apresentando 
a importância dos oceanos para a vida na Terra (https://www.institutonetclaroembratel.
org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/alfabetizacao-oceanica/). O plano de aula 
contempla como objetivos de aprendizagem identificar a concepção de oceano dos estudantes, 
compreender a importância do oceano para a vida na Terra e entender que o oceano e a 
humanidade estão interligados. O plano é dividido em três etapas a serem desenvolvidos pelos 
docentes do 2º ano. Na primeira etapa, o docente deve explorar com as crianças o que elas 
compreendem e sabem a respeito do oceano. Se possível, levando imagens, vídeos e poemas 
que abordem as representações do oceano para que a turma seja inserida nesse imaginário. 
Caso os estudantes residam em região costeira, o docente deve investigar com os estudantes 
a questão econômica que perpassa a relação que eles estabelecem com o oceano. Caso não 
residam em região costeira, aproveitar para problematizar essa temática. Com essa incursão 
inicial sobre o tema, o objetivo é que se instigue as representações que os estudantes constroem 
acerca da importância do oceano, direcionando-os no sentido de apresentar o princípio de 
que o oceano e a humanidade estão fortemente interligados. A segunda etapa é relacionar 
a humanidade e o oceano, demonstrando como o oceano pode afetar a vida das pessoas, 
bem como o fornecimento de oxigênio disponível no planeta e uma parte da água doce pelas 
chuvas, contribuindo para a regulação do clima. Problematizar a responsabilidade das pessoas 
na proteção dos oceanos de forma individual e coletiva, de forma a usar de forma sustentável 
seus recursos. Na terceira e última etapa, os estudantes devem ser levados para uma lista de 
práticas que podem ajudar a preservar os mares, rios, nascentes e lençóis freáticos. Ações como 
essa, são incentivadores na promoção da alfabetização oceânica.

No Ensino Superior, é possível usar métodos científicos por observação dos fenômenos, 
formulando hipóteses, coleta e análise de dados, interpretação e definição de resultados, para 
que se possa chegar a uma conclusão. Entender o oceano a partir de uma perspectiva científica 
significa ser capaz de resolver problemas complexos aplicando o conhecimento em diferentes 
situações e contextos, tais como lixo marinho, acidificação oceânica e os níveis do mar.

Em 2015, países de todo o mundo decidiram se reunir para decidir os novos caminhos 
para melhorar a vida das pessoas em todos os lugares, dando origem aos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), apresentando um mapa com objetivo de alcançar a 
dignidade nos 15 anos seguintes. O ODS 14 relata a importância da conservação e o uso 
sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 
A alfabetização oceânica no ensino fundamental, bem como o uso de métodos científicos 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/alfabetizacao-oceanica/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/alfabetizacao-oceanica/
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no ensino superior são ferramentas vitais para a consolidação, conscientização e sucesso na 
obtenção do ODS 14 de forma eficaz e duradoura para todas as gerações futuras.
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ODS 15 - VIDA TERRESTRE 
 

RECURSOS GENÉTICOS 
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INTRODUÇÃO

O Brasil é um país que possui uma grande biodiversidade nos diversos biomas que o 
compõe. A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense 
e a Zona Costeira são patrimônio nacionais. A sua utilização e o uso de seus recursos naturais 
devem ocorrer na forma da lei, preservando o meio ambiente, conforme impõe a Constituição 
Federal de 1988 (art. 225, § 4º). 

A Carta Magna estabelece também que a preservação da diversidade e integridade 
do patrimônio genético brasileiro é incumbência do Poder Público, a quem cabe também a 
fiscalização das entidades que se dedicam à pesquisa e manipulação de seu material genético 
(art. 225, § 1º, II).

Nesse contexto, em 1992, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) foi pactuada 
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD) – ECO 92, incorporada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 
2.519, de 16 de março de 1998. Ela define que os países são soberanos sobre os recursos 
naturais dos seus espaços territoriais, cujo acesso a recursos genéticos sujeita-se à legislação 
nacional (art. 15). 

Para viabilizar a implementação da CDB, foi pactuado na COP-10 o Protocolo de 
Nagoya, no que se refere ao acesso aos recursos e respectiva repartição. Ele é um tratado 
internacional com foco na governança da biodiversidade. Diante de sua relevância, a 
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Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, definiu como uma das metas para sua 
Agenda 2030, garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização 
dos recursos genéticos e a promoção do acesso a eles (meta 6 do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS 15).

No mesmo ano (2015), entrou em vigor a Lei no 13.123, que regulamenta os mencionados 
dispositivos constitucionais e busca a implementação da CDB. Ela facilita o acesso ao patrimônio 
genético. Entretanto, há controvérsia sobre a repartição dos benefícios econômicos, ou não, 
dos recursos genéticos que estavam no território do país, na data da ratificação do Protocolo 
de Nagoya.

Todavia, o objetivo do presente trabalho é sucintamente apresentar o que o Brasil tem 
feito para alcançar a mencionada meta 6 do ODS 15. Para tanto, iniciará com uma abordagem 
sobre patrimônio genético, seguido do supracitado protocolo e da Lei da Biodiversidade, para, 
ao final, tratar da ratificação brasileira deste protocolo.

1. PATRIMÔNIO GENÉTICO

Junto com outros 16 países, o Brasil está no topo da lista de países megadiversos, 
que, juntos, possuem cerca de 70% da biodiversidade planetária dentro de seus territórios 
(MITTERMEIER et al, 1997). Sozinho, o Brasil abriga cerca de 13% de todas as espécies 
existentes no planeta (LEWINSOHN; PRADO, 2006), tornando-o ponto central das políticas 
de conservação de biodiversidade. Os perigos que estão sob os biomas brasileiros, ameaçam 
gerar não apenas um impacto econômico, mas também uma irreversível consequência 
ambiental.

A conservação dos ecossistemas terrestres é de extrema importância para a preservação 
da vida na terra, sendo ou não humana. O equilíbrio ambiental é delicado e as atividades 
humanas estão constantemente alterando as relações já estabelecidas dentro dos ecossistemas, 
trazendo a extinção de diversas espécies. A conservação muitas vezes esbarra em questões 
econômicas, que tradicionalmente priorizam a exaustão dos recursos naturais objetivando a 
obtenção de uma produção mais farta a curto prazo.

Umas das maneiras de aliar a conservação com os interesses econômicos é através 
da bioprospecção. Essa atividade consiste na ativa procura de genes, enzimas, compostos 
e processos dentro da biosfera que possam ter um eventual impacto econômico quando 
estudados. Essa exploração é uma importante fonte de recursos para grandes indústrias, como 
a biotecnologia, a farmacêutica, a de cosméticos e saúde, a nutricional e a agricultura. Os 
alvos da bioprospecção são chamados de recursos genéticos (ACCARO, 2011). O impacto 
da pesquisa nesses setores é de extrema importância, movimentando US$ 700,00 bilhões em 
2008 no mercado farmacêutico mundial (IMS, 2010), sendo que grande parte dos fármacos 
atualmente disponíveis são produzidos através a bioprospecção.

Apesar de largamente divulgada, nacional e internacionalmente, a diversidade de 
recursos genéticos no Brasil ainda é pouco explorada e entra na discussão sobre o direito 
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dos países detentores desta biodiversidade, assim como das comunidades com conhecimentos 
tradicionais, e os países que possuem tecnologia para explorá-la.

A noção de propriedade quanto a esses recursos é relativamente recente, sendo que 
começou a ser discutida apenas nas últimas décadas do século XX. Um dos marcos para 
a oficialização deste pensamento foi a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) que 
reconhece a soberania de cada país sobre os recursos genéticos localizados em seu território 
(MMA, 2019). Desde então o tema vem sendo revisitado por diversas conferências internacionais 
e mais países vem encontrando soluções internas e externas para regulamentar a pesquisa. 

A Organização das Nações Unidas lançou em 2015 uma serie de objetivos onde 
estabeleceram metas que deveriam ser cumpridas até 2030 para o desenvolvimento sustentável 
do planeta e, dentre elas, estão a de garantir a repartição justa e equitativa dos benefícios 
derivados pela utilização de recursos genéticos e da promoção no acesso adequado aos recursos 
genéticos. Essa meta está relacionada com a edição de legislações internas pelos países-
membros e o desenvolvimento de uma cultura que valorize e respeite os países que detenham 
esses recursos e possibilitem o desenvolvimento econômico e tecnológico dessas populações.

Além de ser um dos primeiros países a criar uma legislação própria sobre o tema, desde a 
medida provisória n° 2052 de 2000, o Brasil se destaca por ser um provedor de recursos quanto 
um grande utilizador. Firmando conceitos como o de patrimônio genético, compreendendo 
toda a diversidade de recursos genéticos, sendo seres vivos ou mortos, que estejam de forma 
natural no Brasil, e impondo requisitos para a utilização de conhecimentos tradicionais, como 
Consentimento Prévio Informado (CPI), o Brasil está protegendo o seu patrimônio frente as 
ameaças internas e externas (MMA, 2019).

Outra medida tomada pelo Brasil é o incentivo à criação de coleções nacionais. 
Garantida a consistência de documentação, a segurança jurídica e os baixos custos para a 
obtenção de recursos, essa iniciativa busca criar catálogos abrangendo o patrimônio genético 
brasileiro, disponibilizando-o para pesquisas e maximizando a distribuição de benefícios. Este 
tipo de iniciativa também beneficia cooperações bilaterais, com iniciativas privadas ou outros 
governos, aumentando a disponibilidade de recursos (MMA, 2013).

As coleções biológicas podem existir: conservando o material preservado em baixas 
temperaturas ou as sequencias gênicas digitais (DSI). O material biológico coletado, é 
geralmente mantido a baixas temperaturas, podendo também ser utilizadas outras técnicas 
para a conservação, como tanques de água, estufas, entre outras com as condições controladas. 
As coleções podem ser destinadas a células reprodutivas, como espermatozoides e óvulos, 
sementes ou tecidos, procurando conservar a disponibilidade do DNA contido no material 
(ALBER, 2018).

Com a disseminação de técnicas moleculares, foram criadas coleções que protegem o 
material genético já sequenciado. Essas coleções costumam explorar genes para pesquisas 
relacionadas com a conservação (BUCKUP, 2014), mas podem vir a ser usadas para encontrar 
moléculas de interessa no DNA de indivíduos já catalogados. Ambos os modos de conservação 
possibilitam a pesquisa de recursos genéticos posteriormente, diminuindo a necessidade de 
repetidas interferências no meio natural para a obtenção de novos espécimes de espécies já 
coletadas.
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2. O PROTOCOLO DE NAGOYA

O Protocolo de Nagoya sobre o Acesso aos Recursos Genéticos e a Repartição Justa 
e Equitativa dos Benefícios Derivados de sua Utilização é um tratado internacional que 
aprofunda e viabiliza implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

A CDB foi estabelecida durante a ECO-92 – a Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada na cidade do Rio de Janeiro – 
Brasil, em junho de 1992. Até a CDB, a humanidade entendia que a biodiversidade era 
comum a todos, porém na CDB ficou estabelecida que a conservação e o uso sustentável 
da biodiversidade deveria ser de acesso a todos e que esta deveria haver a repartição justa e 
equitativa dos benefícios oriundos da utilização dos recursos genéticos ao país provedor deste 
material. 

A importância do Protocolo de Nagoya está na governança da biodiversidade do país 
provedor dos recursos genéticos para os setores comerciais e não comerciais envolvidos no uso 
e no intercâmbio de recursos genéticos. Esta governança compreende desde a necessidade de 
obtenção pelos potenciais usuários do recurso genético e do consentimento prévio informado 
do país em que o recurso genético está localizado. 

Durante a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002 (Rio + 10), os 
governos queriam maior atenção nas ações para a negociação de um regime internacional 
que promovesse a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos pela utilização de 
recursos genéticos, e que essa repartição promovesse o desenvolvimento sustentável nos países 
provedores de recursos genéticos e que buscavam o seu desenvolvimento, como consta na 
Declaração de Johanesburgo. 

No ano de 2004, o Grupo de Trabalho Aberto Ad Hoc sobre Acesso e Repartição de 
Benefícios, criado durante a CDB, recebeu o mandato de negociar um regime internacional 
sobre o acesso e a forma de repartição dos benefícios. Depois de seis anos de negociações, o 
Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e da Repartição Justa e Equitativa dos 
Benefícios Derivados de sua Utilização foi concluído durante a 10ª Reunião da Conferência 
das Partes na Convenção, realizada em outubro de 2010 (COP-10) na cidade de Nagoya – 
Japão.

O protocolo prevê a negociação entre as partes, por meio de acordos bilaterais, que 
estabelecerá a forma, as condições de acesso, e o uso desse recurso através da assinatura de 
termos mutuamente acordados. Os termos devem incluir a garantia de repartição com o 
provedor dos benefícios oriundos da utilização dos recursos genéticos como um pré-requisito 
para seu acesso e uso. 

Os países provedores de recursos genéticos devem elaborar regras e procedimentos 
justos, transparentes e não-arbitrários de acesso ao seu patrimônio genético. O Brasil definido 
mundialmente como um país detentor de biodiversidade, sancionou a Lei no 13.123 de 2015, 
onde regulamentou o § 4º do art. 225 da Constituição Federal que estabeleceu as regras 
sobre o acesso ao seu patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento 
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tradicional associado e sobre a repartição dos benefícios para conservação e uso sustentável da 
biodiversidade nacional.

O Protocolo de Nagoya entrou em vigor em 12 de outubro de 2014, noventa dias após 
o 50º país-membro depositar o seu instrumento de ratificação. Dos 196 países que fazem 
parte da CDB/ONU, 118 países-membros ratificaram o Protocolo, as primeiras ratificações 
ocorreram no ano de 2011, um ano após ser assinado, por alguns países africanos, e apenas no 
ano de 2014 com a ratificação dos países do Bloco Europeu, quando completou as cinquenta 
primeiras ratificações, que o Protocolo entrou em vigor. 

Desde o ano de 1992, quando iniciou a compreensão pelo ressarcimento financeiro do 
acesso e uso da biodiversidade de um país provedor até a entrada em vigor do Protocolo, o 
entendimento mudou pelos países-membros que em regra tem estabelecido em suas legislações 
internas que não vão repartir os benefícios econômicos ou não econômicos pelos recursos 
genéticos que já se encontravam em seu território (internalizado) na data de ratificação, ou 
seja, somente aceitariam realizar a repartição do benefício para os novos acessos.

3. LEI DA BIODIVERSIDADE – N° 13.123, DE 2015

Nessa perspectiva de proteção à Biodiversidade, foi sancionada em 20 de maio de 2015, a 
nova Lei de Biodiversidade - Lei 13.123, de 2015. Ela implementa a CDB e dispõe ainda sobre 
acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado 
e sobre repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Ela 
entrou em vigor em 17 de novembro de 2015, revogando a Medida Provisória n° 2.186, de 
2001, que durante aproximadamente quinze anos regulamentou essa matéria. O Decreto n° 
8.772, de 11 de maio de 2016, é o seu regulamento.

Para alguns, essa antiga estrutura jurídica engessava o acesso ao patrimônio genético e 
bem como aos conhecimentos tradicionais. Dentre as várias razões para buscar-se um novo 
marco regulatório para o tema estava na dificuldade no processo de obtenção da autorização 
de acesso, seja pela complexidade de se encontrar a comunidade tradicional para a obtenção 
da antiga anuência prévia, seja pelo dever de celebrar previamente um contrato de uso e 
repartição (BEZERRA e MELLO, 2015, p. 1).

Dessa forma, a Lei da biodiversidade traz dispositivos que visam à facilitação e simplificação 
do acesso a megabiodiversidade brasileira, como também novas regras para a repartição dos 
benefícios. Sua transversalidade também chama a atenção, visto que não se aplica apenas 
para determinados setores e sim, para todo setor que realize o acesso à biodiversidade e seus 
conhecimentos associados (LIMA e CAMPOS, 2015, p. 1).
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3.1 Histórico da MP 2.186-16/2001

A primeira legislação brasileira regulamentando o tema entrou em vigor em 30 de junho 
de 2000, estabelecendo os direitos e as obrigações relativos ao acesso ao patrimônio genético, 
à proteção e ao acesso aos conhecimentos tradicionais associados, e a repartição de benefícios, 
foi a Medida Provisória n° 2.186-16, de 2001, que permaneceu válida até 16 de novembro de 
2015.

A legislação estabelecia como autoridade nacional competente para a gestão do acesso 
e da repartição de benefício no Brasil um colegiado, o Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético (CGen), criado em 2001l, com a participação de órgãos e instituições da Administração 
Pública Federal. A história deste conselho na vigência da MP n° 2.186-16/2001 foi pautada 
por muitas discussões e entendimentos, inclusive, constantes em suas normas técnicas, que 
pautaram as discussões e avanços para a elaboração de uma nova legislação.

Apesar de a MP n° 2.186-16/2001 apresentar pontos positivos relevantes, como a 
proteção de direitos indígenas, a regulamentação da repartição dos benefícios pela utilização 
do patrimônio genético e tentar colocar fim na biopirataria, ela teve críticas negativas nas 
temáticas que envolvem a biodiversidade. Uma delas era em relação à exigência prévia de um 
Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e repartição dos benefícios, entre outras. Além 
da excessiva burocracia, ela dificultava o andamento e agilidade das pesquisas nacionais.

Fernando Lagares Távora et al resumem as consequências negativas geradas pela referida 
Medida Provisória: 

Assim o país perdia considerável capacidade de gerar i) conhecimento, novas 
tecnologias e novos produtos; ii) empregos desejáveis, já que nesse segmento há 
conhecimento qualificado associado, e, majoritariamente, são empregos que resultam 
no desenvolvimento de produtos de alto valor agregado; iii) renda; iv) divisas; e v) 
desenvolvimento sustentável. (TÁVORA, F. L. et al. Comentários à Lei n° 13.123, 
de 20 de maio de 2015...p.10.)

Na prática, a MP criou barreiras para a pesquisa e desenvolvimento, gerando, 
consequentemente, uma diminuição na repartição de benefícios de forma satisfatória. Por isso, 
tornou-se alvo de críticas pelos pesquisadores, que reivindicavam uma nova legislação com 
regras mais claras, menos burocráticas e capazes de estabelecer segurança jurídica, a fim de 
estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico que faz uso da biodiversidade brasileira.

3.2 Projeto de Lei (PL) n° 7.735/2014

A Lei 13.123, de 2015, adveio do projeto de lei n°. 7.735, de 2014, apresentado pelo 
poder Executivo à Câmara dos Deputados. O PL 7.735, foi proposto em regime de urgência 
constitucional para sua tramitação, com a seguinte ementa:
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Regulamenta o inciso II do §1° e o 4° do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, 
a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§3° e 4° do Artigo 16 
da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto n° 2.519, de 
16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção 
e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre repartição de benefícios 
para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória n° 
2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências.

Durante a tramitação no Congresso Nacional, a matéria foi amplamente debatida pelos 
órgãos governamentais relacionados à área, como é o caso da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA, Confederação Nacional da Indústria – CNI, Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – 
FIESP, além de um grupo de coalização formado pelas Indústrias Farmacêuticas e Cosméticas. 
(MENUCHI et al, p. 2958)

Acerca do PL 7.735/2014, Fernando Lagares Távora et al fazem a seguinte explanação:

Nesse sentido o projeto que gerou a nova Lei tinha como características maior 
aderência à realidade; incentivo à bioprospecção; não tributação da pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico; apoio à comercialização dos produtos gerados; 
incentivo à rastreabilidade de todo o processo, estabelecimento de regime de 
repartição de benefícios adequado e factível; redução dos custos de transação remissão 
para normas infralegais dos problemas possíveis; e prevenção de enrijecimento da 
nova legislação.

O projeto de lei buscou modernizar a legislação, estando mais conectada com a realidade. 

3.3 Lei n° 13.123, de 2015, e Decreto n° 8.772/2016

A Lei n° 13.123, de 2015, revoga a Medida Provisória 2.186-16/2001, e tem como 
objetivo principal simplificar o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 
associado, assegurando uma repartição de benefícios justa e equitativa. Vale ressaltar que 
o artigo 4° da referida lei, estabelece que: “Esta Lei não se aplica ao patrimônio genético 
humano”. O art. 2° da norma apresenta conceitos e definições importantes, bem como as 
demais considerações da CDB.

Fernando Lagares et al (2015) observam sobre o conceito de patrimônio genético 
adotado pelo artigo 2° da nova lei, que utiliza o termo “informação”. Este termo é tido como 
o mais adequado ao se considerar que a biotecnologia é capaz de sintetizar ativos a partir de 
informação disponível em base de dados, prescindindo do material genético para concluir seu 
processo de desenvolvimento tecnológico”. 

No que diz respeito à inclusão ou não dos derivados de recursos genéticos para fins 
de aplicação das normas de acesso e repartição de benéficos, a nova lei não contemplou 
explicitamente a definição desses derivados, apresentando somente a definição de patrimônio 
genético a expressão “substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivo”. Vale ressaltar 
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que as negociações para o Protocolo de Nagoya, tiveram amplo debate sobre aplicação das 
normas de acesso e repartição de benefícios para os chamados derivados de recursos genéticos. 

Acerca do conceito de bioprospecção, que constava na MP 2.186-16/2001, este conceito 
foi excluído da nova lei. O art. 2°, incisos X e XI, da 13.123, de 2015, preocupou-se em trazer 
uma diferenciação entre pesquisa e desenvolvimento tecnológico, em busca de finalidades 
econômicas, ou não, das atividades de acesso ao patrimônio genético.

A nova lei inova ao trazer divisão entre categorias de conhecimento tradicional e 
associado: seriam o Conhecimento Tradicional Associado (CTA) “de origem identificável” e o 
Conhecimento Tradicional Associado (CTA) de “origem não identificado”. Essa diferenciação 
é importante quando se trata do acesso e do devido ao acesso e da repartição dos benefícios. 

Para Juliana Santilli, essa diferenciação busca solucionar o compartilhamento de 
conhecimentos tradicionais que acontecem em locais e situações de elevada complexidade, para 
se identificar os titulares dos respectivos direitos intelectuais e, enfim, obter-se o consentimento 
prévio e a justa repartição dos benefícios pela sua utilização.

Outra inovação que a lei trouxe é sobre as formas de consentimento prévio. Agora, além 
da assinatura do termo de consentimento, a comprovação pode ser feita por registro de áudio 
visual ou ainda parecer do órgão oficial competente. Cabe ressaltar que o parecer do órgão 
oficial competente apenas tem o condão de atestar o consentimento prévio da comunidade, 
não podendo substituir a sua manifestação de vontade. 

Os conhecimentos tradicionais estão atrelados às populações indígenas, às comunidades 
tradicionais e aos agricultores tradicionais que os detém e que os conservam entre gerações. Por 
essa razão, isso a fim de preservá-lo, a lei solicita que os usuários que obtenham o consentimento 
do provedor de conhecimento tradicional previamente ao acesso. Estes conhecimentos 
associados ao patrimônio genético fazem parte do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser 
depositado em bancos de dados, que é o que propõe o art. 8° da nova lei. 

A Lei n° 13.123, de 2015, mantém o mesmo conceito legal de comunidade tradicional, 
estabelecido no Decreto n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável de Povo e Comunidades Tradicionais. Ele incluiu povos 
indígenas, quilombolas e grupos tradicionais como os seringueiros, os pescadores artesanais, 
as quebradeiras de babaçu, além de outras comunidades tradicionais, art. 2°, inciso IV, da Lei 
n° 13.123, de 2015.

Para melhor compreensão da nova lei da biodiversidade, serão apresentados a seguir 
tópicos com temas específicos.

3.3.1 Sobre a pesquisa científica com recursos da biodiversidade

A Lei n° 13.123, de 2015, inova ao trazer mecanismos que busquem desburocratizar o 
acesso ao patrimônio genético, bem como, no que diz respeito à pesquisa. Antes era necessária 
uma autorização de acesso ao patrimônio genético pelo Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético (CGEN), sendo agora necessário um simples cadastro. O Decreto n° 8.772, de 
2016, ao regulamentar tal cadastro considerou que as informações inseridas estão sujeitas à 
verificação e só após esse processo que o CGEN emitirá atestado de regularidade. 
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A nova legislação impõe regras mais duras aos pesquisadores estrangeiros, uma vez que 
o acesso ao patrimônio genético do país estará disponível apenas nos casos de parceria com 
instituições brasileiras. Isso porque são estas as responsáveis por realizar o cadastro junto ao 
SisGen (cadastro, notificação, pagamento de repartição de benefícios) (SILVA, 2016). 

Ademais, as parcerias realizadas com estrangeiros deverão apresentar prévio acordo 
de repartição de benefícios (ARB), que poderá ser monetária ou não, seguindo as regras 
anteriormente descritas. Antes da exploração econômica, a notificação do produto deverá ser 
realizada, na qual o usuário declara o cumprimento da lei e indica a modalidade de repartição 
de benefícios, a ser estabelecida no ARB (SILVA, 2016).

3.3.2 Sobre a repartição justa e equitativa dos benefícios

Anteriormente, a Medida Provisória exigia um contrato entre provedores e usuários 
de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, antes de desenvolver novo produto ou 
processo comercial. A nova lei passou a exigir apenas notificação de produto acabado ou de 
material reprodutivo advindo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional 
associado de origem não identificável (VASCONCELOS; et al, p. 48). O acordo de repartição 
de benefícios deve ser apresentado em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir do 
momento da notificação, art. 16, da Lei n° 13.123/15. É permitido também que o usuário 
escolha a forma de repartição de benefícios para a utilização do patrimônio genético.

Outra inovação da nova legislação é que, caso o produto seja associado à biodiversidade 
brasileira com o objetivo de se estabelecer uma estratégia de marketing, haverá a repartição de 
benefícios se houver uma associação do produto. Nesse sentido, afirma Juliana Santilli:

Assim, muitas empresas de cosméticos e fármacos que desenvolveram propagandas e 
estratégias de marketing buscando relacionar os seus produtos à sociobiodiversidade 
brasileira estarão obrigadas a repartir os benefícios gerados por sua exploração 
econômica, contribuindo para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.

3.3.3 Fundo Nacional de Repartição dos Benefícios

O Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (FNRB) foi criado pela 13.123, de 2015. 
O seu artigo 30 dispõe:

Art. 30. Fica instituído o Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios – FNRB, 
de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com o objetivo 
de valorizar o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais associados e 
promover o seu uso de forma sustentável.

Houve também uma alteração na Composição do Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético (CGEN), pois a participação anteriormente era feita por representantes de órgãos 
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governamentais. Com a vinda da nova lei, temos uma taxa máxima de 60% de participação 
de representantes governamentais e uma taxa mínima de 40% da sociedade civil, bem 
como setores empresarial, acadêmico e as populações indígenas, comunidades tradicionais e 
agricultores, nos termos do art. 6°, I, II e III, da Lei n° 13.123, de 2015.

Para Juliana Santilli (2015, p. 60), a participação dos atores sociais no CGEN, com direito 
a voz e voto, é um avanço democrático enorme que pode auxiliar o CGEN na atividade de 
mediação de interesses conflituosos e na gestão democrática do patrimônio genético.

3.3.4 Sobre a participação dos povos indígenas e comunidades 
tradicionais

Durante a tramitação do projeto de lei, houve a participação dos órgãos governamentais 
e grupos ligados à indústria farmacêutica, de outros setores importantes como universidades, 
sendo que povos indígenas e comunidades tradicionais foram bem reduzidas. Restou evidente 
o descontentamento pela não participação efetiva destes grupos na elaboração da lei, por não 
debaterem e não terem seus pontos de vistas considerados durante a tramitação da lei.

Cumpre destaca a observação feita por Liana Amin Lima da Silva e André Halloys 
Dallagnol sobre a “consulta pública” convocada pelo Poder Executivo após a promulgação 
da Lei 13.123, de 2015. Nela, a participação popular seria através da internet. Os autores 
explicam que essa “consulta pública” não se confunde com a consulta prévia estabelecida 
pela Convenção 169 da OIT, pois a consulta pública sobre uma lei já aprovada “não leva em 
consideração as especificidades dos sujeitos de direito que assumem identidade étnicas e que 
são culturalmente distintos de outros setores da sociedade”.

4. O PROTOCOLO DE NAGOYA E A RATIFICAÇÃO 
PELO BRASIL

O Brasil, na qualidade de detentor da maior biodiversidade do planeta, que, segundo 
o MMA, abriga mais de 20% do número total de espécies da Terra – eleva o país ao posto 
de principal nação entre os 17 países com este potencial. Essa imensa diversidade concede o 
interesse de garantir seus direitos em relação à repartição de benefícios derivados da utilização 
de recursos genéticos de sua biodiversidade.

Dessa forma, o regime internacional estabelecido pelo Protocolo de Nagoya permitirá 
o Brasil a exercer seus direitos frente a comunidade internacional. Ele apôs sua assinatura, 
no dia 2 de fevereiro de 2011, em Nova Iorque, porém até o momento ainda não o ratificou. 
No ano de 2012, o Poder Executivo encaminhou a Mensagem no 245/2012, submetendo ao 
Congresso Nacional a apreciação e aprovação do texto do Protocolo de Nagoya. A ratificação 
pelo Congresso Nacional ficou condicionada à aprovação da legislação doméstica que definiria 
o escopo de atuação do Protocolo.
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No ano de 2015, com a sanção da Lei no 13.123, e do Decreto no 8.772, de 11 de maio 
de 2016, que a regulamentou, a norma brasileira definiu o escopo de como trataria os recursos 
genéticos ex situ, que embora sejam provenientes de outros países, já possuíam exploração 
econômica há décadas.

A Lei determina que somente será aplicada sobre os bens, direitos e obrigações relativos 
nos acessos ao patrimônio genético do Brasil: I) encontrado em condições in situ, incluindo as 
espécies domesticadas que naturalmente tenham desenvolvido suas características distintivas 
próprias, e nas espécies que forme populações espontâneas; II) mantido em condições ex situ 
(fora do seu habitat natural), desde que encontrado em condições in situ no território nacional; 
III) na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva.

Nesse contexto, impende ressaltar que a agropecuária brasileira foi construída sobre 
patrimônio genético exótico, ou seja, vieram de outros países e continentes tomate, batata, 
feijão e milho, que são originados de países andinos; arroz, soja e trigo, de países asiáticos; 
bovinos originários, da Índia; café e algodão, de países africanos; hortaliças, aves, suínos e 
caprinos, de países europeus. Esses são alguns exemplos de patrimônio genético exótico que 
embora domesticadas há décadas, ainda não desenvolveram características distintivas próprias 
que as separam de seus ancestrais.

Dessa forma, embora o Congresso Nacional tenha o interesse na proteção do patrimônio 
genético in situ, além de intencionar que as nações cumpram a legislação brasileira de acesso 
ao explorar um recurso genético nacional, deve-se também a precaução quanto a economia 
nacional, afinal o Brasil poderá ser obrigado a repartir os benefícios econômicos de sua pujante 
agricultura com inúmeras nações.

Para dar segurança ao Brasil sobre a utilização dos recursos genéticos exóticos (ex 
situ) com exploração econômica, o Congresso Nacional ao ratificar deverá entender que as 
premissas estabelecidas no Protocolo somente serão aplicadas quando o Brasil acessar novos 
recursos no país provedor, ou seja, que o Protocolo não teria aplicação retroativa.

A base jurídica para evitar os efeitos da retroatividade do Protocolo está na Convenção 
de Viena de 1969, sobre os direitos dos tratados, que estabeleceu que a disposições de novos 
tratados não devem retroagir sobre as atividades já realizadas, ou seja, os recursos genéticos 
obtidos e acessados antes do Protocolo estariam fora do seu escopo.

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT), foi adotada em 22 de 
maio de 1969, porém só entrou em vigor em 27 de janeiro de 1980, quando atingiu o número 
mínimo de 35 ratificações. O Brasil ratificou a Convenção através do Decreto nº 7.030, de 14 
de dezembro de 2009, o Art. 28 do Tratado estabelece a irretroatividade de uma obrigação 
nova pelo um fato gerador que não existia, o mesmo entendimento para a irretroatividade está 
disposto no § 2º, Art. 33 em que o Protocolo somente entrará em vigor, e assim seu alcance, 
para um Estado-membro quando depositar o seu instrumento de ratificação. Ou seja, todo o 
patrimônio genético exótico que entrou no Brasil, até a data de ratificação estariam fora do 
escopo de Nagoya, essa deve ser a premissa do Congresso Nacional para adotar o texto.

Outra proteção que o Congresso Nacional deve adotar está disposto na alínea “c” 
do Art. 8º do Protocolo, que permite que cada Estado ao desenvolver e implementar suas 
normas domésticas deverá considerar a importância dos recursos genéticos para alimentação e 
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agricultura. A Lei 13.123/2015 definiu que as espécies introduzidas no país pela ação humana, 
ex situ, não estão sujeitas a repartição de benefício e este entendimento deve ser resguardado no 
instrumento de ratificação.

Por fim, ressalta-se que esta temática não se esgota com este texto, pois novos 
entendimentos e aspirações estão sendo desenvolvidas e discutidas, caminhando para as 
Informações Genéticas sobre Sequências Digitais (DSI). Ela é um avanço da ciência na área 
do sequenciamento genético impulsionada pela pesquisa e inovação nos vários campos do 
conhecimento, que tem desenvolvido a denominada biologia sintética. 

Esta biologia gera um novo questionamento: como regular o acesso às informações 
oriundas de recursos genéticos e fomentar a repartição de benefícios decorrentes do 
sequenciamento do código genético de um organismo?

CONCLUSÃO

A riqueza da biodiversidade brasileira com grandioso patrimônio genético impõe ao 
Poder Púbico medidas para preservar sua diversidade e integridade. Nesse sentido, a Carta 
Magna brasileira expressamente incumbe ao Poder Público tais ações, prevendo também 
que adote medidas para fiscalizar atividades que acessem os recursos genéticos. O seu uso e 
utilização devem estar sob a égide da lei.

O ODS 15 da Agenda 2030 da ONU estabelece como uma de suas metas (a de número 
6) a repartição justa e equitativa dos benefícios de desses recursos. No campo normativo, o 
Brasil pactuou a CDB e a incorporou no ordenamento jurídico. Ademais, editou a Lei 13.123, 
de 2015, regulamentando-a pelo Decreto no 8.772, de 2016, que tratou dos dispositivos 
constitucionais e da própria CDB. Esta norma facilitou o acesso ao patrimônio genético.

Na COP-10, o país pactuou o Protocolo de Nagoya, que entrou em vigor em 2014, 
quando o 50º país depositou seu instrumento. Dos 196 países da CDB/ONU, 118 ratificaram. 
Entretanto, o Congresso Nacional ainda não o fez. Diante da importância para proteção do 
patrimônio genético nacional, aguarda-se que esta Casa Legislativa o ratifique, pois ele prevê 
a negociação entre as partes, mediante termo de mútuo acordo.

Por fim, pode-se constatar que o Brasil normatizou as condições de uso e utilização do 
seu patrimônio genético, incorporando a CDB e editando normas. Entretanto, ele ainda não o 
fez em relação ao Protocolo de Nagoya, importante instrumento para repartir os decorrentes 
benefícios. Dessa forma, urge a necessidade da ratificação deste instrumento, para que o país 
possa estar mais apto a cumprir a meta 6 do ODS 15.
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INTRODUÇÃO

É fato que, desde o Pós-Guerra Fria, a democracia alcançou novos patamares ao se afirmar 
como modo de organização política de pretensões universais. Ao mesmo tempo em que a Nova 
Ordem Mundial enfatizava a força das instâncias multilaterais, diversas instituições, incluindo 
as Nações Unidas, esforçaram-se para sistematizar quadros normativos para incentivar esse 
regime político, conferindo responsabilidade coletiva aos seus Estados Membros. Desde então, 
a democracia deixa de ser pensada como mera conquista ou direito dos cidadãos, para ser 
posta como dever dos Estados em promovê-la em suas diversas instâncias.
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De modo antagônico a muitas instituições internacionais, como a Organização dos 
Estados Americanos (OEA), as Nações Unidas não fixam a promoção de democracia como 
um fim em si, mas como meio integrado ao desenvolvimento humano. Por isso, como parte da 
sua concepção ampliada, a ONU tornou-se capaz de construir um compromisso internacional 
e coletivo com tal regime político, sob justificativa maior: ser mecanismo fundamental para 
que os povos garantam as potencialidades humanas e conquistem um desenvolvimento mais 
sustentado e condizente com as expectativas de seus indivíduos.

Como parte dos objetivos que mantém, a Agenda 2030 estabelece, em sua meta 16.7, 
“Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos 
os níveis” (ONU, 2015). Ainda que não expresse o termo “democracia”, como exploraremos 
em momento oportuno neste artigo, entende-se que, em essência, esta meta visa alcançar um 
modelo de tomada de decisão pautado sobre elementos constitutivos do regime democrático. 
E isso reforça o compromisso dos Estados Membros para institucionalizar reformas políticas 
que ampliem a representação, a participação, a responsividade e a inclusão.

Tomando como base a existência desse arcabouço onusiano de promoção de democracia, 
ainda que nem sempre expresso de forma literal, e tendo em vista o compromisso firmado 
pelos Estados Membros em 2015 para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) até 2030, o capítulo em questão tem o escopo de analisar o cumprimento da meta 16.7, 
já destacada acima, pelo estado brasileiro, entre 2014 e 2019, buscando reconhecer os avanços 
e/ou retrocessos desse empenho. Para isso, empregaremos indicadores da V-DEM (2019), 
bem como da Freedom House (2019) para examinar a variação no grau de representação, 
participação, responsividade e inclusão das instituições políticas brasileiras de nível federal.

Na primeira seção, faremos um resgaste histórico para entender como a democracia foi 
inserida na pauta da ONU, desde a sua Carta de 1945, até a Agenda 2030, explorando em seus 
documentos as transformações que esse conceito sofreu desde então. Uma vez organizada essa 
construção que resultou na meta 16.7, a seção seguinte articulará a essência de tal proposta 
junto a pilares da Teoria Política, demonstrando a permanência da ontologia democrática na 
Agenda 2030, ainda que não expressa nesses termos. Ademais, apresentaremos, na mesma 
ocasião, os indicadores empregados no trabalho para analisar o estudo de caso brasileiro, a 
saber: Representation of  Disavantaged Social Groups (V-DEM, 2019), Government Effectiveness  (V-DEM, 
2019), Power Distribution by Social Groups  (V-DEM, 2019), Civil Society Participation Index (V-DEM, 
2019), Direct Popular Vote Index (V-DEM, 2019) e Political pluralism and Participation (FREEDOM 
HOUSE, 2019). Na terceira seção, será realizada a avaliação do comportamento desses 
indicadores no caso brasileiro, compreendido no recorte entre 2014 e 2019281. Na conclusão, 
com base nos dados anteriores, argumentaremos sobre os retrocessos que impedem o maior 
êxito na conquista dessa meta.

 

281 É preciso adiantar que, embora a maioria dos indicadores se concentre no período entre 2014 (ano anterior à adoção 
da Agenda 2030) e 2019, alguns deles não se estendem sobre todo o recorte por insuficiência dos dados fornecidos pela 
V-DEM e pela Freedom House.
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1. A CONSTRUÇÃO DO COMPROMISSO 
ONUSIANO COM A PROMOÇÃO DE INSTITUIÇÕES 
DEMOCRÁTICAS

Entre abril e junho de 1945, realizou-se na Califórnia a Conferência que encaminharia a 
Declaração de São Francisco. Tal instrumento tinha o objetivo de construir mecanismos para 
estabelecer e gerenciar a paz em meio ao novo cenário que se formava ao fim da Segunda 
Grande Guerra. Foi por seu ensejo que os países reunidos na ocasião adotaram a Carta das 
Nações Unidas, pedra-angular da primeira organização de caráter universal.

É inegável que o novo acordo simboliza um marco nas relações internacionais. Isso 
porque seus 19 capítulos transformaram a antiga visão de mundo idealista, que pautou a 
Liga das Nações e seu fracasso, em uma abordagem realista do sistema internacional. O 
documento retrata a nova distribuição de poder e forças ao circunscrever o sistema de veto 
às potências aliadas – Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética – dentro do 
Conselho de Segurança (CSNU), e afirmar a nova balança que pendia para a ordem ocidental. 
Saraiva (2008) nos dá indícios dessa redistribuição ao afirmar o peso da participação dos países 
americanos e europeus na conferência de São Francisco, que replicou os ideários de pacifismo, 
cooperação e multilateralismo de suas experiências à nova organização que surgia. Pode-se 
afirmar, portanto, o predomínio dos valores, da lógica burocrática, dos padrões institucionais 
e jurídicos do Ocidente na formação na ONU. E é este relevo que se deve mirar para a 
compreensão de como se construiu o compromisso com as instituições democráticas, tendo 
em vista serem essas as aspirações de longa tradição do mundo ocidental.

Como ponto de partida, deve-se reconhecer que a Carta das Nações Unidas não estabelece 
qualquer direcionamento a respeito da promoção de democracia, já que seu objetivo por 
excelência era “[...] manter a paz e a segurança internacionais”, preservando “[...] as gerações 
futuras do flagelo da guerra” (ONU, 1945). Como forma de lograr esta meta, a Organização 
nascente se comprometeu, no Artigo 1º, a “Conseguir uma cooperação internacional para 
resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, 
e promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para 
todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião” (ONU, 1945). Apesar do silêncio quanto 
à promoção de democracia, nota-se, aqui, a predisposição em gerar elementos cruciais para a 
democracia ocidental, quais sejam: a promoção dos direitos humanos e o respeito às liberdades 
fundamentais.

As primeiras noções mais direcionadas encaminharam-se, três anos mais tarde, na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). No Artigo 21, o documento estabelece 
que “Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país diretamente ou 
por intermédio de representantes livremente escolhidos”. Para tanto, ao considerar “a vontade 
do povo como autoridade do governo”, a Declaração impõe a necessidade de ser expressa 
em “(...) eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo 
equivalente que assegure a liberdade de voto” (ONU, 1948).



349 

Depreende-se duas conclusões desse instrumento. Em primeiro lugar, o esforço de 
fundamentar a legitimidade das decisões políticas na vontade do povo e, portanto, conferir 
centralidade à democracia como um direito de influir na conduta dos governos. Em segundo, a 
noção de democracia abarcada pela Organização: um sistema para constituir governos através 
de mecanismos eleitorais ou equivalentes, assegurando a liberdade de escolha. 

O fato é que, apesar da fixação da democracia procedimental e representativa como 
direito humano, as Nações Unidas indispunham de mecanismos para tornar sua promoção 
uma responsabilidade compartilhada internacionalmente. Nas teses de O’Donnell e Schmitter 
(1986), o fenômeno era pouco notado ao longo do século XX porque as democratizações da 
época ganharam palco em Estados altamente institucionalizados. Nesses locais, averiguou-se 
que os fatores domésticos – como os movimentos sociais, o desgaste econômico e os novos 
pactos entre civis e militares – impactaram decisivamente nas democratizações, de modo 
pouco sensível às influências externas, como as provindas da ONU, por exemplo.

Além disso, outro fator limitante foi a própria condição internacional da época. As 
disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética engessavam o CSNU e toda a estrutura 
onusiana voltada a agendas para além dos seus interesses em termos de segurança militar. Até 
mesmo Washington, representação da tradição liberal, conferia suporte equitativo a ditaduras 
e governos democráticos, com o escopo máximo de salvaguardar seus aliados da ameaça 
comunista. Nesse sentido é que os constrangimentos da estrutura internacional impediam a 
elaboração de mecanismos para aplicar a responsabilidade internacional com a democracia. 
Por isso é que as forças internacionais eram indiferentes à natureza dos regimes políticos 
dos países membros. A promoção de democracia era tratada como aptidão eminentemente 
nacional durante o período, e os esforços internacionais eram praticamente inócuos, sem haver 
um compromisso formalizado e amplo com o tema dentro da Organização. 

Com o desmantelamento da União Soviética e a consolidação da Globalização Neoliberal, 
o sistema internacional passa a ser reconfigurado ao modelo que autores como Huntington 
(1999) designam de uni-multipolar: ao mesmo tempo em que os valores e padrões mantêm a 
centralidade no epicentro estadunidense, outras potências, que não podem ser categorizadas 
como pequenas ou médias, influem na lógica sistêmica em virtude da cooperação e disputa 
entre si. A Nova Ordem Mundial, assim, revela uma estrutura imbricada pela revalorização 
dos preceitos liberais e democráticos, que levaram autores como Fukuyama (1991) a declarar o 
Fim da História, e pelo novo ciclo de articulações nos ambientes multilaterais. É nesse sistema 
que o compromisso com a democracia passa a ganhar novos ensejos, inclusive nas Nações 
Unidas. 

Como enaltece Paulo Roberto de Almeida, 

Nos anos 1990, ao lado dos direitos humanos (que já dispunham de instrumentos 
e foros relativamente abrangentes no plano multilateral), o desafio democrático 
também passa a mobilizar um número cada vez maior de grupos de interesse 
público: as ditaduras são postas na defensiva e a ascensão da ideia de liberdade e da 
livre afirmação dos direitos políticos contribui para aumentar o número de regimes 
eletivos, mas a falta de critérios universalmente aceitos e de mecanismos efetivos de 
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avaliação ainda refreia a expansão da democracia no mundo (ALMEIDA, 2008, p. 
305).

O instrumento que emerge desse contexto é a Declaração da Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Social, assinada em 1995 em Copenhague. Nos primeiros dispositivos, os 
signatários expressam o convencimento de que “(...) a democracia e um governo e administração 
transparente e responsável em todos os setores da sociedade são bases indispensáveis para a 
persecução de um desenvolvimento social centrado nas pessoas” (ONU, 1995). E, não obstante 
tal postulado, a Declaração dispôs, pela primeira vez no sistema onusiano, um compromisso 
coletivo com a promoção democrática. No Plano de Ação traçado no Artigo 26, os países 
se comprometeram a “Promover a democracia, a dignidade humana, a justiça social e a 
solidariedade a nível nacional, regional e internacional; defender a tolerância, a não-violência, 
o pluralismo e a não-discriminação, com pleno respeito pela diversidade dentro e entre as 
sociedades” (ONU, 1995). 

Reconhece-se, aqui, que a democracia passa a ser defendida como tal, muito além de um 
mero direito humano. Apesar de manter a herança da DUDH direcionada às liberdades civis, 
a Declaração de Copenhague expande a compreensão da democracia ao fixa-la não como 
fim, mas catalizadora de um desenvolvimento social. E outra semântica que passa a aderir 
ao conceito é a duplicidade normativa: ao mesmo tempo em que é um direito do indivíduo e 
dos cidadãos, passa a ser alocada como dever dos Estados em promovê-la junto às diferentes 
instâncias. 

Por isso é que, cinco anos mais tarde, a Declaração do Milênio (ONU, 2000) diz reconhecer a 
existência de uma normatização internacional compromissada com a promoção de democracia 
que, em sua interpretação, é “nomeadamente o direito ao desenvolvimento”. Como parte 
do propósito ensejado, as Nações Unidas elencam a responsabilidade compartilhada de “(...) 
conseguir a plena proteção e promoção dos direitos civis, políticos, econômicos e culturais de 
todas as pessoas, em todos os países” (ONU, 2000). Para tanto, compromete-se a “Aumentar, 
em todos os países, a capacidade de aplicar os princípios e as práticas democráticas e o respeito 
pelos direitos humanos, incluindo os direitos das minorias” (ONU, 2000).

Três críticas devem ser levantadas a esse respeito. Em primeiro lugar, mesmo com o 
contínuo esforço de tornar a democratização menos principiológica e mais pragmática, as 
Nações Unidas foram incapazes de traduzi-la em objetivos e metas claras, de modo que pudesse 
ser acompanhada e avaliada em seu curso. Em segundo lugar, nota-se o anseio universalista 
e, ao mesmo tempo, ingênuo da Organização ao traçar a expectativa otimista de que “todos 
os países” pudessem cumprir as práticas democráticas, sem, no entanto, reconhecer as 
idiossincrasias de cada sociedade ou expressar quais seriam as práticas democráticas esperadas. 
E, por fim, a manutenção do termo “democracia”, sem contornos claros de seus elementos 
constitutivos, tornou o conceito aberto o suficiente, tanto para sua indefinição, quanto para 
atrair desconfianças por parte dos Estados ditatoriais ou daqueles que enxergam, na roupagem 
da democracia, um empreendimento de poder a serviço dos interesses ocidentais (AXELROD, 
2005). Como conclui Almeida, 
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A ativa promoção da democracia, além-fronteiras, assim como a passagem dos 
direitos humanos in abstracto aos direitos da cidadania e da dignidade, contra a 
soberania absoluta de Estados despóticos constituem, portanto, uma das faces mais 
conspícuas da globalização no limiar do século XXI (ALMEIDA, 2008, p. 307).

Desse breve resgate é que se entende a alocação da promoção de democracia na Agenda 
2030. Como parte do Objetivo 16, que consiste em Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todas e todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis (ONU, 2015), os países membros elencaram metas 
relacionadas à promoção de instituições tendentes à democracia. Isso porque, a partir de 
agora, o emprego da expressão “democracia” passa a dar espaço a conceitos como igualdade, 
transparência, responsividade, inclusão, participação e representação, num esforço nítido de 
desvincular este compromisso da suposta normatividade ocidental. Além disso, autores como 
Luciana Ballestrin (2018) pontuam o momento crítico em que a democracia sobrevive no 
século XXI, tendo em vista as exclusões, assimetrias, violências e descréditos que gerou a boa 
parte das sociedades onde resiste em vigorar. 

Nesse sentido, as metas do Objetivo 16 nessa direção passam a ser, de acordo com a 
Agenda 2030: Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a 
igualdade de acesso à justiça para todos; Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em 
todas as suas formas; Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos 
os níveis; Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em 
todos os níveis e, por fim, ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento 
nas instituições de governança global (ONU, 2015). 

A nova proposta das Nações Unidas, portanto, resume um modelo com metas objetivas 
a cumprir, mas que, diferentemente do que se viu até então, resiste em classificá-lo como 
“democracia”. Apesar da ausência do conceito na Nova Agenda, entende-se a manutenção 
do compromisso com valores que remetem à democracia segundo as expectativas ocidentais.

2. A META 16.7: TOMADA DE DECISÃO E 
DEMOCRACIA

Uma vez compreendido o esforço das Nações Unidas para construir e institucionalizar 
normas e ações para democratizar seus países membros, cumpre, nesta seção, explorar a 
proposta trazida pela meta 16.7, sua relação com o arcabouço democrático e os indicadores 
selecionados para sua avaliação. Para tanto, resgatam-se conceitos fundamentais da Teoria 
Política, assim como indicadores produzidos pela Freedom House (2019) e pelo V-DEM (2019), 
que serão empregados posteriormente à avaliação do caso brasileiro.

É preciso relembrar que, no universo em que se insere, a promoção de instituições 
democráticas por estímulo das Nações Unidas é tomada como meio para o alcance do 
desenvolvimento humano e social. Isso significa que a democracia não é um fim em si, mas 
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catalizadora de um processo complexo, em que cada objetivo se articula aos demais para 
conformar um sistema amplo que assegure o desenvolvimento integral. De acordo com o 
Artigo 5º da Agenda 2030, tais objetivos devem ser compreendidos como “[...] integrados, 
indivisíveis, e equilibrados nas três dimensões do desenvolvimento sustentável”282 (ONU, 2015). 
E é em meio a esta contingência que o Objetivo 16 traça como a meta de número 7, que se 
destaca como nosso foco de análise: “Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, 
participativa e representativa em todos os níveis” (ONU, 2015).

Na Ciência Política contemporânea e de viés institucionalista, uma geração de autores se 
debruça ao exame das chamadas “decisões coletivas”, embora tal problemática não seja recente 
na história do pensamento ocidental. O que a torna distinta dos predecessores é o maior rigor 
analítico que passa a conformar uma Teoria de estrutura lógico-dedutiva, que parte de alguns 
axiomas da escolha individual para problematizar a agregação das preferências da escolha 
coletiva em situações concretas (D’ALIMONTE, 2007).

Como ponto de partida, deve-se distinguir as diferenças entre ambas. Enquanto a 
escolha individual é aptidão do indivíduo como tal, que decide racionalmente “por si”, as 
escolhas coletivas são “não-individuais”, ou seja, tomadas “em nome de todos”. Isso não 
significa que sejam decididas por todos os membros da coletividade, mas há a possibilidade 
de que seus agentes sejam colegiados, assembleias, conselhos, parlamentos ou atores unitários, 
cujas decisões são investidas para falar em nome dos demais e vincular toda a coletividade à 
sua escolha. 

Segundo Allison (1971), a escolha racional pressupõe o homo economicus, que, em face de um 
número limitado de alternativas, opta por aquela que otimizará seus ganhos. Fundamentado 
numa lógica utilitarista, o agente reconhece os objetivos e valores que lhe são relevantes, 
examina as alternativas colocadas, avalia as consequências de cada uma e opta por aquela 
que maximizará suas preferências ou que lhe renderá menor custo. Em boa parte, este modelo 
explica as decisões individuais ou aquelas que, embora coletivas, façam valer a racionalidade 
do mandatário.

Por outro lado, as tomadas de decisão podem obedecer a uma lógica adversa, chamada 
por Allison (1971) de resultante política. É possível que as escolhas de um ator ou de governos não 
se constituam de escolhas racionais, mas de negociações, compromissos, conflitos e barganhas 
entre os tomadores de decisão que possuem, vale dizer, forças e posições desiguais. Nesse 
sentido, é preciso reconhecer o local em que o ator se insere, suas prioridades e percepções, 
assim como as dos demais, as regras do ambiente – instituição –, os canais de comunicação e o 
jogo de forças que se trava. Isso impossibilita um exame homogêneo, ao reconhecer a tomada 
de decisão como um processo político que não resulta da escolha de um indivíduo isolado e 
raramente seria idêntica à opção que um dos jogadores teria a priori. 

E essa parece ser, em nossa concepção, a essência das tomadas de decisão coletivas 
nos diferentes níveis políticos brasileiros, por serem resultantes de disputas assimétricas e 
contingenciais que envolvem grupos de interesse, partidos políticos, representantes, chefes 
de poder, órgãos e agências públicas, além dos próprios indivíduos isolados, cujos interesses 

282 A saber: dimensão social, econômica e ambiental (ONU, 2015).
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se contrabalanceiam até encaminhar o output que, muitas vezes, é incerto no início do jogo 
político. 

Por isso é que, segundo D’Alimonte (2007), a análise de como se procedem as decisões 
coletivas contribui para a moderna teoria da democracia, uma vez que instiga o exame preciso 
e sistemático acerca do funcionamento desse regime político, da participação em seu bojo e da 
competição eleitoral, fornecendo, inclusive, meios para avaliar sua consolidação ou promoção, 
como nos dispomos neste trabalho. Mas, para tal fim, a pergunta que se coloca é: o que se 
entende por democracia?

Embora as experiências democráticas datem da Antiguidade, sendo Atenas (século V 
a.C) e a República Romana (séculos VI a I a.C) exemplos memoráveis (COSTA, 2001), foi 
no século XX e, principalmente no Pós-Guerra Fria, que a democracia assumiu um novo 
alcance para se fixar como modelo predominante de organização política. Diferentemente 
da formatação grega, a democracia moderna se deparou com o desafio de orquestrar, em 
meio às sociedades industriais, organizadas em Estados e processadas por formas burocráticas, 
metodologias para viabilizar a vontade geral. Nesse sentido é que o mecanismo por excelência 
passa a ser os procedimentos eleitorais como instrumento que transforma a antiga participação 
direta em representação política. Por isso, o debate traçado a partir da segunda metade do 
século XX reuniu perspectivas que comungavam o anseio de definir o melhor formato para 
que a democracia fosse operacionalizada nessas sociedades dinâmicas, e os pleitos eleitorais 
foram reconhecidos como mecanismos exitosos para tal fim (LAISNER, 2009).

A perspectiva mais influente desse movimento foi a elaborada por Schumpeter (1961). 
O autor sacraliza a importância da competição entre lideranças que se dá por meio da 
concorrência baseada em procedimentos eleitorais para a composição do governo. Ou seja, a 
partir desse mecanismo de escolha política, os indivíduos adquirem o poder de decidir, em meio 
à luta competitiva das elites, a opção mais conveniente a seus anseios, conferindo ao vitorioso a 
responsabilidade de decidir em seu nome. E a participação política, na teoria schumpeteriana, 
restringe-se apenas ao momento da escolha dos governantes.

Outro ângulo influente desta tradição foi desenvolvido por Robert Dahl (2005). O 
autor parte do pressuposto de que a garantia fundamental das democracias seria permitir a 
responsividade entre governantes e governados, o que não ocorre na prática. Por isso é que 
Dahl prefere qualificar os exemplos da realidade como poliarquias, um sistema de tomada de 
decisão coletivas dentro do Estado e entre os diferentes níveis societários, que deve pressupor 
um arranjo institucional para que a disputa política ocorra. Nesse sentido, a poliarquia deveria 
garantir: 1) a liberdade de formar e aderir a organizações; 2) a liberdade de expressão; 3) 
o direito de voto; 4) a elegibilidade para cargos públicos; 5) o direito dos líderes políticos 
disputarem apoio e votos; 6) a existência de fontes alternativas de informações; 7) a realização 
de eleições livres e idôneas e, por fim, 8) mecanismos para que as políticas governamentais se 
vinculem às eleições e a outras formas de manifestação das preferências. 

Segundo Dahl (2005), as oito garantias poliárquicas podem ser resumidas na capacidade 
do regime político em possibilitar a contestação pública e a oposição política. Quanto maior a 
tendência a essas dimensões, os regimes se direcionariam à expectativa da normatividade 
democrática. 
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Ocorre que, embora Dahl (2005) consiga êxito em relação a Schumpeter (1961) ao 
colocar a participação política para além das elites e para além do espectro estatal centralizado, 
suas teses se limitam a compreender a democracia como procedimento de tomada de decisão 
coletiva. O argumento de que garantias institucionais tornariam a poliarquia mais democrática 
não apresenta uma solução à participação societária para além do processo político, o que 
acaba, na prática, restringindo seu modelo ao procedimentalismo da representação. 

Por isso, autores das gerações mais contemporâneas colocam-se como críticos ao 
modelo shumpeter-dahlsiano que, na leitura que fazem, tornou-se hegemônico no Ocidente, 
enfatizando as institucionalidades dos procedimentos eleitorais e descurando dimensões mais 
substanciais da participação política. Essas perspectivas compartilham o argumento de que 
a democracia representativa pode ser repensada para permitir a ampliação da participação 
política ao incorporar a diversidade de atores nos processos de decisão coletiva. 

Nessa direção, autores como Boaventura de Souza Santos (2002) defendem a combinação 
do sistema representativo com o exercício participativo, de modo a permitir a “democratização 
da democracia”. Segundo o autor, o resgate dos governos democráticos a partir da Terceira 
Onda (HUNTINGTON, 1991) não avançou ao instituir um sistema político para além da 
formalidade representativa. Daí o autor defender a maximização deste regime, apreciando as 
iniciativas participativas. Em suas palavras

Os grupos mais vulneráveis socialmente, os setores sociais menos favorecidos e as 
etnias minoritárias não conseguem que os seus interesses sejam representados no 
sistema político com a mesma facilidade dos setores majoritários ou economicamente 
mais prósperos. Ao mesmo, formas de relativização da representatividade ou da 
articulação entre democracia representativa e democracia participativa parecem 
mais promissores na defesa de interesses e identidades subalternas. Por estas razões, 
a democracia participativa é considerada (...) um dos cinco grandes campos sociais e 
políticos nos quais, no início do novo século, está sendo reinventada a emancipação 
social (SANTOS, 2002, p. 54-55).

A partir desses debates, entendemos que há elementos suficientes na Teoria Política para 
reconhecer a Meta 16.7, da Agenda 2030, como proposta de promoção de democracia, ainda 
que não se apresente com este signo, pelas razões já apontadas anteriormente. Segundo as 
Nações Unidas, o modelo proposto resume:

1. A tomada de decisão enquanto “decisões coletivas”, como vimos, sob a 
responsabilidade de atores que escolhem em nome dos demais pelo fato de assim 
serem legítimos para falar, decidir e vincular a coletividade à sua decisão;

2. Tal processo de decisão é compreendido como um processo político resultante de 
entraves, barganhas, compromissos e disputas entre grupos políticos que possuem 
interesses, capacidades, forças e posições diferentes entre si;

3. Daí resulta a importância de mecanismos institucionais que favoreçam a competição 
e a representação dessas divergências, como as eleições, por exemplo, conforme 
propõem as teses schumpeterianas (1961).
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4. Os procedimentos eleitorais devem garantir não somente a liberdade para escolher, 
mas, como pontua Dahl (2005), também a oportunidade de se opor e contestar a 
ordem estabelecida;

5. Disso resulta a necessidade do sistema ser responsivo às demandas e preferências 
sociais, como forma de garantir a estabilidade política e sua legitimação.

6. O regime proposto se esvaziaria se mantivesse apenas as garantias institucionais para 
responder e representar as divergências na tomada de decisão. Para além dessas, faz-
se necessária a inclusão dos diferentes setores societários de modo a tornar o sistema 
mais participativo.

Portanto, o que se coloca é a promoção de mecanismos para tornar a tomada de decisão 
coletiva mais representativa, responsiva, inclusiva e participativa nos diferentes níveis políticos.

a) Os indicadores de representação, resposividade, inclusão e 
participação

Tendo em vista o objetivo de avaliar a eficácia das Nações Unidas em promover a meta 
16.7 da Agenda 2030 no Brasil, utilizaremos indicadores produzidos pela Freedom House 
(2019), bem como pelo V-DEM (2019) para as seguintes variáveis: representação, responsividade, 
inclusão e participação política. Ressaltamos que tal emprego é um exercício eminentemente 
acadêmico, tendo em vista que, até o momento, o Estado brasileiro não elaborou e implementou 
indicadores próprios para atender à referida meta. Apesar desse silêncio, entendemos que 
tal esforço intelectual poderá fornecer insumos importantes para auxiliar a construção dos 
instrumentos avaliativos e permitir o exame dos avanços e retrocessos gerados até o momento.

Sendo assim, para avaliar a representação, faremos emprego de dados que consideram 
todos os grupos sociais desfavorecidos no país e o quanto eles estão sendo representados na 
esfera nacional. Para fazer essa análise, usaremos os indicadores do V-DEM concernentes a 
Representation of  Disavantaged Social Groups, que se estabelece numa escala que varia entre 0 e 3, 
sendo que 0 representa a falta de representação, e 3 a percepção de super-representação em 
relação a proporção da população em geral.

No que concerne à responsividade, serão utilizados dados também emitidos pela 
V-DEM, no que se refere a Government Effectiveness. Este indicador avalia a capacidade dos Estados 
em promover serviço público de qualidade, uma eficácia burocrática e o comprometimento dos 
servidores para com as demandas sociais. Em breves termos, avalia-se a eficiência da máquina 
estatal em receber os inputs das demandas públicas, processá-los de modo eficiente e responder 
às mesmas de modo condizente às expectativas cobradas, abertas ao acompanhamento, 
fiscalização e prestação de contas. Além é claro de avaliar principalmente a capacidade do 
governo de receber os inputs, e trabalhar na entrega dos outputs, ou seja, a prestação de contas 
do governo. Tal indicador se estabelece numa escala que varia entre -4 e +4, sendo este valor 
a percepção mais elevada da sociedade quanto à efetividade do Estado em promover políticas 
públicas eficientes e responsivas às suas demandas.
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Já a variável inclusão pressupõe um contexto com grupos sociais diversificados e avalia 
como o poder político é distribuído entre eles. Para isso, utilizaremos os dados da Freedom 
House (2019) relativos ao Pluralismo Político e Participação que, em seu indicador B4, avalia 
se os vários segmentos da população – incluindo grupos étnicos, religiosos, de gêneros, LGBT 
e outros – dispõem efetivamente dos direitos políticos no país e de oportunidades eleitorais por 
meio da Constituição, das legislações locais e da estrutura política nacional. Trata-se, portanto, 
de uma visão institucional acerca da inclusão. O chamado Indicador B4 varia entre 0 e 4, de 
modo que este último designa as condições mais excelentes, por parte das instituições, em 
promover os direitos políticos e oportunidades eleitorais entre as diferentes clivagens sociais. 

De modo a complementar este recurso analítico, empregaremos também o indicador do 
V-DEM (2019) relativo a Power Distribution by Social Groups, que analisa a pluralidade por etnia, 
idioma, raça e religião e o grau de direitos políticos de que dispõem. Além disso, será utilizada, 
também, a métrica avaliada pelo indicador Power Distribution by Socioeconomic Groups, também 
de autoria do V-DEM, que avalia como as diferenças de riqueza e de renda se traduzem em 
poder político. Ambos os indicadores variam numa escala de 0 a 4, sendo o maior número 
a expressão de condições mais equitativas na distribuição do poder, em nível nacional, entre 
grupos e classes sociais.  

Por fim, a participação política levará em conta, primeiramente, como a estrutura 
política nacional se comporta perante aos indivíduos e se esse sistema incentiva, de maneira 
geral, a participação de uma sociedade plural. Para isso, utilizaremos os indicadores Civil Society 
Participation Index (V-DEM, 2019) e o Direct Popular Vote Index (V-DEM, 2019). Ambos se atentam 
ao envolvimento dos diferentes grupos sociais nas tomadas de decisão em nível nacional e se 
desdobram em escala que vai de 0 a 1, no primeiro indicador, enquanto a variação do segundo 
se concentra entre 0 e 0,75. Os maiores valores correspondem, respectivamente, ao maior grau 
de participação efetiva da sociedade civil e à capacidade desta influir nas tomadas de decisão 
por meio do voto, respectivamente.

De modo a somar a avaliação da participação política, o trabalho também recorrerá à 
variável Pluralismo Político e Participação (FREEDOM HOUSE, 2019), que se desdobra nos 
indicadores B1 e B2 O primeiro avalia se as pessoas têm o direito de se organizar em diferentes 
partidos políticos ou outros grupos competitivos de sua escolha, e se o sistema nacional é livre 
de obstáculos indevidos para a ascensão e queda dessas partes ou agrupamentos. O indicador 
B2 se debruça sobre a avaliação das oportunidades para que as oposições se desenvolvam e 
alcancem o poder em eleições justas. Trata-se, dessa forma, de uma abordagem institucional 
que avalia a abertura da estrutura política nacional à participação efetiva dos diferentes grupos. 
Ambos se desenrolam numa métrica entre 0 e 4, sendo o primeiro valor a representação da 
ausência dos quesitos avaliados.
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3. O BRASIL EM PAUTA: AVANÇOS OU 
RETROCESSOS NA PROMOÇÃO DA META 16.7?

Nesta seção, analisaremos de forma individual o comportamento dos indicadores 
apontados acima, de modo a permitir, em momento seguinte e de forma articulada, a avaliação 
do cumprimento da meta 16.7 pelo Brasil.

a) A representação

No ano de 2014, anterior à adoção da Agenda 2030, o Brasil apresentou a marca de 1,75 
no tocante aos dados colhidos com o indicador Representation of  Disavantaged Social Groups. Essa 
pontuação durou até o ano de 2016, quando um declínio foi observado para a marca de 1,01. 
Os anos de 2017 e 2018 deram continuidade ao processo de decaimento da representação de 
grupos desfavoráveis, registrando os valores de 0,96 e 0,94, respectivamente. 

Gráfico 1 – Representation of  Disavantaged Social Groups no Brasil (2014-2018)

 
Fonte: V-DEM, 2019

Pelos dados levantados no período, evidencia-se que a estrutura política nacional brasileira 
vem, desde 2015, reduzindo a representação de grupos minoritários e em desvantagem social. 
O Gráfico 1 demonstra uma tendência de direcionamento político que, cada vez mais, vem 
resistindo em representar diferentes grupos, principalmente os desfavorecidos, nas discussões 
e decisões coletivas.
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b) A responsividade

No que concerne ao indicador Government Effectiveness, nota-se que, em 2014, o país 
registrou -0,14 pontos na avaliação e, em 2015, -0,18. A tendência de degeneração do indicador 
permanece nas avaliações posteriores quando, entre 2016 e 2017, o Brasil expressou as marcas 
de -0,17 e -0,29, respectivamente. 

Gráfico 2 – Government Effectiveness no Brasil (2014-2017)

Fonte: V-DEM, 2019

Percebe-se, no Gráfico 2, que o estado brasileiro apresenta, desde 2014, um desempenho 
mediano relativo à capacidade de dar respostas eficazes às demandas sociais. O período que se 
estende para os anos seguintes expressa uma tendência de declínio da mesma, o que sugere que 
os fatores como a qualidade dos serviços públicos, a estrutura burocrática e o comprometimento 
dos servidores públicos com as demandas sociais desafiam a capacidade administrativa do 
Estado em gerir os recursos públicos, na direção de converter com eficiência os inputs ensejados 
pela população em output de qualidade – ou, em outras palavras, responsivos.

c) A inclusão

É preciso sustentar que a Constituição Federal de 1988 deu um passo significativo ao 
reconhecer as pluralidades sociais através de novos arranjos inclusivos (SANTOS, 2002; 
AVRITZER, 2016). Os mesmos parecem garantir uma alta inclusão dos diferentes grupos 
no sistema de tomada de decisão, ao conferir direitos políticos e oportunidades eleitorais aos 
mesmos, como demonstra o gráfico abaixo que, no recorte entre 2018 e 2019, apresenta a 
marca de 3, numa escala entre 1 e 4, quanto à inclusão de diferentes grupos: 
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Gráfico 3 – Full Political Rights and Electoral Opportunities for various segment of  the population no Brasil (2018-2019)

Fonte: FREEDOM HOUSE, 2019

Do gráfico, infere-se que, de maneira geral, as instituições políticas brasileiras são 
inclusivas, principalmente em função de mecanismos como as conferências nacionais, a 
garantia de direitos políticos e oportunidades eleitorais, permitindo a continuidade de 
espaços inclusivos na estrutural federal (AVRITZER, 2012). No entanto, levando em conta 
seu histórico de desigualdades e dominação, essa estrutura também apresenta reflexos no 
acesso aos instrumentos institucionais de decisão, como a monopolização de classes e grupos 
dominantes que impedem a inclusão ampliada de todos os segmentos sociais, o que, segundo 
Sandro Silva, incorre em “(...) riscos da incidência em seus espaços de relações de elitismo, 
coerção da maioria, força e sobreposição dos interesses privados ou egoístas e manipulação das 
preferências por grupos com maior poder político e econômico” (SILVA, 2018, p. 17).

Isso significa que existe a sobreposição de grupos sociais mais influentes, que excluem 
outros grupos da participação efetiva. Os indicadores Power Distribution by Social Group e 
Power Distribution by Socioeconomic Groups demonstram a distribuição de poder desigual, como 
consequência da falta de manutenção dos espaços inclusivos: 
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Gráfico 4 – Power Distribution by Social Groups and Socioeconomic Groups no Brasil (2015-2018)

Fonte: V-DEM, 2019

Na imagem acima, percebe-se que, entre 2015 e 2018, a distribuição de poder entre 
os diferentes grupos sociais apresentou queda constante, tendência verificada também com a 
distribuição de poder entre grupos socioeconômicos. Dessa forma, entende-se que a existência 
de estruturas para a inclusão não garante, de fato, a distribuição ampla de poder, uma vez 
que a manutenção das desigualdades e a monopolização dos centros decisórios impedem o 
envolvimento e a capacidade decisória aos diferentes grupos. 

d) A participação

Segundo o Civil Society Participation Index, as instituições políticas brasileiras apresentaram 
uma queda constante na capacidade de conferir participação a diferentes grupos. Em 2015, o 
Índice apresentou a marca de 0,9, passando para 0,8 em 2016 e 0,71 em 2017. No último ano, 
em 2018, o nível pontuado foi de 0,66, como demonstra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 5 – Civil Society Participation Index no Brasil (2015-2018)

Fonte: V-DEM, 2019

A tendência de queda é também notada com o Direct Popular Vote Index, instrumento que 
avalia a capacidade dos cidadãos de influir nas tomadas de decisão nacionais por meio do voto 
direto. Em 2015, este Índice apresentou a marca de 0,06 e, em 2016, reduziu-se para 0,04. 
Nos anos posteriores, atingiu 0,02, revelando a degeneração dessa garantia política, como 
evidencia-se no gráfico abaixo:

 
Gráfico 6 – Direct Popular Vote Index no Brasil (2015-2018)

Fonte: V-DEM, 2019
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Os índices da V-DEM (2019) nos demonstram como a participação da sociedade civil, 
inclusive por meio do voto direto, vem diminuindo nos últimos anos. Interessante notar que, 
apesar da queda, as instituições em nível nacional não se fecham à participação, como revelam 
os indicadores quanto ao Pluralismo Político e Participação, B1 e B2, elaborados pela Freedom 
House (2019):  

Gráfico 7 – Pluralismo Político e Participação no Brasil: os indicadores B1 e B2 da Freedom House (2018-
2019)

Fonte: Freedom House, 2019

Apesar dos indicadores de participação da sociedade civil demonstrarem queda, o Gráfico 
X revela que o sistema político de nível nacional mantem-se livre. Isso nos permite concluir 
que, até o momento, as estruturas brasileiras não impedem a participação civil, embora exista 
uma cultura política de conformidade com o status quo e a delegação da capacidade de decidir 
aos representantes políticos. 

CONCLUSÃO

Tomando como base os dados apresentados, é possível reconhecer que o Brasil apresenta 
tendências de avanços e retrocessos no tocante à promoção de instituições democráticas mais 
representativas, responsivas, inclusivas e participativas, como propõe a meta 16.7 da Agenda 
2030. Notamos que, desde o processo de redemocratização, ocorrido em meados dos anos 
1980, o país avançou ao consolidar suas instituições políticas que, na contemporaneidade, 
ainda fornecem estruturas para a participação dos diferentes segmentos sociais, afiançada pela 
Constituição de 1988, bem como pelas diversas legislações. Ademais, o sufrágio universal, por 
meio do voto obrigatório, fixa oportunidades eleitorais para que os cidadãos, regularmente, 
escolham seus representantes e, por conseguinte, influam na máquina governativa.
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Ocorre que a mera existência das formalidades institucionais não representa garantias 
do exercício de uma democracia mais substancial e compromissada ao desenvolvimento das 
potencialidades humanas, como propõem as Nações Unidas. Os dados empregados nesse 
estudo demonstram que muitos grupos, especialmente os desfavorecidos, possuem baixa 
representação nas altas cúpulas decisórias. E isso é consequência direta dos votos brancos e da 
queda nas participações eleitorais dos últimos anos, revelando a desmotivação e indiferença 
dos brasileiros com os rumos de sua democracia. Nesse sentido é que a baixa participação 
da sociedade civil, seja por meio do voto ou de outros canais, vem ensejando um Estado com 
eficiência decrescente e pouco sensível às demandas sociais.

Por isso, apesar dos esforços das Nações Unidas para construir um arcabouço normativo 
que categoriza os regimes democráticos como procedimento fundamental à conquista do 
desenvolvimento humano, o que se nota, no caso brasileiro, é o distanciamento da meta 16.7 
por conta do clima político de descrença, estabelecido nos últimos anos, da indiferença do 
Estado e de seus governantes com a reforma política mais substancial e democratizante, assim 
como pela ausência de indicadores próprios para mensurar tal meta e servir de base para novos 
projetos ou decisões. Entendemos que o desgaste na promoção da meta 16.7 não está vinculado 
diretamente à ineficiência da Assembleia Geral e de outros órgãos da ONU que indispõem 
de força vinculante, mas, decisivamente, ao engessamento das instituições políticas brasileiras 
e a indisposição do Estado brasileiro e de seus governantes em promover a reavaliação e 
transformação das esferas democráticas, de modo a torna-las mais representativas, responsivas, 
inclusivas e participativas.  
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ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
 

ARTICULAÇÕES ENTRE O MODELO 
CONSTITUCIONAL DE PROCESSO 
BRASILEIRO E O ODS 16
Carlos Frederico Maroja de Medeiro 
Bruna Abidaner 
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Isla Cristine Amorim Paixão 
Marcelo Carneiro Pereira 
Michelle Moreira

O direito ambiental é marcado por uma permanente tensão: propõe-se a conter os 
excessos de um capitalismo eminentemente voltado ao desenvolvimento econômico crescente 
exigido pela ampliação da comunidade humana em decorrência do crescimento das cidades e 
da melhoria da expectativa de vida. O desenvolvimento sustentável, ou ecodesenvolvimento, é 
o principal tema da agenda ambiental, desde que ela própria foi desenhada com maior nitidez 
no último quartel do século XX.

Com efeito, não se pode pensar em preservação ambiental sem o necessário respaldo 
econômico e social, interesses estreitamente imbricados entre si. A velha ideia de que o 
desenvolvimento econômico exige a depredação contínua dos recursos naturais encontra-se 
francamente superada, fazendo com que o interesse de proteção ambiental, normalmente 
visto como um limitador dos interesses econômicos, se apresente, na realidade, como elemento 
indissociável de toda atividade voltada ao desenvolvimento. A proteção ambiental, que 
ampara-se também em razões humanitárias, na medida em que o que se protege são condições 
de possibilidade para a vida, não pode prescindir da atenção aos aspectos econômicos e sociais 
em geral, posto que não há como se alcançar a devida proteção integral à natureza em um 
ambiente de desrespeito à dignidade da pessoa humana.  E suma, toda discussão ambiental 
exigirá sempre a abordagem econômica e social que circunda o eventual tema natural imposto.

As discussões sobre os critérios para o desenvolvimento sustentável pautam todo o debate 
mundial sobre a preocupação ambiental, posto que, voltadas para o estudo crítico do passado, 
estabelecem a responsabilidade dos países desenvolvidos com a preservação ambiental, pela 
consideração de que alcançaram elevada situação material às custas da exploração predatória 
pretérita e, enfocando o futuro, buscam definir as melhores condições de possibilidade para 
o estabelecimento de ações tendentes à distensão segura e aceitável entre desenvolvimento 
econômico e preservação ambiental.

Neste descortino é que, em setembro de 2015, inspirados na experiência dos objetivos de 
desenvolvimento do milênio (ODM) que vigoraram de modo mais ou menos exitoso entre 2000 
e 2015, 193 países-membros da ONU estabeleceram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
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Sustentável, elencando 17 objetivos esmiuçados em 169 metas de ações mínimas necessárias 
aos desafios multidimensionais do ecodesenvolvimento. 

O projeto, denominado “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, conta com 
mecanismos que pretendem proporcionar mais racionalidade no uso de recursos naturais, a 
fim de promover maior igualdade e prolongamento no acesso a tais recursos, e ampliar a oferta 
de serviços públicos essenciais à população.  

Dentre as pautas em destaque no projeto estão a saúde, educação, justiça, alimentação 
básica, saneamento básica e meio ambiente, sobrelevando a extensão do âmbito de atuação 
definido pela ONU. 

Em que pese a lastimável e insensata política de desprezo pela questão ambiental 
denotada pelo atual grupo eleito para o governo federal brasileiro e presente em diversos grupos 
extremistas mundo afora, os ODS vinculam a nação como um todo, e sua implementação 
permanece uma preocupação relevante dos setores mais conscientes da sociedade civil 
organizada.

O ODS 16, objeto da particular atenção aqui, tem a seguinte rubrica: “Paz, justiça 
e instituições eficazes – promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. Este ODS é decantado em 10 metas e 2 subtemas, 
que indicam, em linhas gerais, as características desejáveis para que as instituições públicas 
judiciárias possam promover eficazmente a tutela da dignidade humana a partir do prisma de 
um estado de direito ambiental e democrático bem consolidado.

O presente estudo pretende articular especificamente as diretrizes do ODS 16 com o 
atual modelo de processo civil estabelecido desde o novo Código de Processo Civil (Lei n. 
13105/15), marcantemente preocupado em seguir rigorosamente a diretriz constitucional que 
confere à república brasileira a qualidade de estado socioambiental e democrático de direito. 
Para tanto, buscar-se-á a elaboração de um retrato do atual estado de arte no Direito Processual 
Civil brasileiro, situando-o desde o contexto das mudanças inspiradas na abordagem crítica 
derivada da obra seminal “Acesso à Justiça” até as exigências constitucionais de especial respeito 
aos direitos políticos de participação efetiva sobre os interesses republicanos em geral, que 
resultam na consolidação de institutos processuais de ampliação da voz popular no processo 
judicial. A conjugação dessas diretrizes resultou num nascente sistema que rejeita o antigo 
modelo autoritário de processo, para dar lugar a um processo mais aberto, que não apenas 
estimula o acesso a variados meios de resolução adequada dos conflitos, mas que também 
permite uma maior participação no bojo do processo judicial contencioso. Tal modelo de 
processo afigura-se como particularmente útil no trato dos interesses coletivos em geral, e 
particularmente nos processos ambientais, pelo que permite de participação popular efetiva 
no processo de instrução e formação da decisão judicial, como também de uso pedagógico do 
processo na conscientização ambiental. 

Para identificar as articulações entre o ODS 16 e o modelo constitucional de processo, 
abordar-se-ão as características do estado socioambiental e democrático de direito que fora 
consagrado na Constituição, mediante a reconstrução da trajetória seguida pelo pensamento 
jurídico processualista na última década, desde a identificação das “ondas renovatórias do 
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processo civil” até o atual estado de arte, que consagra um ainda incipiente modelo de processo 
mais participativo, resolutivo e seguro, condizente com as exigências descritas nas metas do 
ODS 16 para as instituições públicas em geral.

1. O ESTADO SOCIOAMBIENTAL E DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO

A origem do termo “Estado de Direito” está intimamente relacionada ao poder 
guarnecido à legislação vigente para reger as relações públicas e/ou privadas. O caráter 
democrático diz respeito à exigência de respeito à soberania popular e, por conseguinte, do 
caráter participativo popular como princípio fundante da república

Através das revoltas contra a organização monárquica, motivadas pelas desigualdades 
sociais, conceberam-se imponentes movimentos revolucionários, destacando-se notavelmente 
o movimento iluminista. 

O iluminismo, carregado por anseios e clamores da população, em seu aspecto político, 
foi responsável por introduzir na Europa uma nova perspectiva, um horizonte que não limita-
se aos ensejos de um governante, pelo contrário, empenha-se na tentativa de equiparar o 
tratamento oferecido a todos, em direitos e deveres.  

O Código Napoleônico, outorgado em 1804, foi um sucesso do Estado francês no que 
tange a submissão da população ao ordenamento jurídico, que predispôs-se ao acatamento dos 
comandos legais independentemente do patamar econômico, político ou diretivo do indivíduo. 

O molde legalista instaurado no ímpeto europeu espalhou-se pelos estados nacionais, 
perfazendo com que cada nação iniciasse o desenvolvimento e fixação de bases e princípios 
normativos. 

Com a superveniência da 1ª Guerra Mundial, a Alemanha encontrava-se arrasada, saindo 
como derrotada daquele imponente conflito armado, e lançando assim novas perspectivas, 
conceitos e convicções institucionais. 

A constituição de Weimar, que entrou em vigor no ano de 1919, foi um texto normativo 
que se revestiu de dogmática jurídica tencionada a atender as necessidades sociais baseadas 
nos ideais democratas e liberais, que, no entanto, restaram prejudicadas em virtude da situação 
política na qual a república se debruçara.

No Brasil, a formalização do documento constituinte nasceu em 1824, com a carta política 
outorgada naquele ano; no entanto a concepção de constituição democrática republicana 
rompeu-se com a primeira constituição promulgada na federação brasileira. 

Após a dissolução da governança getulista, o novo presidente da república, Eurico 
Gaspar Dutra, em 1946, estabeleceu a assembleia constituinte composta por distintos grupos 
da sociedade civil, sobrevindo a promulgação do texto constitucional em 18 de setembro 
daquele ano. Registra-se esse como o primeiro regimento constitucional a passar pelo crivo 
democrático em sua elaboração material e que se perfez aos moldes dos ideais da república.  
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A ditadura militar, instaurada no ano de 1964, incumbiu-se de ilustrar valores e princípios 
adversos a essência dos pilares franceses de “Liberté, Egalité, Fraternité”, despertando os tormentos 
do autoritarismo, como a imposição ideológica, a restrição a liberdade de manifestação/
pensamento e a perseguição a oposição, condutas legalizadas pelo diploma jurídico máximo 
de 1967.  

Seguidamente ao desfecho da tormenta militar, com vistas a garantir o Estado 
Democrático de Direito no âmago institucional nacional, formou-se a assembleia nacional 
constituinte, tendo sido escolhida pelo povo nas eleições gerais de 1986, e publicando-se a 
síntese textual do ordenamento-mor em 1988. 

Nessa senda, a Constituição Federal de 1988 concebeu-se entremeio a intensas emoções e 
sentimentos de liberdade, emanados no ínterim pós regime militar autocrático. Logo, os 
constituintes, carregados pelos ideais sociais propuseram uma enxurrada de direitos individuais 
e transindividuais, antevendo a imperatividade da estruturação estatal democrática. Por 
conseguinte, em razão das complexidades executórias, passados mais de 30 anos, as aspirações 
constitucionais ainda não transcenderam, por completo, ao plano metafísico.  Contudo, é 
inegável o propósito de se constituir, no Brasil, um estado democrático de direito, sob as luzes 
de uma Carta que fora promulgada com “nojo e ódio” às ditaduras. 

A ordem constitucional vigente institui a república como forma de governo, reconhecendo 
no povo a fonte de todo o poder. Ao situar o povo como fonte do poder e  definir não apenas 
deveres, mas também direitos aos cidadãos, a ordem constitucional consagra o regime 
democrático de governo, ou seja, o ente político nacional criado com a Constituição brasileira 
qualifica-se como um estado democrático de direito.  

Além da ênfase à proteção ao cidadão, a Constituição de 1988 foi a primeira a erigir 
um estatuto jurídico ambiental constitucional, consagrando tratamento específico ao meio 
ambiente no capítulo da ordem social. 

Contudo,  a proteção ao meio ambiente não se limita ao art. 225, mas, antes, permeia 
o texto constitucional em articulação para com os mais diversos direitos, o que permite 
reconhecer a formação de um estado de direito socioambiental, onde o macrobem proteção 
ambiental encontra resguardo em conjugação com outros interesses e garantias: no art. 5º, 
LXXIII, a ação popular é prevista como instrumento de controle sobre atos administrativos 
lesivos ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural; o art. 20, II inclui, dentre 
os bens da União, as terras devolutas indispensáveis à preservação ambiental; o art. 25 
estabelece competência comum de União, Estados, DF e municípios para “proteger as 
paisagens naturais notáveis e o meio ambiente”, “combater a poluição em qualquer de suas 
formas” e “para preservar as florestas, a fauna e a flora”; o art. 24, VI, VII e VIII confere 
competência concorrente à União, Estados e DF para legislar sobre “florestas, caça, pesca, 
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio 
ambiente e controle de poluição”, e ainda sobre “proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico” e obre “responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”. O 
art. 93. § 1º, III incumbe ao Conselho de Defesa Nacional de opinar sobre o efetivo uso de 
áreas indispensáveis à segurança do território nacional, especialmente na faixa de fronteiras e 
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nas áreas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. 
O art. 129 atribui ao Ministério Público a função institucional de promover o inquérito civil 
e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos. O art. 170, VI erige a proteção ambiental como princípio 
da ordem econômica. O art. 174, § 3º determina que o Estado favoreça a organização da 
atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do ambiente, além da 
promoção econômico-social dos garimpeiros. A função social da propriedade rural exige a 
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente (art. 
186, II). O art. 200, VIII incumbe ao Sistema Único de Saúde de “colaborar na proteção 
do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”. O art. 216, V reconhece conjuntos 
urbanos e sítios ecológicos como bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro. No campo 
da comunicação social, o art. 220, § 3º, II, incumbe à lei federal estabelecer meios legais que 
garantam às pessoas e à família a possibilidade de se defenderem “da propaganda de produtos, 
práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente”. O art. 231, § 1º 
classifica as terras ocupadas pelas populações indígenas como imprescindíveis à preservação 
dos recursos necessários ao seu bem-estar. 

Percebe-se que a preocupação ambiental é nitidamente articulada com os esforços de 
melhoria sobre a qualidade de vida das pessoas, ou seja, reconhece-se que a preservação 
ambiental é a um só tempo causa e efeito do aprimoramento social. O direito ambiental 
fundamenta-se sobretudo num princípio de solidariedade, que opera tanto sob um nível 
intercomunitário como intergeracional, ou seja, impõe-se a solidariedade e justa divisão dos 
ônus entre as nações, em prol também das gerações que estão por vir. Noutro aspecto, um 
“ambientalismo social” preocupa-se não só com a preservação do verde, mas considera a 
integração do ser humano com o meio ambiente (ex.: a relação dos povos indígenas com 
as terras que ocupam: art. 231, § 1º), com o reconhecimento também de que a erradicação 
da pobreza é providência essencial à proteção ambiental. Para além da mera preocupação 
ambiental e econômica, o aspecto social e solidário da rede de proteção ambiental exige 
também o respeito à vontade popular, aferível pelos meios de ausculta e participação, um dos 
quais é exatamente o processo judicial.  

2. AS ONDAS RENOVATÓRIAS DO ACESSO À 
JUSTIÇA 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth, na obra “Acesso à Justiça”, dividem em três ondas os 
principais movimentos renovatórios do acesso à justiça, cada uma relacionada a um obstáculo 
específico de acessibilidade à Justiça, aqui tomada a expressão tanto no sentido de instituição 
judiciária, como no de método de equacionamento dos litígios jurídicos. 

A primeira onda relaciona-se com o obstáculo econômico de acesso à Justiça, e propõe 
modelos de assistência judiciária aos pobres. A segunda onda refere-se à representação dos 
interesses difusos em juízo e visa contornar o obstáculo organizacional do acesso à justiça. 
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A terceira onda, denominada de “enfoque do acesso à justiça”, detém a concepção mais 
ampla de acesso à justiça e tem como escopo instituir vias processuais adequadas e melhor 
preparar estudantes e aplicadores do direito, visando contornar o obstáculo da complexidade 
e ineficiência do sistema processual. 

No Brasil, a primeira onda renovatória do acesso à justiça ganhou consistência jurídica 
com a entrada em vigor da lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que “Estabelece normas para 
a concessão de assistência judiciária aos necessitados”.  

A Defensoria Pública foi consagrada no artigo 134 da Constituição Federal de 1988, como 
“instituição essencial à função jurisdicional do Estado” e, por ser uma garantia institucional, 
não pode ser suprimida do ordenamento jurídico. Com a instituição da Defensoria Pública da 
União, do Distrito federal e dos Territórios, em janeiro de 1994 criou-se a Lei Complementar 
80, que organiza e prescreve norma gerais para sua organização nos Estados. 

Atualmente, com a Constituição Federal, mais precisamente no inciso LXXIV do artigo 
5º, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos está 
inserida na relação dos direitos e garantias fundamentais. 

Apesar de relevante, essa primeira onda reformatória não foi suficiente para resolver 
todos os problemas de acesso à justiça. A instituição dos Juizados especiais, os quais fazem parte 
da terceira onda renovatória, primeiro pela Lei 7.244 de novembro de 1984, e em seguida por 
meio da Lei 9.099, de 26 setembro de 1995, e 10.259, 12 de julho de 2001, em que chegou a 
permitir o acesso à tutela jurisdicional em primeiro grau sem a exigência de participação de 
advogado, não conseguiram solucionar o referido problema, posto que o obstáculo de acesso à 
justiça não é meramente econômico, mas também psicológico e cultural. 

De acordo com Boaventura de Souza Santos, dados estatísticos indicam que os brasileiros 
menos favorecidos economicamente, mesmo quando creem ter direito a algo, mostram-se 
arredios e desconfiados; logo não procuram assistência jurídica gratuita, não buscam a solução 
do conflito por meio de juizados especiais e muito menos promovem a cabível ação legal.

Na segunda onda enfocou-se o tema dos interesses difusos e coletivos, típicos de uma 
sociedade densamente urbanizada e de consumo de massa, e a constatação da insuficiência dos 
mecanismos cabíveis à sua tutela. Com efeito, o processo sempre fora visto como instrumento 
de resolução de litígios particulares, entre indivíduos bem definidos. A técnica do litisconsórcio 
mantinha, em linhas gerais, a delimitação do efeito das decisões restrita às partes integrantes 
do processo. Tal modelo “atomizado” de processo desconsidera a imensa gama de interesses 
que transcendem um único indivíduo, cada vez mais comuns em sociedades de massa, como 
a atual.  

A concepção individualista do processo, contudo, começou a ceder espaço desde o 
advento das “class actions” norte-americanas. Mecanismos processuais de tutela de interesses 
difusos, as “class actions” resultavam em decisões tutelando interesses inclusive de quem não 
tinha conhecimento da existência do processo, ou mesmo do direito ali discutido.  O modelo 
destas ações abriu caminho para uma nova concepção de processo, permitiu constatar que 
o anseio pela proteção dos direitos fundamentais de terceira geração não seria mera utopia 
e espraiou-se pelo mundo, chegando ao Brasil na forma das ações civis públicas e outras 
modalidades congêneres de ações coletivas, como adiante se analisará. 
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É bem verdade que o microssistema de tutela jurisdicional de interesses coletivos, que é 
integrado por instrumentos tais como ação civil pública ambiental, ação popular ambiental, 
mandado de segurança coletivo e instrumentos de controle direto de constitucionalidade, estão 
a desafiar uma melhor sistematização legislativa. Já passou da hora de o processo coletivo 
receber codificação própria, posto que repleto de institutos e princípios próprios, que não 
operam bem no modelo de processo atomizado. Não obstante, é fato que as ações coletivas 
vêm experimentando um prestígio crescente na tradição forense brasileira, em decorrência dos 
diversos aprimoramentos no desenho da ação civil pública.

A terceira onda renovatória do acesso à justiça propõe o aperfeiçoamento do sistema 
processual como um todo, de modo a tornar os instrumentos processuais mais eficazes e 
resolutivos. É uma “onda” de amplo alcance e leva em consideração, dentre outros, o papel 
do magistrado na condução do processo, com o objetivo de incentivar a sua atuação ativa e 
direcionada a contornar os obstáculos burocráticos e formalísticos que impedem seja a sua 
prestação jurisdicional efetiva, e propugna que os magistrados abandonem o tradicional papel 
de mero expectador para serem criativos e inovadores na condução do processo. 

Nesse sentido, o magistrado, de acordo com Susana Gastaldi (2013) deve, por meio 
da ação civil pública e das técnicas processuais colocadas à disposição, fazer valer o poder 
geral de efetivação, buscando, dessa forma, os meios idôneos para prestar a tutela adequada, 
tempestiva e efetiva aos direitos transindividuais, fazendo observar atentamente, dentre 
outros, a efetivação do princípio de cooperação especialmente enfatizado na atual legislação 
processual, em consonância com o sistema de contempt of  court disposto no artigo 77 do Código 
de Processo Civil.  

O contempt of  court foi desenvolvido no direito anglo-saxão e tendente à coação dos 
jurisdicionados à cooperação por intermédio da aplicação de sanções, e é visível a sua influência 
no processo civil brasileiro, com vistas à análise das técnicas e instrumentos fornecidos pelo 
direito pátrio para se evitar o contempt, ou seja, o ato de desprezo ao tribunal ou de desobediência 
a uma ordem judicial. (Giuberti,2017). 

Segundo lição de Ovídio Baptista (2004), 

Embora se deva reconhecer o inegável mérito das tentativas de ‘modernização’ de 
nosso processo civil, todas elas, como já o dissemos, serão incapazes de produzir 
uma transformação significativa em nossa experiência judiciária. Sem uma 
profunda e corajosa revisão de nosso ‘paradigma’, capaz de torná-lo harmônico 
com a sociedade complexa, pluralista e democrática da experiência contemporânea, 
devolvendo ao juiz os poderes que o iluminismo lhe recusara, todas as reformas 
de superfície cedo ou tarde resultarão em novas desilusões. Como temos insistido 
em dizer, é indispensável, e mais do que indispensável, urgente, formar juristas 
que não sejam, como agora, ‘técnicos sem princípios’, meros ‘intérpretes passivos 
de textos’, em última análise, ‘escravos do poder’ (Michel Villey, ‘Leçons d´histoire 
de la Philosophie du droit’, Paris, 1957, p. 109), pois o servilismo judicial frente 
ao império da lei anula o Poder Judiciário que, em nossas circunstâncias históricas, 
tornou-se o mais democráticos dos três ramos do Poder Estatal, já que, frente ao 
momento de crise estrutural e endêmica vivida pelas democracias representativas, 

https://jus.com.br/tudo/acao-civil-publica
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o livre acesso ao Poder Judiciário, constitucionalmente garantido, é o espaço mais 
autêntico para o exercício da verdadeira cidadania. 

Também como reflexo da terceira onda e tendo em vista que o acesso à tutela jurisdicional 
tem se revelado o “espaço mais autêntico para o exercício da verdadeira cidadania”, o ministro 
Nelson Jobim demonstrou preocupação com o papel atual do Judiciário, em seu discurso 
de posse à Presidência do Supremo Tribunal Federal: 

A questão judiciária passou a ser tema urgente da nação. O tema foi arrancado 
do restrito círculo dos magistrados, promotores e advogados. Não mais se trata 
de discutir e resolver o conflito entre esses atores. Não mais se trata do espaço 
de cada um nesse Poder da República. O tema chegou à rua.  A cidadania quer 
resultados. Quer um sistema judiciário sem donos e feitores. Quer um sistema que 
sirva à nação e não a seus membros. A nação quer e precisa de um sistema judiciário 
que responda a três exigências: acessibilidade a todos; previsibilidade de suas decisões; 
e decisões em tempo social e economicamente tolerável. (...) esse dimensionamento, 
absolutamente necessário, reclama uma análise estratégica do Poder Judiciário, na 
sua integralidade. Análise essa que induza os 27 Tribunais de Justiça Estaduais, os 24 
Tribunais Regionais do Trabalho, os 5 Tribunais Regionais Federais, com todas as 
suas estruturas de primeiro grau, juntamente com os 4 Tribunais Superiores e com 
o Supremo Tribunal Federal a começarem a agir em comum e de forma sistêmica. 

O novo Código de Processo Civil demonstrou atenção para com todas as ondas 
renovatórias: preocupou-se em preservar os sistemas de facilitação econômica à jurisdição, 
como o acesso à gratuidade judiciária, o reforço às instituições de prestação de assistência 
judiciária gratuita, como as defensorias públicas. No âmbito da litigiosidade de massa, não 
apenas estimulou o acesso multiportas à Justiça, como buscou reforçar o caráter de fonte 
primária do direito à jurisprudência, que agora afigura com a pretensão de se construir 
harmônica e coerente, providências que, ao lado dos instrumentos de tutela coletiva de direitos 
(que ainda carece de um bom volver de olhos do legislador atualizador), conferem maior 
eficácia, segurança e previsibilidade à resolução dos conflitos. Também veio a redefinir o papel 
do juiz no processo, de modo a situá-lo não apenas como autoridade pública, mas sobretudo 
como mediador em um processo que estabelece um diálogo aberto entre iguais. Ainda no 
âmbito do estímulo à ampliação da participação direta no processo, que integra o grupo 
de esforços para a construção de um processo mais simplificado e eficiente, o novo Código 
de Processo Civil enfatiza sobremaneira o princípio do contraditório substancial, a par de 
desenvolver mecanismos específicos de abertura dialógica, como é o caso do reconhecimento 
amplo da figura do amicus curiae.
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3. MODELO CONSTITUCIONAL DO PROCESSO 
CIVIL 

O Código de Processo Civil de 1973 foi estabelecido no auge do regime militar o que 
vigorava no país; desta forma, trazia várias semelhanças com o modus operandi autoritário 
da época, que consagrava o juiz como o grande ator do drama processual, sendo o fator 
discricionário predominante nos procedimentos vigentes à época.

A Constituição Federativa da Republica de 1988 impactou sobremaneira o direito 
processual, sobretudo ao estabelecer normas com fim de garantir “tutela constitucional do 
processo” e ao corroborar os instrumentos da “jurisdição constitucional das liberdades”, ou 
seja, garantir um processo mais justo, de modo a forçar a adequação de todo o normativo 
infraconstitucional à nova realidade do estado socioambiental e democrático de direito.

É preciso lembrar que a sociedade estando em constante mutação exige que seu sistema 
orientado de regulação social venha acompanhar suas evoluções, de modo que embora o 
amadurecimento legislativo se dê de forma lenta pela burocracia sistêmica, a sociedade não 
deixa de evoluir, correndo o risco de tornar novos institutos muitas vezes obsoletos ou ineficazes 
frente a novas situações de inteiração social.

Para fazer frente às inúmeras novidades constitucionais, o então presidente do Senado 
Federal, Senador José Sarney, por meio do Ato n. 379/2009, instituiu uma comissão de 
juristas cuja finalidade era a edição de um novo Código de Processo Civil harmônico com a 
Constituição Federal de 1988, o que resultou na edição da Lei n. 13105, de 16 de março de 
2015, que institui um novo Código de Processo Civil sobre marcos específicos que o distanciam 
sobremaneira do sistema anterior. 

Dentre outras distinções notáveis, a concepção do NCPC impõe a coerência e a 
integridade das decisões judiciais, visa garantir a igualdade entre as partes e prima mais 
atentamente para a segurança jurídica, priorizando sempre a decisão de mérito, mais apta à 
prestação eficiente e resolutiva do serviço judiciário. Para dar maior efetividade ao processo, 
o juiz passou a ter uma atuação mais ativa, seus poderes tornaram-se mais amplos, visando 
sempre garantir a solução do conflito. O processo democrático não está tão somente atrelado 
ao acesso ao poder judiciário; visa compreender muito além do que a possibilidade de “propor 
uma ação”.

O acesso ao poder judiciário vai além da propositura de uma ação, compreendendo a 
satisfação do direito, como expectativa normal de um processo que visa resgatar seu caráter 
instrumental do fundo de toda a complexidade em que se tornara o sistema processual 
globalmente considerado. 

Neste novo modelo adotado, a figura do juiz e das partes passam se relacionar de forma 
diferente buscando a composição de solução de conflitos, descortinando um maior estímulo 
a métodos de autocomposição e composições extrajudiciais. Assim, a boa-fé objetiva deve ser 
observada e a solução pode se dar de formas além da jurisdicionais, tais como conciliação, 
mediação, arbitragem entre outras.
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Ainda sob a perspectiva da autocomposição, o modelo constitucional de processo 
democrático exige uma revisão dos velhos paradigmas positivistas, sobretudo a ideia do “fiat 
justitia pereat mundus”, para estabelecer condições de possibilidade, ao menos nos instrumentos 
relacionados a interesses jurídicos coletivos, de um processo mais pragmático e condizente com 
os anseios sociais.

Com efeito, o art. 5º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro institui um 
processo com viés nitidamente consequencialista: ao aplicar a lei, o juiz deverá estar atento aos 
fins sociais e às exigências do bem comum decorrentes desta aplicação. 

Decorre daí a possibilidade de ampla abertura para o diálogo e mesmo para a 
autocomposição, ainda que envolvendo interesses públicos. A indisponibilidade dos interesses 
jurídicos em pauta não pode impedir o estabelecimento de ações comunicativas tendentes 
a indicar soluções que atendam de modo mais eficiente e socialmente desejável à eventual 
necessidade de prevenção ou recomposição de danos ambientais, como, por exemplo, a 
discussão dos meios mais socialmente proveitosos para uma compensação ambiental ou 
urbanística diante de lesões já produzidas e de difícil ou impossível recomposição. Não é 
demais recordar que autocomposição não se confunde com transação, ou seja, na composição 
amigável da lide posta, nada impede que o Ministério Público ou qualquer representante 
do interesse público estabeleça, em comum acordo com o responsável, as condições para a 
reparação ou mitigação do dano, pelo modo mais racional e viável possível. A possibilidade 
de autocomposição, mesmo que administrativa, relativamente a interesses públicos em 
geral, expressa-se na previsão objetiva dos termos de ajustamento de conduta, que veiculam 
exatamente composições amigáveis conduzidas pelo Ministério Público, o qual obviamente 
pode realizar a mesma atividade no curso de um processo judicial.  

Ao proclamar, em seu artigo 1º, que “o processo civil será ordenado, disciplinado e 
interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da 
República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”, o CPC de 2015 
afirma de pronto seu compromisso com o modelo de estado consolidado com a “Constituição 
Cidadã”.

Segundo Barroso, o Direito contemporâneo é marcado pela consolidação da força 
normativa da Constituição, que passa a ser o centro do sistema jurídico, gozando de supremacia 
não apenas formal, como também material. Dessa forma, esse artigo do CPC serve para nos 
lembrar de que a Constituição deve ser sempre o filtro através do qual deve ser lida toda a 
legislação infraconstitucional.  

Nesse sentido, é levantado o conceito do Modelo Constitucional do Direito Processual 
Civil, como é denominado por Scarpinella, que procura estudar o direito processual civil a 
partir das normas da Constituição Federal. Segundo Scarpinella, a observância desse modelo 
não é uma escolha, mas uma imposição, dada a força normativa da Constituição no nosso 
ordenamento jurídico. 

A atual Constituição de 1988 marcou a redemocratização da sociedade brasileira, 
consagrando em seu texto um grande número de direitos individuais e sociais. Além disso, 
segundo Mendes, ela “conferiu significado ímpar ao direito de acesso à justiça”. Por essa razão, 
as diretrizes que ela traz para a aplicação dos demais ramos do direito convergem bastante 
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com aquilo que é prescrito pelo ODS em estudo, em especial o ponto 16.3: “Promover o 
Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça 
para todos”. Dessa forma, ao empregar o modelo constitucional ao direito processual civil, 
estamos dando um passo no sentido de atingir o objetivo proposto pela ONU. 

Nesse modelo, Scarpinella divide as normas constitucionais acerca do direito processual 
civil em quatro grupos: “os princípios constitucionais do direito processual civil, a organização 
judiciária, as funções essenciais à Justiça e os procedimentos jurisdicionais constitucionalmente 
diferenciados”.  

O Novo Código de Processo Civil trouxe uma série de inovações que tendem a aproximar 
a sociedade do deslinde processual. Nesse lastro, fala-se em democratização do processo, 
pois a processualística vigente faz jus aos princípios basilares do Estado socioambiental e 
democrático de direito, já que preza por uma participação mais efetiva do povo dotado de 
soberania democrática.

Os princípios constitucionais determinam o modo como deve ser conduzido o exercício 
da função jurisdicional; são as suas diretrizes básicas. Muitos dos princípios trazidos pela nossa 
Constituição estão alinhados com o que prevê o ODS 16, podendo ser destacados: o acesso à 
justiça, a efetividade do processo e a assistência jurídica integral e gratuita.  

Quanto aos princípios do acesso à justiça e da efetividade do processo, eles podem ser 
evidenciados pelo inciso XXXV do art. 5º da CF, que diz que: “a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ambos os princípios guardam forte relação, 
pois, de acordo com Theodoro Júnior, o acesso à justiça não pode se resumir a ser ouvido 
em juízo e receber uma resposta do poder judiciário, é necessário que seja dada uma tutela 
efetiva e justa ao direito apreciado. Segundo Scarpinella, “a efetividade do processo mede-se 
pela sua capacidade de tornar reais (concretizados) os direitos controvertidos, ameaçados ou 
lesionados”. 

Com relação ao princípio da assistência jurídica integral e gratuita, ele está presente 
no inciso LXXIV do art. 5º da CF: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com esse inciso, a Constituição procura 
evitar que os custos processuais impeçam os economicamente hipossuficientes de exercerem 
os seus direitos. 

O segundo grupo do modelo constitucional é aquele que trata da organização do Poder 
Judiciário. No Capítulo III do Título da Organização dos Poderes, a CF determina como deve 
ser estruturado o Judiciário, por quais órgãos deve ser composto, quais as competências de cada 
um e o seu funcionamento. As constituições estaduais, por sua vez, devem estar de acordo com 
o que prescreve o modelo constitucional na organização de sua Justiça, conforme é reforçado 
pelo art. 125 da CF. 

O terceiro grupo trata das funções essenciais à Justiça, sendo seus sujeitos o Ministério 
Público, a advocacia – pública e privada – e a Defensoria Pública. A CF descreve quais as 
funções de cada um deles e suas estruturas, de maneira que a atuação desses agentes deve ser 
pautada pelo texto constitucional.  

Cabe destacar a importância dada pela Constituição de 1988 à Defensoria Pública, que 
foi uma inovação em relação às constituições anteriores. Esse órgão foi incumbido da tarefa de 
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prestar assistência jurídica aos hipossuficientes, de forma a concretizar o já citado princípio da 
assistência jurídica integral e gratuita. 

Por fim, o quarto grupo diz respeito aos procedimentos jurisdicionais constitucionalmente 
diferenciados, que são aqueles procedimentos nos quais a CF prescreve como o Judiciário deve 
ser provocado. É o que acontece, por exemplo, com o mandado de segurança, com o habeas 
corpus, com o habeas data, com o controle de constitucionalidade, etc. Nesses casos, cabe à 
legislação infraconstitucional se conformar ao modelo constitucional, não podendo minimizar 
de nenhuma forma os seus efeitos. 

Podemos perceber o grande número de aspectos abordados pela CF que afetam o modo 
de aplicação do direito processual civil. É necessário levar em conta todas essas diretrizes no 
momento de aplicar o CPC e toda a legislação processual civil, uma vez que é imperativa a 
utilização do modelo constitucional, o que nos é muito bem lembrado pelo art. 1º do CPC 
de 2015. Nas palavras de Scarpinella, “sempre será o caso de confrontar o ser do processo – a 
começar pelo CPC de 2015 – com o dever-ser constitucional”.  

Dentre as novidades trazidas como anteparo para a abertura do processo à sociedade, 
destaca-se a figura do amicus curiae, o qual, conforme Humberto Theodoro Jr., justifica-se 
como um verdadeiro mecanismo de aprimoramento da tutela jurisdicional. Apesar da nova lei 
processual tê-lo implementado efetivamente por meio do art. 138, essa figura já era prevista 
em leis esparsas e no CPC/73 em casos específicos, mais notadamente no processo previsto 
para os tribunais superiores, nas discussões de amplitude social destacada.

Sua natureza jurídica é controvertível pela doutrina pátria, isso porque alguns autores 
alegam que sua intervenção estaria vinculada à demonstração de um interesse jurídico legítimo, 
qualificando-o como uma modalidade interventiva atípica ou sui generis. Já para outros, tem-se 
como um terceiro que intervém no processo a fim de auxiliar o juízo, objetivando aperfeiçoar 
as decisões e dar suporte técnico ao magistrado.

Contudo, restou definido pelo STF em julgado pleno, que o Amigo do Tribunal nada 
mais é que um colaborador da justiça, justificando-se não como defensor de interesses próprios, 
mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da 
decisão a ser tomada pelo tribunal com natureza predominantemente instrutória.2

Apesar de ainda não haver um consenso no âmbito acadêmico com a regularização 
trazida pela Lei 13.105/2015, no aspecto prático, é cristalino os requisitos e efeitos dessa 
categoria, algo que satisfaz mormente os doutrinadores.

Nesse âmbito, no art.138 do NCPC, é posto que o Amigo da Corte “pode ser pessoa 
natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada”. 
Todavia, é inexorável que a mesma tenha conhecimento específico sobre a matéria da lide, de 
modo que propicie ao julgador subsídios pertinentes à resolução da causa.

Os quesitos para o cabimento da intervenção do amicus curiae são trazidos pelo caput 
do artigo referido alhures, em que: “O juiz ou o relator, considerando a relevância da 
matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, 
poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda 
manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou 
entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua 
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intimação.”. Não obstante, sua participação no processo se dá por requerimento das partes, ou 
do próprio Amigo do Tribunal ao juiz, ou de ofício.

Importante frisar que sua intervenção é meramente colaborativa, não tendo como 
função comprobatória da matéria objeto, mas sim de agregar as bases decisórias conforme 
conhecimentos técnicos específicos.

A partir da convocação da manifestação, o amicus curiae tem o prazo de 15 dias, a contar 
da sua intimação para fazê-lo. Contudo, quando sua participação é espontânea, só pode dar-
se pela forma legal obrigatória de pleitear em juízo, conforme representação de advogado. 
Excepcionalmente, nos casos em que o órgão judicial o procura para obter contribuição 
técnica.

Na decisão que solicitar ou deferir a intervenção do Amigo da Corte caberá ao juiz, 
ou relator definir os poderes relativos ao mesmo (Art. 138, parágrafo 2º). Todavia, poderá 
apresentar sustentação oral, informações, ou memoriais nos autos.

Frente à realidade estrita de colaborador processual, o Amigo da Corte, como 
interveniente in casu, não assume a qualidade de parte e, por isso, a nova lei processual civil foi 
expressa em determinar que sua cooperação não implica alteração de competência (art. 138, 
parágrafo 1º, primeira parte). Nesse contexto, também estará dispensado do pagamento de 
custas, despesas e honorários processuais, mas podendo ser condenado por litigância de má-fé, 
caso recaia em alguma hipótese do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, fica cristalino a essencialidade desse tipo de intervenção de terceiro no processo, 
uma vez que traz uma clarificação do pensamento jurídico, reduz a animosidade do estado de 
bipolaridade de interesses e acarreta no soerguimento do garantismo e da celeridade no meio 
judicante. Desse modo, levando as premissas do Estado Democrático de Direito a um grau 
mais elevado quanto ao seu aperfeiçoamento e consolidação no meio social-processual.

A ampliação das possibilidades de participação popular direta no processo permite 
também a consolidação da chamada sociedade aberta de intérpretes da Constituição proposta 
por Peter Haberle, em construção doutrinária amplamente recepcionada no ambiente jurídico 
brasileiro. 

Haberle propõe a substituição do modelo de sociedade fechada de intérpretes 
constitucionais integrada de modo praticamente exclusivo por órgãos formais de estado, por 
um modelo que considere todos os que, de um modo ou outro, interpretem cotidianamente 
a Constituição, pela própria vivência de suas normas. Neste descortino, a interpretação 
constitucional deflui de um processo amplo, democrático e plural, com a participação efetiva 
da comunidade política imbricada no contexto jurídico em que se desenvolve o procedimento 
de interpretação e aplicação da Constituição. O juiz, assim, deixa de ser o único intérprete 
da Constituição, passando a atuar em conjunto com outras forças políticas incumbidas da 
interpretação. A teoria da interpretação não mais se compraz em investigar métodos, regras, 
princípios e resultados da interpretação, e passa a se preocupar também com os meios de se 
permitir a ampla participação no processo de interpretação constitucional. 

É bem verdade que esse modelo de processo judicial mais aberto é uma novidade que 
desafia sobremaneira uma tradição ainda muito apegada ao modelo autoritário de processo 
judicial. O jurista brasileiro alimenta-se de uma tradição deveras belicosa, que prestigia o 
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modo adversarial como meio por excelência de resolução dos conflitos. Contudo, os novos 
paradigmas democrático e dialógico já sensibilizam a comunidade jurídica para a importância 
de ações comunicativas pacíficas e democráticas, como meios de solução de conflitos mais 
racionais, seguras e estáveis. 

Sem perder de vista a lição clássica de Dinamarco, sobre os aspectos derivados da 
instrumentalidade do processo, os instrumentos de tutela de interesses ambientais coletivos, 
tais como ação civil pública ambiental, ação popular ambiental, entre outras, têm escopos 
sociais, sobretudo no caráter pedagógico, ampliados. 

Outra missão que o exercício continuado e eficiente da jurisdição deve levar o Estado 
a cumprir perante a sociedade é a de conscientizar os membros desta para direitos 
e obrigações. Na medida em que a população confie em seu Poder Judiciário, cada 
um dos seus membros tende a ser sempre mais zeloso dos próprios direitos e se sente 
mais responsável pela observância dos alheios.
(...)
A educação através do adequado exercício da jurisdição é assim, portanto, um escopo 
instrumental do processo, ou seja, um objetivo a ser conseguido com a finalidade de 
chamar a própria população a trazer as suas insatisfações a serem remediadas em 
juízo. (DINAMARCO, 1996, pp.162/163)

A oitiva judicial da sociedade, seja pela técnica do amicus curiae, seja pela instalação 
de audiências públicas abertas à participação popular, ou mesmo pelo estabelecimento de 
canais eletrônicos de comunicação direta, propicia um debate público que retribui, para os 
participantes, com a possibilidade de contato com posições variadas, num processo público de 
compartilhamento e acumulação de informações. Não é demais recordar que a ampliação do 
escopo pedagógico da jurisdição atende também à incumbência atribuída no inciso VI, do art. 
225, § 1º, da Constituição aos poderes públicos em geral, no sentido de “promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente”. 

Como auxílio para a criação, pelo juiz, das melhores condições de possibilidade para o 
estabelecimento de um diálogo processual amplo, plural, aberto e proveitoso, vale recordar as 
condições identificadas por Habermas para o estabelecimento de uma situação ideal de fala, 
virtuais normas para a instalação e condução eficiente da ação comunicativa: 

a) Esfera pública: o direito conferido aos participantes da ação comunicativa de uso 
público de seus atos de fala e recursos argumentativos. A esfera pública é a reunião, em 
público, de cidadãos políticos. Distingue-se de sociedade burguesa, que é a reunião de 
cidadãos econômicos, e também de estado, que é estrutura de organização no âmbito 
político. É uma “rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posições 
e opiniões; nela, os fluxos comunicativos são filtrados e sintetizados, a ponto de se 
condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos” (Habermas, 1997, 
v. II, p. 93);
b) Distribuição equitativa dos direitos de comunicação: os participantes 
devem ter igual condições de emprego dos atos de fala, os quais deverão merecer igual 
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consideração por ocasião da interpretação, explicação, justificação, problematização e 
refutação pelos demais participantes do discurso.
c) Não-violência: todos os participantes devem ser reconhecidos como igualmente 
racionais e com pretensões de validade em seu agir comunicativo (tais pretensões são 
ancoradas em pressupostos de inteligibilidade, verdade, correção e veracidade que o 
agente deve expor em seu ato de fala).
d) Autenticidade.

Particularmente no que tange ao aspecto da distribuição equitativa dos direitos de 
comunicação, pode o juiz que conduz o processo democrático utilizar-se das tecnologias de 
comunicação atualmente disponíveis, e que ampliam sobremaneira a possibilidade de diálogo 
entre indivíduos esparsos. Neste descortino, a utilização de redes sociais, que atualmente 
exercem papel destacado na esfera pública, além de outros meios de comunicação eletrônica, 
configura valioso instrumento para a alocação do processo judicial na construção da chamada 
“e-democracia”. Sobre a utilização da internet como o background da sociedade em rede e, ao 
mesmo tempo, como instrumento privilegiado do procedimento de participação popular sobre 
as decisões oficiais, assim esclarece Hartmann (2010, p. 122):

O ponto nevrálgico da articulação de um Estado Ambiental em sede de um Estado-
rede está na configuração da comunicação no seio da sociedade e entre os indivíduos 
e o Estado. É o formato de rede, sem um centro, sem hierarquias, com uma quase 
supressão de capacidades assimétricas de poder de receber e enviar informações, 
que viabiliza a procedimentalização da proteção ambiental, mais especificamente 
do amplo acesso à informação ambiental e da participação pública nos processos 
decisórios. E sob este aspecto, a Internet pode ser considerada fundamental 
para a proteção ambiental procedimental – não como conditio sine qua non, pois 
a noção de procedimentalização surgiu algumas décadas antes da web – mas sim 
como possibilitadora da realização do potencial da procedimentalização. Parece-
nos que antes do estabelecimento de uma sociedade-rede não há como garantir, na 
medida adequada, o compartilhamento e produção de informação ambiental ou a 
participação ampla e relevante dos cidadãos nas decisões com repercussão ambiental 
direta. 

4. AS ARTICULAÇÕES ENTRE O MODELO 
CONSTITUCIONAL DE PROCESSO BRASILEIRO E O 
ODS 16

Como já observado ao início, o ODS 16 articula-se com o desenho desejável às instituições 
públicas, visando ampliar as condições de possibilidade para o ecodesenvolvimento a partir da 
estrutura de prestação dos serviços estatais à cidadania.
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A par dos valores a serem perseguidos no serviço público em geral, e no de administração 
da Justiça em especial, as metas do Objetivo 16 delineiam um desenho básico das características 
que as instituições públicas devem ostentar: devem ser “eficazes, responsáveis e transparentes 
em todos os níveis” (Meta 16.6). As decisões oriundas deste modelo de instituições públicas 
devem ser responsivas, inclusivas, participativas e representativas em todos os níveis (Meta 
16.7).

Em que pese a eloquente omissão da Agenda 2030 em referir-se a “democracia”, o que 
se explica pela recordação de que o modelo democrático não é adotado por todos os países-
membros da ONU, é bem certo que as características propostas pelo objetivo 16 só podem 
operar bem no ambiente jurídico brasileiro se em congruência com um modelo processual que 
prestigie a amplitude democrática das discussões postas à mercê do serviço judiciário, posto 
que só assim se dá concretude à diretriz constitucional vigente, de fomento à participação 
cidadã. 

O novo Código de Processo Civil tem nítido compromisso com a construção de um 
ambiente público democrático e, neste esforço, construiu um modelo cooperativo de processo, 
que reduz o espaço da autoridade, ampliando o de participação direta das partes. 

Dentre os instrumentos propostos pelo atual sistema jurídico processual, destaca-se a 
consagração do amicus curiae, figura de especial importância nos processos de tutela de interesses 
jurídicos coletivos, como é o caso típico do interesse ambiental. 

A ampla participação processual pode ser incrementada pela ampliação de instrumentos 
tecnológicos, inclusive o acesso a redes sociais e instrumentos abertos de divulgação de conteúdo 
audiovisual.

A ampliação do debate processual traz para o juiz o desafio maior de levar em consideração 
as variadas manifestações a ele desnudadas, mas ao mesmo tempo conduz a uma decisão mais 
ricamente ponderada. 

O incremento do sistema de proteção a interesses coletivos, aliado ao uso de técnicas 
processuais de ampliação do debate público endoprocessual conferem o caráter de inclusividade, 
participação e representatividade à decisão judicial. A responsividade das decisões decorre da 
disposição do estado-juiz em prestar uma jurisdição realmente atenta aos fins sociais da lei e 
ao bem comum que deve ser direcionado pela ampla compreensão dos anseios sociais, o que 
por seu turno só é possível pela plena inserção do magistrado na sociedade e, pari passu, pela 
convocação da sociedade para a participação no processo. 

REFERÊNCIAS

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 7. Ed. São Paulo: Saraiva 
Educação. 2018. 



382 

BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil: Volume Único. 4. 
ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2018. 

__________. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro: um terceiro 
enigmático. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988.

DINAMARCO, Cãndido Rangel. A instrumentalidade do processo. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1996.

GASTALDI, Suzana. As ondas renovatórias de acesso à justiça sob enfoque dos 
interesses metaindividuais. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 
18, n. 3817, 13 dez. 2013. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26143>. Acesso em 
18 de ago. 2019. 

GIUBERTI, Vander Santos. Contempt of  Court: o que é e o que não é no novo 
sistema processual brasileiro. Anais do II Congresso de Processo Civil Internacional. 
Vitória 2017. 

HABERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos 
intérpretes da Constituição – contribuição para a interpretação pluralista e 
procedimental da Constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Fabris, 1997.

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2 v. 
Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.

HARTMANN, Ivar Alberto Martins. e-codemocracia: a proteção do meio ambiente 
no ciberespaço. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. 13. Ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2018. 

SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Processo e Ideologia – O Paradigma 
Racionalista. 4.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 3. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 59. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense. 2018. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-ago-11/estado-economia-100-anos-
constituicao-weimar-renovacao-democratica>. Acesso em 23 de set. 2019.

https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/12


383 

Disponível em: <https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/a-importancia-do-
iluminismo-frances-.htm>. Acesso em 23 de set. 2019.

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em 23 de set. 
2019.

Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/%20
viewFile/45920/44126>. Acesso em 23 de set. 2019.

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/%20viewFile/45920/44126
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/%20viewFile/45920/44126


384 

ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
 

COOPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO NO HABITAT 
DA SUSTENTABILIDADE
Carlos Henrique Canesin283 

Poliana Marques da Silva284

INTRODUÇÃO

O objetivo do presente artigo é avaliar a convergência da cooperação Sul-Sul brasileira 
com a governança internacional do desenvolvimento estabelecida com o advento dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados pela Agenda 2030, em 2015, com ênfase 
sobre o ODS 17 “Parcerias em prol das metas”. Para isto, apresentaremos um breve panorama 
da evolução do conceito de desenvolvimento sustentável que nos permita confrontar a evolução 
histórica das estruturas de governança do desenvolvimento no sistema internacional do pós-II 
Guerra. 

Em seguida, abordaremos a evolução da teoria e da prática da cooperação internacional, 
com foco no surgimento do fenômeno de cooperação Sul-Sul. Por fim, localizaremos a 
cooperação Sul-Sul brasileira dentro deste processo e em conexão com a política externa 
do país, indicando como as diretrizes da política externa brasileira pós 2003 e seu foco nas 
parcerias estratégicas no eixo Sul são um ativo valioso na busca da convergência necessária 
entre a cooperação e o desenvolvimento em busca da sustentabilidade, conforme preconizado 
pelo ODS 17.

1. A EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

O desenvolvimento sustentável é geralmente considerado um novo modelo de 
desenvolvimento que teria surgido no final do século 20, porém, na realidade, o conceito de 
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284 Discente do curso de Bacharelado em Relações Internacionais do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF). 
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desenvolvimento sustentável é muito mais antigo. Problemas, ideias e práticas que atualmente 
classificamos sob o guarda-chuva da sustentabilidade têm raízes que podem ser rastreadas 
em milhares de anos. A busca, consciente ou inconsciente, por uma forma de equilíbrio entre 
a demanda por matérias-primas para alimentos, vestuário, abrigo, energia e outros bens 
necessários às populações humanos, de um lado, e os limites ambientais dos ecossistemas, de 
outro lado, é uma preocupação constante ao longo da história humana (Ponting, 2007).

Já a terminologia da sustentabilidade, embora não tão antiga, data de ao menos três 
séculos. Remontando ao conceito alemão de “nachhaltende Nutzung” (uso sustentável), proposto 
em 1713 por Hannss Carl von Carlowitz em sua obra sobre uma proposta de abordagem 
“sustentável” da silvicultura (Van Zon, 2002).

No entanto, o início da construção de um conceito moderno de sustentabilidade, ou de 
desenvolvimento sustentável, na agenda internacional é bastante tardio e inicia-se gradualmente 
apenas após o arrefecimento do elevado crescimento econômico do pós-II Guerra Mundial. 
O boom econômico do pós-guerra, baseado em uma visão do desenvolvimento neoclássica 
(Salvadori, 2003) como progresso tecnológico exógeno e contínua elevação de produtividade 
dos fatores, abriu o caminho para um renovado otimismo sobre as perspectivas de aumento 
sem precedentes do padrão de vida humano em todo o mundo (Du Pisani, 2006), observando-
se durante a segunda metade do século XX progresso notável no desenvolvimento econômico 
da maioria dos países ao redor do globo (Dalal-Clayton, Bass, 2002; ONU, 2008). 

Durante este período de crescimento econômico em velocidade sem precedentes, mesmo a 
despeito das inovações científicas e tecnológicas que em grande medida ampliaram imensamente 
a eficiência produtiva, os novos modelos das sociedades de consumo, juntamente com o rápido 
crescimento populacional, alteraram a balança entre o crescimento e a sustentabilidade, que 
começou a exceder em muito os limites do último (Rockström et. al., 2009), desestabilizando 
na mesma velocidade do crescimento econômico as bases socioambientais do mesmo.

O surgimento moderno do conceito de desenvolvimento sustentável foi, dessa forma, 
principalmente uma resposta intelectual para conciliar os objetivos aparentemente conflitantes 
do crescimento econômico e da proteção ambiental ou sustentabilidade (Rogers, Jalal, Boyd, 
2008; Quental, Lourenço, da Silva, 2011). O conceito deve, portanto, ser considerado dentro 
de um debate histórico sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável se funde com 
objetivos de desenvolvimento tradicionais, mas acrescenta a estes um objetivo (socio)ambiental 
que subordina os demais. Por essa razão, não pode ser considerado meramente como uma 
extensão do conceito tradicional de desenvolvimento econômico enquanto crescimento do 
produto e da renda. Trata-se de uma inversão desta visão, sendo a sustentabilidade social e 
ambiental a meta de desenvolvimento, e o crescimento do produto e da renda sob modelos 
adequados os meios para se atingir esta meta.

Assim, além de suas raízes ambientais o conceito se baseia na experiência de várias 
décadas de esforços de desenvolvimento internacional. Durante o período imediato do pós-
guerra, o desenvolvimento dos anos 1950 e 1960 teve como foco o crescimento econômico 
baseado no aumento da produção e da renda, a partir de uma visão econômica neoclássica 
de progresso tecnológico e produtividade. O que possibilitou a ampliação da produção em 
escala global e grandes ganhos de renda da população, que elevaram boa parte da população 
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dos países desenvolvidos, e dos países em desenvolvimento de renda média-alta, da pobreza à 
classe média ao longo de poucas décadas. Resultando no maior período de ascensão social do 
padrão de vida das populações já experimentado na história.

Já em meados dos 1970, os limites deste modelo produtivista sem faziam visíveis no 
sistema internacional, com a crescente disparidade de renda entre os países desenvolvidos e 
grandes mercados periféricos (países de renda média-alta) que obtiveram sucesso, ou estavam 
engajados, em sua inclusão nas cadeias de produção e comércio global e os países pobres 
(de renda média-baixa e de menor desenvolvimento relativo), em grande parte alijados deste 
processo.

O compartilhamento dos benefícios do crescimento econômico com estes países passou 
a ser um item relevante da agenda internacional, levando ao aumento dos esforços dos países 
desenvolvidos na distribuição dos ganhos do crescimento com estes países. No entanto, 
esta distribuição era unidirecional e configurada uma “doação” ou, conforme veremos na 
seção sobre a evolução da cooperação internacional, uma “ajuda”. Enfim, embora haja um 
esforço redistributivo, este partia do reconhecimento de que tais nações seriam atrasadas e 
não dispunham de capacidade para se engajarem produtivamente no sistema internacional 
contemporâneo, razão que justificaria a assistência Norte-Sul dada a estas pelos países 
desenvolvidos.

Sendo assim, entre o final da década de 1960 e meados da década de 1980, o 
desenvolvimento passou a ser visto como um processo evolutivo em estágios. Os países 
deveriam percorrer os vários degraus do processo de desenvolvimento e apenas aqueles nos 
últimos estágios poderiam fazer parte do sistema internacional contemporâneo de forma 
produtiva. Os demais necessitavam de assistência para ultrapassar os primeiros estágios do 
desenvolvimento. Esta noção parte de uma visão keynesiana do desenvolvimento (Salvadori, 
2003) enquanto acumulação de capital produtivo e os diferentes estágios do desenvolvimento 
diriam respeito a diferentes graus de incorporação do capital (aqui praticamente sinônimo de 
industrialização e infraestrutura) nas estruturas produtivas dos países.

Apenas já avançado na década de 1980 a proteção ambiental tornou-se um dos objetivos 
de desenvolvimento internacionais (Munasinghe, 1993). O desenvolvimento ambientalmente 
sustentável seria uma resposta aos problemas ambientais como a poluição causados pela 
produção e consumo desenfreados, especialmente das sociedades nos países desenvolvidos. 
Esta visão ao invés de contribuir para a construção de uma agenda mais integrada do 
desenvolvimento sustentável no sistema internacional, acabava por reforçar o abismo entre 
aqueles países que haviam atingido altos patamares de desenvolvimento, e agora buscavam 
melhorar a qualidade de vida de suas populações com proteção ambiental e mitigação, e 
aqueles países pobres cujas populações ainda eram carentes dos avanços produtivos modernos 
e sob os quais novas restrições disfarçadas de regulamentos ambientais eram impostas.

Foi apenas a partir de meados da década de 1990, com a transição das economias 
industriais para as economias do conhecimento e a partir de uma nova visão das bases do 
crescimento econômico das visões neoclássica e keynesiana com a evolução da economia do 
bem-estar (Salvadori, 2003), baseado em uma teoria de valor subjetivo e na maximização do 
bem-estar, para visões endógenas do capital humano, institucionalistas e da economia circular 
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ou bioeconomia, que a sustentabilidade tornou-se paradigma. Uma vez que o conceito é 
amplamente compatível com a teoria econômica de valor subjacente, incorporando ao bem-
estar subjetivo fatores socioambientais e não apenas a utilidade direta do consumo de bens e 
serviços.

Assim, o conceito de sustentabilidade é considerado por muitos a melhor maneira de 
abordar os grandes, complexos e inter-relacionados problemas ambientais e sociais. Neste 
sentido, o desenvolvimento sustentável não só representaria uma solução para o tratamento 
dos problemas ambientais e sociais, mas ofereceria um conjunto de princípios ou objetivos 
positivos, um foco para a mudança positiva, e uma crítica sobre o pensamento e a prática 
convencional das estruturas produtivas, de consumo e das instituições políticas e sociais (em 
seu sentido sociológico).

2. A EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL DO DESENVOLVIMENTO

Embora a relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente seja, portanto, um problema 
antigo, foi somente a partir do momento histórico em que este desafio passou a pressionar as 
sociedades humanas verdadeiramente em uma escala global que seu enfrentamento sistemático 
tornou-se urgente na agenda do sistema internacional contemporâneo (Reid, 2005; Meadows, 
1998). Assim, no período de aproximadamente cinquenta anos do pós-II Guerra Mundial, 
o desenvolvimento sustentável consolidou-se de uma visão alternativa e marginal sobre o 
desenvolvimento a um modelo de desenvolvimento amplamente reconhecido e politicamente 
ratificado em escala global.

Ao longo deste processo de consolidação na agenda internacional, podemos grosso modo 
distinguir cinco períodos e seus marcos fundamentais:

(i) O período inicial de inserção  (até ao final da década de 1970);
• Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (Conferência de Esto-
colmo; 1972)
(ii) O período de estagnação (1980-1986);
• Comissão de Estratégia de Conservação Mundial (WCS; 1980)
(iii) O período das grandes conferências e realizações (1987-1995);
• Relatório “Nosso Futuro Comum” (1987)
• Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO92; 
1992)
(iv) O período de declínio (1996-2011); e
• Cúpula do Milênio das Nações Unidas (2000)
• Carta da Terra (2000)
• Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
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(WSSD; 2002)
(v) A reemergência e consolidação (2012-?)
• Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20 UN-
CSD; 2012)
• Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável (ODS; 2015)

Independentemente do período, os picos de atividade política coincidem com a 
conferência decenal organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o tema, o 
que é sugestivo de sua influência como catalisadora da agenda internacional.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano foi realizada em 
Estocolmo, em 1972, sendo bem sucedida em criar uma maior consciência ambiental global 
(Quental, Lourenço, da Silva, 2011; ONU, 2002) e colocar o meio ambiente na agenda política 
internacional pela primeira vez (Dresner, 2008). A Declaração de Estocolmo, com 26 princípios 
e um Plano de Ação com 109 recomendações sobre a preservação e valorização do ambiente 
humano levou diretamente ao estabelecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) (ONU, 2002).

A Comissão de Estratégia de Conservação Mundial foi instituída em 1980, avançando 
a ideia de desenvolvimento sustentável, mas, ainda com uma clara visão de potencial 
incompatibilidade entre objetivos de desenvolvimento e meio ambiente (Pearce, Markandya, 
Barbier, 1990). A Comissão ocupou-se principalmente com o desenvolvimento sustentável 
ambiental através da conservação dos recursos vivos.

O famoso relatório “Nosso Futuro Comum” (ONU, 1987) foi publicado em 1987, pela 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), criada em 1983 pela 
Assembleia Geral da ONU. O relatório serve como um marco fundamental rumo ao conceito 
contemporâneo de desenvolvimento por pelo menos quatro razões: (i) lançou a primeira 
definição internacional de desenvolvimento sustentável; (ii) estabeleceu o desenvolvimento 
sustentável como um componente substancial de pensamento e prática do desenvolvimento 
internacional; (iii) deu ímpeto a um grande número de trabalhos sobre o tema (Sneddon, 
Howarth, Norgaard, 2006); e (iv) popularizou definitivamente o conceito de sustentabilidade 
em todo o mundo.

Estes feitos se tornaram possíveis não por que o relatório fosse intelectualmente inovador, 
uma vez que procurou sintetizar ideias de marcos anteriores, mas sim por seu notável 
engajamento político em relação aos antecessores (Dresner, 2008). O relatório Nosso Futuro 
Comum conseguiu dar início à construção da governança internacional para o desenvolvimento 
sustentável. O desenvolvimento sustentável foi explicitamente concebido como um conceito-
ponte, que poderia conectar domínios políticos aparentemente distintos e unir interesses de 
atores sociais em torno de uma agenda comum.

Em particular, a estrutura de governança construída foi capaz de conciliar os interesses 
ambientais dos países do Norte, desenvolvidos, com as necessidades de crescimento e 
desenvolvimento dos países em desenvolvimento do Sul (Quental, Lourenço, da Silva, 2011). 
O relatório foi um ato político, uma tentativa deliberada de transcender as diferenças, construir 
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entendimento compartilhado e construir uma coalizão internacional para a reforma destas 
estruturas.

Este engajamento abriu o caminho para a realização da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO92), realizada no Rio de Janeiro, em 1992. A 
ECO92 representou um novo momento da agenda internacional da sustentabilidade como 
novo modelo de desenvolvimento internacional a ser buscado, através da adoção de Agenda 
21 e do Plano de ação global para o desenvolvimento sustentável e a Declaração do Rio, com 
27 princípios de sustentabilidade. 

Na virada do milênio, em 2000, a ONU organizou a Cúpula do Milênio para discutir 
uma agenda ampla que cobria ambas as preocupações ambientais e de desenvolvimento 
(Quental, Lourenço, da Silva, 2011), resultado na adoção da Declaração do Milênio. A 
declaração reafirma o apoio da comunidade internacional para a Agenda 21 e a Declaração 
do Rio, levando diretamente à formulação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), primeira agenda de metas globais que deveriam ser atingidas para a redução da 
pobreza extrema e para atender às necessidades básicas com foco nas populações mais pobres 
do globo (ONU, 2010). 

Em conjunto, a Declaração e os ODM representaram até então o compromisso mais 
concreto de desenvolvimento inclusivo já adotado na agenda internacional. A sustentabilidade 
continuava a ser, no entanto, um objetivo subordinado ao próprio desenvolvimento. Um 
princípio transversal e não uma meta em si. Apenas uma década depois, a Carta da Terra 
foi lançada em 2000. A Carta é uma declaração de princípios éticos para a construção de 
uma “sociedade global justa, sustentável e pacífica no século 21” (ECI, 2008, tradução 
nossa). A legitimidade da Carta da Terra provém do seu processo participativo que envolveu 
amplamente a sociedade civil global e não apenas os governos, sendo o processo participativo 
mais abrangente já associado com a elaboração de uma declaração internacional (ECI, 2008).

Em 2005, a Carta da Terra tornou-se amplamente reconhecida como uma declaração de 
consenso global sobre o significado de desenvolvimento sustentável, seu desafio e os princípios 
para alcançá-lo. Atualmente, a carta tem mais de 4800 signatários, incluindo agência da ONU, 
governos nacionais e subnacionais, organizações não governamentais, empresas, organizações 
da sociedade civil, universidades e personalidades internacionais, dentre outros.

A Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002, 
realizada em Johanesburgo, foi a primeira conferência de acompanhamento da UNCED. 
O principal objetivo era colocar em prática os mecanismos necessários para implementar 
a Agenda 21 e os ODM. A Conferência produziu a Declaração de Johanesburgo sobre 
Desenvolvimento Sustentável que reafirma o compromisso político internacional para o 
desenvolvimento sustentável, a Agenda 21 e a Declaração do Rio, e inova da adoção do Plano 
de Implementação de Johanesburgo para acelerar a implementação da Agenda 21 (Hens, 
Nath, 2003). 

Já a segunda Conferência de acompanhamento da UNCED, a Rio+20, foi realizada 
em 2012, no Rio de Janeiro. A conferência teve como objetivos: (i) garantir um compromisso 
político renovado para o desenvolvimento sustentável; (ii) avaliar o progresso alcançado e as 
lacunas na implementação dos resultados das conferências sobre desenvolvimento sustentável; 
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e (iii) enfrentar os desafios emergentes. Para isso, as discussões concentraram-se sobre dois 
temas principais: (i) economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação 
da pobreza; e (ii) o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2012).

Em desenvolvimento dos acordos da Rio+20, por ocasião da Cúpula das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em 2015, foram concluídas as negociações que 
culminaram na adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ONU, 2015), 
que deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos 
próximos quinze anos, sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) anteriores.

O acordo contempla 17 Objetivos e 169 metas, envolvendo erradicação da pobreza, 
segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, água e saneamento, 
energia, crescimento econômico sustentável, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades 
sustentáveis, padrões sustentáveis de consumo e de produção, mudança do clima, proteção e 
uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, sociedades pacíficas, justas e inclusivas 
e meios de implementação.

Um dos maiores desafios para o sucesso de qualquer agenda internacional de 
desenvolvimento sustentável é a criação de sistemas e políticas adequadas de governança. O 
que demanda um considerável esforço de coordenação não apenas da agenda das instituições 
do sistema multilateral, mas para ser efetiva, que também oriente a agenda de política externa 
dos Estados no sistema internacional.

E esta é a grande inovação trazida pela visão de desenvolvimento dos ODS, a  busca 
explícita de coordenação da política internacional (entendida como a agenda das instituições 
multilaterais do sistema ONU); da política doméstica (a política pública de desenvolvimento 
dos Estados) e; da politica externa (entendida com a projeção da política nacional no ambiente 
internacional fora dos fóruns multilaterais).

O ODS 17 “Parcerias em prol das metas” visa “reforçar a cooperação Norte-Sul e Sul-
Sul, apoiando os planos nacionais para alcançar todos os objetivos. Promover o comércio 
internacional e ajudar os países em desenvolvimento a aumentar suas exportações permitirá o 
alcance de um sistema de comércio universal de leis justas, aberto e benéfico a todos” (ONU, 
2015). 

Tendo em vista que as atividades de coordenação do comércio multilateral estão a 
cargo de uma agência especializada da ONU, a Organização Mundial do Comércio (OMC) 
desde 1995, e antes disso desde 1947 do GATT, cuja finalidade é precisamente a liberalização 
progressiva do comércio mundial, a regulação do comércio não parece ser o foco deste 
objetivo. Pelo contrário, a coordenação da cooperação internacional prestada pelos Estados 
em alinhamento com as metas dos demais ODS parece ser o grande desafio colocado pelo 
ODS 17 e a grande inovação desta nova postura em relação ao desenvolvimento e, conforme 
veremos, também em relação ao papel da cooperação no sistema internacional.
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3. A EVOLUÇÃO DA COOPERAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO

As primeiras iniciativas de cooperação internacional datam do fim do século XIX, quando 
as potências coloniais começaram a criar organismos internacionais para cooperar entre si 
em assuntos técnicos específicos. Em 1865 foi fundada a União Telegráfica Internacional, 
conhecida hoje como União Internacional de Telecomunicações (ITU) e, em 1874, surgiu a 
União Postal Universal. Ambas existem até hoje e são agências do Sistema das Nações Unidas.

A cooperação internacional é o ato de ajuda mútua entre atores internacionais com 
finalidade de atingir um objetivo comum, que pode ser político, cultural, estratégico, econômico 
ou humanitário (Correa, 2010). No período do pós-II Guerra,  desenvolveram-se programas 
regulares de assistência aos países afetados pela guerra, que necessitavam de ajuda externa 
para desenvolver-se economicamente e fortalecer suas instituições. A transferência era mantida 
inicialmente e principalmente pelos Estados Unidos (EUA), que tinha interesse em ajudar na 
reestruturação econômica principalmente da Europa (Correa, 2010). 

Esta prática ganhou força no então sistema internacional ocidental, sob hegemonia dos 
EUA, com a ratificação da Carta da Organização das  Nações Unidas, que ocorreu em 26 de 
junho de 1945. A Carta foi assinada em São Francisco após o término da Conferência das 
Nações Unidas sobre Organização Internacional, entrando em vigor 24 de outubro daquele 
mesmo ano e servindo como norteadora das relações dos Estados neste sistema internacional. 
Os preceitos da Carta para a cooperação internacional, são (ONU, 1945):

Artigo 1º - Os propósitos das Nações Unidas são: (...)
2. Desenvolver relações entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da 
igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas 
apropriadas ao fortalecimento da paz universal;
3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais 
de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o 
respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção 
de raça, sexo, língua ou religião (...).
Artigo 13 - 1. A Assembleia Geral iniciará estudos e fará recomendações destinadas 
a: (...)
b) promover cooperação internacional nos terrenos econômico, social, cultural, 
educacional e sanitário, e favorecer o pleno gozo dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, por parte de todos os povos, sem distinção de raça, língua 
ou religião. (...)
Artigo 55 - Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias 
às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio 
da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas 
favorecerão:
a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento 
econômico e social;
b) a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; 
a cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e
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c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 
para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.
Artigo 56 - Para a realização dos propósitos enumerados no artigo 55, todos os 
Membros da Organização se comprometem a agir em cooperação com esta, em 
conjunto ou separadamente.
Artigo 62 - 1. O Conselho Econômico e Social fará ou iniciará estudos e relatórios 
a respeito de assuntos internacionais de caráter econômico, social, cultural, 
educacional, sanitário e conexos, e poderá fazer recomendações a respeito de tais 
assuntos à Assembleia Geral, aos Membros das Nações Unidas e às três entidades 
especializadas interessadas.
2. Poderá igualmente fazer recomendações destinadas a promover o respeito e a 
observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos. 

As primeiras iniciativas de elaboração da cooperação internacional regular como um 
todo (científica, técnica e tecnológica) no âmbito da ONU resultaram no desenvolvimento do 
conceito de “assistência técnica” em 1948, indicado como a transferência, de natureza não 
comercial, de técnicas e conhecimentos, por meio da execução de projetos a serem desenvolvidos 
em conjunto entre atores em condição desigual de desenvolvimento. A estruturação do sistema 
de governança e suporte das ações no campo da cooperação internacional foi concomitante à 
organização de programas bilaterais de cooperação internacional, uma vez vencida a fase de 
reconstrução do pós-guerra pelos nas economias mais avançadas como a Europa Ocidental e 
o Japão (Correa, 2010). 

O desenvolvimento da cooperação internacional neste período foi alimentado, 
especialmente, a partir do interesse estratégico dos países desenvolvidos em não perder seus 
espaços de hegemonia e de poder político-econômico internacional, em complementação ou 
em substituição, aos instrumentos tradicionais no pré-Guerra que envolvia mais diretamente 
a coerção pelo comércio e pela força militar. A cooperação tradicional, ou Norte-Sul, partia 
assim da noção clara de estágios distintos de desenvolvimento, da ajuda ou assistência e da 
subordinação dos objetivos da cooperação aos interesses da política externa do Estado.

O auge deste processo deu-se durante o período de descolonização, efetivado em sucessivas 
etapas após 1945, da África e da Ásia, que transformou a cooperação internacional em um 
dos instrumentos mais utilizados na cooptação e ajustamento do novo tipo de relacionamento 
que se estabeleceu entre as ex-metrópoles e os países recém-independentes. Quanto aos 
Organismos Internacionais, particularmente os de natureza financeira, eram dirigidos e 
financiados pelos países desenvolvidos do sistema internacional ocidental, e igualmente foram 
utilizados como instrumentos de promoção dos interesses das ex-metrópoles e dos Estados 
Unidos como potência hegemônica do mundo ocidental, não obstante serem, teoricamente, 
constituídos sob um formato multilateral.

Como politicamente não era mais viável fazer intervenções à luz do dia nos assuntos 
internos das novas nações no mundo bipolar da Guerra Fria, os países desenvolvidos ocidentais 
passaram a fazer uso de uma série de artifícios para manter suas antigas zonas de influência. 
Os países mais pobres aceitavam essa “assistência” ou “ajuda” sem maiores questionamentos, 
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pois, os mesmos geravam emprego e o aumento da renda local e não havia formas alternativas 
de financiamento ao desenvolvimento no sistema internacional vigente. 

Interessava às ex-metrópoles manter as ex-colônias em um estado de limitada 
independência, de forma a reduzir a dinâmica dessas últimas na defesa de seus interesses 
nacionais e na consequente descontinuação da exploração de seus recursos naturais. A 
situação dos países latino-americanos é naturalmente diferente, uma vez que quase todos, 
salvo as Guianas e algumas nações do Caribe, já eram independentes politicamente desde o 
século XIX.

Como parte da reação às práticas da cooperação Norte-Sul, no período de 18 a 24 
de abril de 1955, realizou-se a Conferência de Bandung, na Indonésia, quando estiveram 
presentes os líderes de 29 Estados asiáticos e africanos, tendo como objetivo a promoção de uma 
nova governança da cooperação econômica e cultural afro-asiático, oposta ao que na época 
se percebia como práticas neocolonialistas dos países do Norte, seja a potência capitalista, 
EUA, seja o hegemon comunista, a União Soviética (URSS). Esta Conferência é considerada 
o início da formulação da cooperação Sul-Sul entre países em desenvolvimento. Os princípios 
estabelecidos pela Conferência de Bandung para a cooperação no eixo Sul foram (Guitard, 
1962):

(i) Respeito aos direitos fundamentais, de acordo com a Carta da ONU;
(ii) Respeito à soberania e integridade territorial de todas as nações;
(iii) Reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, grandes e pequenas;
(iv) Não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outro país;
(v) Respeito pelo direito de cada nação defende-se, individual e coletivamente, de 
acordo com a Carta da ONU;
(vi) Recusa na participação dos preparativos da defesa destinada a servir aos interesses 
particulares das superpotências;
(vii) Abstenção de todo ato ou ameaça de agressão, ou do emprego da força, contra 
a integridade territorial ou a independência política de outro país;
(viii) Solução de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos (negociações 
e conciliações, arbitragens por tribunais internacionais), de acordo com a Carta da 
ONU;
(ix) Estímulo aos interesses mútuos de cooperação; e
(x) Respeito pela justiça e obrigações internacionais.

Como consequência da Conferência de Bandung e da formação de uma resistência 
cada vez maior à “assistência técnica” no mundo em desenvolvimento, em 1959 a Assembleia 
Geral da ONU decidiu rever o conceito de “assistência técnica”, substituindo a expressão 
por “cooperação técnica”, termo que denotaria uma relação que, se por um lado pressupõe a 
existência de partes desiguais, por outro representa uma relação de trocas, de interesses mútuos 
entre as partes (Pereira, Medeiros, 2015).

O principal impedimento ao desenvolvimento era notado na ausência de instituições 
apropriadamente qualificadas à continuação de projetos que visariam, planejariam e 
executariam medidas favoráveis ao desenvolvimento do Estado. À vista disso, a cooperação 
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internacional deveria ter como prioridade a capacitação institucional. A existência de 
instituições capacitadas de forma técnica (administração pública, planejamento, ciência e 
tecnologia e gestão de programas governamentais) foi tratada como requisito essencial para 
que os empenhos levantados fossem contínuos e para que os países receptores alcançassem a 
almejada e necessária autonomia em ter desenvolvimento.

Com isso, os Organismos Internacionais, principalmente o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) e a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial (ONUDI), foram criadas no sistema multilateral para proporcionar a capacitação 
dos países em desenvolvimento nas áreas estratégicas supracitadas, convocando profissionais 
para atuarem nos projetos estipulados e subsidiando sua efetivação.

No entanto, ao mesmo tempo em que o sistema multilateral se estruturava, a política 
externa bilateral de cooperação dos países desenvolvidos se desacoplava deste sistema na 
busca de um fórum de coordenação de seus próprios interesses recíprocos. É neste sentido 
que em 1961 é criada a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) para a coordenação recíproca da cooperação bilateral entre os países desenvolvidos 
diretamente por estes. E ao mesmo tempo, foi criada no âmbito da OCDE o Grupo de 
Assistência ao Desenvolvimento (Development Assistance Group – DAG), atualmente Comitê  de 
Assistência ao Desenvolvimento (CAD), como fórum para a coordenação da “ajuda oficial 
ao desenvolvimento” (official development aid - ODA) prestada por estes países aos países em 
desenvolvimento (OCDE, 2006).

Ao mesmo tempo em que os países do Norte coordenavam suas políticas externas na área 
de “ajuda” ao desenvolvimento para garantir suas zonas de influência, os países do Sul também 
buscavam, como menor sucesso, organizarem-se no que ficou conhecido como Movimento 
dos Não-alinhados. Grupo formado na Conferência de Belgrado, em 1961, que se opunha 
ao modelo bipolar do mundo e não desejava se alinhar á órbita de influência e cooperação 
capitalista e nem comunista. No sistema internacional, na década de 1970 a ONU desenvolveu 
e promoveu o conceito “cooperação técnica entre países em desenvolvimento (CTPD)’’, ou 
“cooperação horizontal”, em razão da evolução de experiências bem-sucedidas dos países em 
desenvolvimento, que poderiam ser compartilhadas com outros países semelhantes. 

Em 1974 foi criada a Unidade Especial para CTPD no âmbito do PNUD, dando início 
aos estudos para o incentivo dessa modalidade de cooperação. Em 1978, os preceitos levantados 
foram propostos na Conferência das Nações Unidas sobre Cooperação Técnica entre Países 
em Desenvolvimento e suas recomendações foram aprovadas na forma do Plano de Ação 
de Buenos Aires (PABA). A Cooperação Técnica Internacional (CTI) configurou-se como 
mecanismo auxiliar de fomento ao desenvolvimento nacional e um significativo instrumento 
de aproximação das relações entre países. Em contribuição ao processo de desenvolvimento 
socioeconômico, a CTI ocasiona a transferência de conhecimentos entre um organismo 
internacional e um país, ou entre países, em fundamentos não comerciais, visando lograr 
objetivos definidos preliminarmente e acertado entre as Partes, em áreas específicas (Pereira, 
Medeiros, 2015).

No entanto, com a desintegração territorial e econômica posterior de muitos dos 
principais países em desenvolvimento no final do século XX, as crises da dívida externa latino-
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americana e asiática e o colapso das economias comunistas a partir do início dos anos 1980, 
o movimento da cooperação técnica entre países em desenvolvimento, ou cooperação Sul-
Sul, perde força rapidamente. Colocando novamente estes atores em desenvolvimento sob a 
dinâmica da cooperação Norte-Sul tradicional.

É apenas em meados dos anos 1990 que vemos ressurgir no sistema internacional 
países em desenvolvimento reestruturando-se enquanto prestadores de cooperação Sul-Sul. 
Contudo, nesse período ainda se verifica uma situação de ação multilateral reduzida na esfera 
da cooperação Sul-Sul, que só irá mudar a partir dos anos 2000, com a criação dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (Milani, 2014; Renzio, Seifert, 2014).

A estratégia no eixo Sul-Sul parece espelhar o crescimento demográfico, político e 
econômico destes países (Pautasso, 2011). Portanto, é necessário a criação de bases de equilíbrio 
em relação às grandes potências ocidentais para aumentar seu protagonismo diante dos 
organismos e instituições internacionais. A 1a Cúpula do Sul, em 2000, realizada em Havana, 
tenta colocar a participação dos países do Sul em equivalência com os países do Norte no 
sistema de cooperação internacional (ONU, 2000):

We are fully convinced that it is indeed imperative to gather here at the start of  the 
new millennium, a critical juncture in contemporary human history, to reflect on the 
rapidly changing world economic situation and to discuss the emerging challenges 
facing the South in the economic and social spheres and seek a solution to them (...) 
We emphasize that development is the best contribution to peace, and that both are 
built together (...) We note with concern that the countries of  the South have not been 
able to share in the benefits of  globalization on an equal footing with the developed 
countries and have been excluded from the benefits of  this process. Asymmetries and 
imbalances have intensified in international economic relations, particularly with 
regard to international cooperation.

No entanto, é apenas no final dos anos 2000 que o ressurgimento da cooperação Sul-
Sul começa a ter maior visibilidade no sistema internacional. A Declaração de Paris sobre a 
Eficácia da Ajuda (OCDE/CAD), de 2005, sequer abrangia os atores e as modalidades ligadas 
à cooperação Sul-Sul como práticas da cooperação internacional. Já ao final da década, a 
Agenda de Acra para a Ação, aprovada em 2008, reconhecia a cooperação Sul-Sul como um 
“complemento à cooperação Norte-Sul”. Por sua vez, a Declaração de Busan, no ano de 2011, 
é um marco da legitimidade da cooperação Sul-Sul ao apontar que todos os países do Sul são 
parte de uma agenda mais inclusiva na qual os atores participam com interesses em comum e 
princípios compartilhados (Esteves, 2011).

A cooperação Sul-Sul se basearia no objetivo comum de desenvolvimento dos países 
em desenvolvimento do eixo Sul, em bases mutuamente benéficas e equitativas na promoção 
do acesso ao comércio, investimentos e tecnologias dentro de instituições multilaterais e entre 
países em desenvolvimento. Neste sentido, a erradicação da pobreza revela-se o maior desafio 
em comum dos países em desenvolvimento, especialmente aqueles de independência tardia no 
pós-II Guerra.
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Dessa forma, a cooperação Sul-Sul beneficiar-se-ia das complementaridades existentes 
entre os países em desenvolvimento por meio da cooperação direta entre estes, sem a 
intermediação e os interesses dos países desenvolvidos. Propiciando a criação de sinergias 
e novas complementaridades, fortalecendo a interdependência destes países e seu poder de 
barganha frente aos países desenvolvidos. 

4. A POLÍTICA EXTERNA E A COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL BRASILEIRA

Por fim, procuraremos compreender como o Brasil estruturou suas práticas da cooperação 
Sul-Sul para o desenvolvimento, consubstanciada nas diretrizes da política externa brasileira 
(PEB), a partir da virada do século XX para o século XXI na construção deste novo habitat do 
sistema internacional. Para tanto, nos focaremos na estruturação destas diretrizes no período 
da política externa do governo Lula (2003-2010).

A diplomacia do governo Lula conferiu continuidade às linhas gerais da política externa 
brasileira na medida em que o Estado se manteve como principal definidor da PEB. Ademais, 
os principais temas e agendas presentes na política externa brasileira do governo Lula, como 
será explicitado a seguir, remetem àqueles presentes nos governos brasileiros desde a década de 
1960, quando a PEB passou a estar diretamente relacionada aos objetivos de desenvolvimento 
nacionais. Portanto, a diplomacia lulista não representou uma ruptura ou inflexão; antes, uma 
reformulação da estratégia de inserção internacional do Brasil na busca dos ativos necessários 
no sistema internacional para seu desenvolvimento.

Isto é, trata-se de uma mudança muito mais de forma de elaboração e execução da 
política exterior do que de conteúdo. Neste sentido, a diplomacia do governo Lula aprofundou 
a correção de rota iniciada no final do segundo mandato de seu predecessor, Fernando 
Henrique Cardoso (Oliveira, 2005).

Ademais, de acordo com Cervo e Bueno (2008), a PEB do governo Lula caracterizou-
se por um paradigma logístico de inserção internacional, ou seja, a política externa brasileira 
buscaria trazer ao país os ativos do desenvolvimento econômico, social e político do Estado 
brasileiro. Alcides Vaz (2004, p. 8) também considera que a política exterior desenhada 
pelo governo Lula não representou uma ruptura com a PEB do governo anterior, apesar de 
apresentar nuances diferenciadoras e críticas à postura adotada pelo governo de Cardoso.

Embora não configure ruptura direta com nenhuma das dimensões centrais da política 
exterior do governo anterior, e não introduza tampouco elementos inéditos em relação 
a outros períodos históricos, a orientação que o Governo Lula procura imprimir à política 
externa constrói-se a partir de avaliação crítica da condução e dos resultados alcançados por 
seu antecessor, bem como da trajetória que se imprimiu à ação diplomática do Brasil após o 
declínio do nacional desenvolvimentismo ao final dos anos oitenta.

Assim, a ação diplomática brasileira do governo Lula aprofundou a ênfase aos aspectos 
políticos e sociais e às parcerias com outros países em desenvolvimento de renda média como 
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Índia, África do Sul, China e Rússia, que já estavam presentes na ação do Itamaraty desde 
o governo interino de Itamar Franco e que, no limite, é uma diretriz da PEB desde a década 
de 1960. Destarte, a política externa recuperou, parcialmente, pontos da agenda da Política 
Externa Independente (PEI) e do Pragmatismo Responsável e Ecumênico dos movimentos 
independentistas e desenvolvimentistas das décadas de 1960 e 1970.

A partir da análise dos temas e agendas presentes na política exterior brasileira desde 
2003, pode-se inferir que havia dois grandes elementos norteadores da diplomacia do governo 
Lula, quais sejam: (i) multilateralismo de reciprocidade (Cervo, Bueno, 2008, p. 496), presente 
na atuação brasileira junto às Nações Unidas e seu Conselho de Segurança; junto à OMC, 
referente ao comércio internacional; clima e outras questões ambientais; saúde e direitos 
humanos; e (ii) internacionalização da economia brasileira, por meio da integração regional 
e enfoque em relações bilaterais com parceiros estratégicos – Estados Unidos, China, Índia e 
Rússia, por exemplo. (Cervo, Bueno, 2008, p. 491 e ss).

Em análise que combina o modelo de Hermann e pressupostos construtivistas, Vigevani 
e Cepaluni (2007) advogam que a principal estratégia de inserção internacional da política 
exterior brasileira do governo Lula foi a autonomia pela diversificação, isto é, busca-se a 
consecução do interesse nacional de forma independente e sem alinhamentos automáticos, 
trabalhando com parceiros diversos: países desenvolvidos, em desenvolvimento e demais 
intermediários e a capacidade de fornecer bens públicos globais, ou seja, intervir em assuntos 
variados, que atenderiam não apenas aos interesses brasileiros imediatos mas também os de 
longo prazo ou mais difusos.

Esta autonomia pela diversificação revelou-se em dois eixos principais: (i) regionalismo e 
integração regional, através do papel de liderança que o país procurou desenvolver na América 
Latina e, em especial, na América do Sul, desde a ascensão de Lula à Presidência; e (ii) ênfase 
nas relações e na cooperação Sul-Sul, através de parcerias e alianças como o G-20 e o Fórum 
IBAS.

O impacto do regionalismo na política externa é entendido como “uma resposta às 
crises e falência econômicas e à percepção regional compartilhada de que os vizinhos são 
necessários como parceiros em um mundo política e economicamente indecente e ameaçador” 
(Hurrell, 2007, p. 141. Tradução nossa). Daí decorre a conceituação de Sistema Multiregional 
Internacional, isto é, um sistema de Estados no qual prevalece as diversas regiões existentes.

Neste contexto, alguns países emergentes destacam-se em suas regiões e buscam 
consolidar sua posição de líderes e potências regionais no sistema internacional. O que 
diferencia as potências regionais dos demais emergentes existentes em uma determinada região 
é que aquelas são capazes de prover bens públicos para Estados vizinhos, como benefícios 
econômicos, manutenção da paz e segurança, estabilidade e coordenação política. Ademais, 
potências regionais projetam seu poder, seja ele duro ou brando, e exercem influência política 
na região a que pertencem.

No âmbito deste Sistema Multiregional Internacional, o Brasil exerce papel de liderança 
na América Latina, como bem expressou o aceite para comandar a Missão das Nações Unidas 
para Estabilização do Haiti em 2003. O custeio de uma operação de pacificação denota a 
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vontade tácita do país em afirmar-se como líder do subcontinente e o interesse em um assento 
permanente, com direito a veto, no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Ainda no campo regional, o Brasil empreendeu ações que visavam o fortalecimento do 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), com a entrada de novos membros associados (Peru, 
Colômbia e Equador) e da Venezuela, como Estado-parte, e a estabilidade econômica e da 
segurança regional, através da maior integração da região, embora efetivamente o resultado 
final destas políticas seja contestável.

Neste sentido, a política externa brasileira do governo Lula combinou o regionalismo 
e as relações Sul-Sul na busca de uma autonomia externa que se pautava pela diversificação, 
tanto de parcerias quanto de temas nos quais o país julgava ter capacidade de intervir. Apesar 
da forte aproximação com países do Sul desde 2003, neste período o Brasil não desconsiderou 
ou rompeu laços com seus parceiros tradicionais do Norte, como Estados Unidos, União 
Europeia (UE) e Japão. Desta forma, entende-se que no período de análise os principais 
objetivos da PEB foram: assegurar poder de barganha ao país nas negociações internacionais 
em múltiplas frentes, reduzir as assimetrias presentes no sistema internacional, consolidar o 
papel e a imagem do Brasil como líder regional e potencializar condições para fomento do 
desenvolvimento nacional.

As diretrizes de política externa implementada durante os governos de Lula passaram, 
então, a enfatizar a cooperação com países em desenvolvimento como prioridade. A partir de 
2005, a cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional dividiu-se nas seguintes 
categorias: cooperação técnica, científica e tecnológica; bolsas de estudos para estrangeiros; 
ajuda humanitária; operações de paz; e contribuições do orçamento brasileiro para organizações 
internacionais (Brasil, 2007).

Entre 2005 e 2009, foram gastos R$ 252,6 milhões com a cooperação técnica, científica 
e tecnológica. Já no ano de 2010 a cooperação técnica sozinha representou R$ 101,0 milhões 
(Brasil, 2010). Em termos porcentuais, entre o período de 2005 a 2010, o aumento de recursos 
financeiros investidos em cooperação técnica foi de mais de 300%, passando de R$ 25 milhões 
para R$ 101 milhões (Brasil, 2013). As principais áreas consolidadas da nova cooperação 
técnica brasileira são: saúde, agricultura, educação e formação profissional.

Em um crescimento sem precedentes da cooperação brasileira, no ano de 2013 o 
governo brasileiro estava engajado em projetos de cooperação com 159 outros países em 
desenvolvimento engajando em um esforço coordenado 95 diferentes instituições públicas 
e associadas, representando um volume total de recursos alocados à cooperação para o 
desenvolvimento da ordem de R$ 2,8 bilhões entre 2011 e 2013 (Brasil, 2016). E de acordo 
com os últimos dados oficiais disponíveis (Brasil, 2018), a preços constantes de 2016, o volume 
total empregado direta e indiretamente na cooperação para o desenvolvimento brasileira 
chegou às cifras de R$ 16,3 bilhões entre 2005 e 2016, correspondendo apenas o período de 
2014 a 2016 a R$ 4 bilhões.

Ainda, a cooperação Sul-Sul brasileira busca promover projetos e programas com 
abordagem estruturante (Brasil, 2010, p. 33):
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Programas e projetos com abordagem estrutural são caracterizados por ações 
que possam desenvolver capacidades individuais e institucionais com resultados 
sustentáveis nos países beneficiados, em contraposição a projetos pontuais, cujos 
impactos são mais limitados. Os projetos de natureza estrutural oferecem diversas 
vantagens: aumentam o impacto social e econômico sobre o público-alvo da 
cooperação, logram assegurar maior sustentabilidade dos resultados dos programas/
projetos, facilitam a mobilização de instituições brasileiras para a implementação de 
diferentes componentes dos programas/projetos, bem como criam espaço para a 
mobilização de parcerias triangulares com outros atores internacionais.

Assim, o retorno da ênfase na cooperação entre países em desenvolvimento é realizado 
pela diplomacia brasileira principalmente a partir da segunda metade dos anos 2000. A 
cooperação Sul-Sul esteve bastante presente na diplomacia brasileira nos anos 1960 e 1970, 
caracterizando-se então por uma agenda de Terceiro Mundo normativa, isto é, baseava-se 
muito mais no apoio solidário à causa dos países em desenvolvimento do que em interesses 
substantivos comuns.

Contudo, esta retomada não reproduz pura e simplesmente a cooperação Sul-Sul dos 
anos 1960 e 1970; pode-se afirmar que este esforço cooperativo contemporâneo possui um 
caráter substantivo, seletivo e hierarquizante, em que há convergência de fato de interesses, 
embora restrita aos interesses dos países intermediários, e não apenas solidariedade à causa 
do Sul. Segundo discurso oficial do governo brasileiro, a cooperação desempenha um papel 
instrumental na PEB, sobretudo por meio de sua cooperação Sul-Sul.

De acordo com o ex-Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, a 
cooperação técnica é um instrumento central da ação exterior do país (Inoue, Vaz, 2012). 
O aumento significativo da cooperação técnica e humanitária do país relaciona-se, ainda, às 
aspirações nacionais de promover a reforma do sistema das Nações Unidas e de seu Conselho 
de Segurança, bem como fortalecer as posições brasileiras no sistema internacional enquanto 
global player. Conforme Milani (2014, p. 14, tradução nossa), “concentrar-se na autonomia, na 
diversificação de parceiros estratégicos, fortalecer a integração sul-americana e a cooperação 
com a África, além de fornecer os meios para apoiar esses objetivos a longo prazo, são as 
características essenciais de um Brasil potência emergente e global player.”

CONCLUSÃO

O reposicionamento das práticas da política externa brasileira e de sua cooperação 
para o desenvolvimento a partir de 2003 parece acompanhar tanto a evolução do conceito 
de desenvolvimento quanto as mudanças de oportunidades no sistema internacional. A nova 
cooperação Sul-Sul do século XXI parece, inclusive, antecipar na dinâmica bilateral da 
política externa brasileira a reestruturação da governança internacional do desenvolvimento 
que culminaria na adoção dos ODS.



400 

A busca ativa por parcerias estratégicas no eixo Sul para avançar nos desafios comuns 
do desenvolvimento, entendido agora de forma econômica, social e ambiental muito mais 
ampla que nas décadas de 1960 a 1970, permitiu ao país participar em condições de liderança 
deste processo de reestruturação da governança do desenvolvimento internacional conforme 
demonstram seu papel protagonista na coordenação e facilitação da Conferência Rio+20 e no 
acordo para a Agenda 2030, para além da intensa relação bilateral estabelecida com o mundo 
em desenvolvimento conforme verificamos na seção anterior.

Dessa forma, o Brasil e outros atores do eixo Sul partem de uma posição privilegiada 
no entendimento das práticas necessárias ao avanço das metas do ODS 17 em sua dimensão 
mais necessária e sensível, a convergência dos interesses e objetivos da política externa e da 
cooperação em prol de uma visão comum do desenvolvimento sustentável. E isto não quer 
dizer que se trata de uma visão e uma prática desinteressadas. 

É um grande equívoco ecoar o discurso oficial da chancelaria brasileira de que a 
cooperação brasileira é desinteressada. Horizontal sim. Desinteressada não. E este é um de seus 
grandes ativos contemporâneos. Ao contrário da posição meramente ideológica e discursiva 
das décadas de 1960 e 1970, o Brasil projeta seus interesses materiais de desenvolvimento em 
sua cooperação para o desenvolvimento contemporânea. E ao fazê-lo e ser aberto a que seus 
parceiros no eixo Sul também o façam, a probabilidade de sucesso na construção de parcerias 
estratégicas relevantes e duradouras, pois, de interesses reais e materiais compartilhados, é 
historicamente inédita.

No entanto, os efeitos mais profundos da Agenda 2030 e da influência do ODS 17 no 
alinhamento da prática da política externa dos Estados e de sua cooperação internacional 
com foco no atingimento das metas dos demais objetivos de desenvolvimento sustentável ainda 
estão por ser vistos. A meta em si do ODS 17 acerca da cooperação internacional para os 
países desenvolvidos (ONU, 2015), elevar ao patamar de 0,7% do Produto Nacional Bruto 
(PNB) o montante da ODA (“ajuda oficial ao desenvolvimento”), sendo entre 0,15% e 0,2% 
especificamente para os países de menor desenvolvimento relativo, não é panaceia.

E um contexto em que se discute a própria efetividade da ODA e do modelo tradicional 
Norte-Sul, tão ou mais importante do que o volume de recursos alocados à cooperação pelos 
países desenvolvidos, são os modelos de cooperação empregados, os objetivos dos programas 
e projetos e a forma como são executados. Muito mais difícil do que atingir estes volumes 
de recursos alocados à cooperação será a dissolução das barreiras conceituais e práticas que 
separam a cooperação do Norte e do Sul há tanto tempo, em prol de um engajamento e 
visão comuns dos objetivos e da prática da cooperação internacional – o desenvolvimento 
sustentável.

Ao mesmo tempo, com o advento dos ODS a agenda da sustentabilidade parece ter 
se tornado ethos do debate internacional e tornou-se inescapável. O ODS 17 demonstra 
que a sustentabilidade é definitivamente o novo habitat tanto do desenvolvimento quanto da 
cooperação internacional. Se estas poderão conviver em uma simbiose mutuamente positiva 
ou se os interesses expressos na cooperação internacional pela política externa dos Estados 
continuarão a ser, em menor escala, um predador da sustentabilidade, apenas futuros estudos 
do tema poderão indicar
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