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RESUMO  

 
LAVALL, Tuana Paula. O papel dos movimentos sociais econômicos glocais na efetivação do 

direito humano ao desenvolvimento sustentável. Dissertação (Mestrado). Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó, 2021. 159 p. 

 

A presente pesquisa analisa qual o protagonismo dos movimentos sociais econômicos, 

articulados globalmente, mas com atuação local, na efetivação do direito humano ao 

desenvolvimento sustentável. De forma específica, apresenta as vertentes interpretativas 

críticas dos direitos humanos, especialmente as teorias de Johan Galtung e Joaquín Herrera 

Flores, e contextualiza a emergência do direito humano ao desenvolvimento; descreve a 

natureza do desenvolvimento que constitui o núcleo do direito humano ao desenvolvimento e 

caracteriza a Agenda 2030 das Nações Unidas como o instrumento de operacionalização desse 

direito; e conceitua os movimentos sociais econômicos que, na sociedade internacional 

globalizada, atuam no nível global-local. No seu desenvolvimento, o trabalho, que tem 

aderência na linha de pesquisa Direito, Cidadania e Atores Internacionais, encontra-se 

estruturado em três capítulos. O primeiro é destinado à construção de uma base teórica para 

tratar o desenvolvimento sustentável enquanto direito humano. O segundo aprofunda o estudo 

do direito ao desenvolvimento sustentável por meio da análise dos elementos que compõem o 

seu núcleo, e da Agenda 2030. O terceiro capítulo aborda o papel dos movimentos sociais 

econômicos na efetivação do direito ao desenvolvimento sustentável, mediante uma 

abordagem teórica, que toma como movimento de referência a Economia Social e Solidária 

(ESS), e do exame de um caso concreto, a associação Pitanga Rosa, movimento organizado 

em Chapecó, Santa Catarina. Quanto aos aspectos metodológicos, emprega-se o método 

hipotético-dedutivo, com a utilização das técnicas da pesquisa bibliográfica, documental e da 

entrevista. A conclusão é no sentido de que, à medida que promovem ganhos sociais aos seus 

participantes, viabilizam relações econômicas em equilíbrio com o meio ambiente natural, e 

atuam dentro de uma lógica que privilegia a autogestão, a participação, a solidariedade e a 

democracia, os movimentos sociais econômicos, nas suas particularidades, contribuem para a 

efetivação do direito ao desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: direito humano ao desenvolvimento sustentável; Agenda 2030; movimentos 

sociais econômicos; Economia Social e Solidária. 
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ABSTRACT  
 

LAVALL, Tuana Paula. The role of glocal economic social movements in the realization of 

the human right to sustainable development. Dissertation (Master). Universidade Comunitária 

da Região de Chapecó, 2021. 159 p. 

 

This research analyzes the role of social economic movements, articulated globally, but with 

local action, in the realization of the human right to sustainable development. Specifically, it 

presents the critical interpretative aspects of human rights, especially the theories of Johan 

Galtung and Joaquín Herrera Flores, and contextualizes the emergence of the human right to 

development; describes the nature of development that constitutes the core of the human right 

to development and characterizes the United Nations 2030 Agenda as the instrument for 

making that right operational; and conceptualizes the social economic movements that, in the 

globalized international society, operate at the global-local level. In its development, the work 

is structured in three chapters. The first is aimed at building a theoretical basis for treating 

sustainable development as a human right. The second deepens the study of the human right 

to sustainable development by analyzing the elements that make up its core and the 2030 

Agenda. The third chapter addresses the role of social economic movements in realizing the 

right to sustainable development, through a theoretical analysis, which takes the Social and 

Solidarity Economy as a reference movement, and examining a specific case, the Pitanga 

Rosa association, a movement organized in Chapecó, Santa Catarina. As for the 

methodological aspects, the hypothetical-deductive method is used, using the techniques of 

bibliographic, documentary and interview research. The conclusion is that, as they promote 

social gains to their participants, they enable economic relations in balance with the natural 

environment, and act within a logic that privileges self-management, participation, solidarity 

and democracy, economic social movements, in their particularities, contribute to the 

realization of the human right to sustainable development. 

 

Keywords: human right to sustainable development; 2030 Agenda; economic social 

movements; Social and Solidarity Economy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A emergência do desenvolvimento, como conceito das Ciências Sociais e projeto 

civilizatório, remonta aos esforços para a reconstrução econômica dos países europeus no 

período pós-guerra. Tal qual ocorreu com o progresso, um dos pilares da modernidade 

ocidental, a busca pelo desenvolvimento promoveu, a partir da segunda metade do século XX, 

transformações variadas e até mesmo contraditórias: se, por um lado, impulsionou avanços 

tecnológicos, científicos e de infraestrutura, por outro, justificou uma maior pilhagem dos 

recursos naturais, liberalizações econômicas que redundaram na precarização do trabalho e da 

proteção social e em novas formas de dominação colonial. 

No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), ator de reconhecida 

importância, no cenário internacional, naquele contexto, formaram-se duas narrativas em 

torno da noção de desenvolvimento. A primeira alçava o desenvolvimento à condição de 

objetivo a ser perseguido pelos países, especialmente na esfera econômica. A segunda, mais 

tardia - e da qual se ocupa este trabalho - reconheceu-o como um direito humano, trazendo, 

também, novas nuances ao seu significado. 

Objeto de uma declaração de 1986, o direito humano ao desenvolvimento despontou 

como ―direito síntese‖ dos direitos humanos ou, conforme alude Claudia Perrone-Moisés  

(1999, p. 192), o direito capaz de proporcionar os meios necessários para a realização de todos 

os demais. Centrado nas pessoas, esse direito atentou não apenas para as condições 

econômicas, mas também sociais, políticas e culturais, promotoras do desenvolvimento 

humano. Com a escalada das preocupações com a sustentabilidade ambiental, essa dimensão 

foi agregada ao direito ao desenvolvimento, que, recentemente, tem sido qualificado como 

direito ao desenvolvimento sustentável.  O núcleo do mencionado direito humano - isto é, a 

própria ideia de desenvolvimento - não é, portanto, inerte, e apresenta-se como uma resposta 

para os desafios de cada época.  

Neste início de século, e nas palavras de Joseph Stiglitz
2
, o fundamentalismo do livre 

mercado, dominante nas últimas quatro décadas, encontra-se fracassado e ―a humanidade 

vivencia não apenas uma crise econômica, mas, também, do clima, de desigualdades, de 

confiança no sistema, da moral e da política‖ (IHU, 2020, n.p). As dificuldades impostas pela 

pandemia de covid-19 contribuíram para o agravamento desse quadro, como alguns poucos 

                                                 
2
 Professor na Universidade de Columbia, Joseph Stiglitz recebeu o Prêmio Nobel de Economia, em 2001, em 

conjunto com  George Akerlof e Michael Spence, pela pesquisa sobre informações assimétricas nos mercados e 

análise do risco moral na economia. Para mais detalhes, consultar: STIGLITZ, Joseph; CHARLTON, Andrew. 

Profiles of  world economists: Joseph Stiglitz. BIATEC, vol. 11, p. 24-27, 2003. 
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dados são capazes de ilustrar. 

De acordo com a ONU, a taxa global de pobreza extrema, em 2020, esteve próxima de 

8,4 a 8,8%, o que significa que entre 40 a 60 milhões de pessoas foram empurradas de volta 

para a pobreza extrema, o primeiro aumento global desse índice em mais de 20 anos (UN, 

2020, p. 3). Na outra ponta, o relatório O vírus da desigualdade, da Oxfam, informa que os 

mil maiores bilionários do mundo levaram apenas nove meses para restabelecerem suas 

fortunas nos níveis pré-pandemia. A estimativa é de que os mais pobres levem pelo menos 

uma década para conseguirem fazer o mesmo (OXFAM, 2021, p. 8).  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), estima um declínio 

acentuado no desenvolvimento humano, em todo mundo, em 2020, liderado por um grande 

revés na educação eficaz, devido ao fechamento das escolas, e por recessões profundas na 

maioria das economias. O declínio no índice - refletindo o estreitamento das capacidades - 

representaria o primeiro retrocesso no IDH desde o início da medição, em 1990, e seria 

equivalente a perda de todo o progresso no desenvolvimento humano obtido nos últimos seis 

anos (UNDP, 2020, p. 6). 

Apesar de as medidas de lockdown tomadas na pandemia terem ocasionado uma queda 

nas emissões globais de gases causadores do efeito estufa, elas não puderam evitar que 2020 

fosse considerado o ano mais quente já registrado. De acordo com o Relatório de Riscos 

Globais 2021, as condições climáticas extremas, as falhas em respostas climáticas e os danos 

ambientais causados pelo homem, seguem ocupando posição de destaque em termos ―riscos 

de longo prazo mais impactantes‖ para o futuro da humanidade (FMI, 2021, p. 2). 

Mais do que nunca, Edgar Morin e Patrick Viveret (2013, p. 13) parecem estar com 

razão quando afirmam que ―[...] estamos envolvidos em um processo que tende para a 

catástrofe‖, em que o provável ―[...] é que caminhemos para o abismo‖. No entanto, como 

sustentam os autores, o ―elemento do improvável‖ sempre esteve presente na história humana, 

e as crises, embora produzam incertezas e inseguranças, favorecem o questionamento e 

estimulam a busca por soluções.  

Adotada em 2015, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável oferece um 

caminho para o enfrentamento dessas múltiplas crises e para a consequente efetivação do 

direito humano ao desenvolvimento sustentável – neste trabalho, denominado, também, e 

simplesmente, de direito ao desenvolvimento sustentável. Ela abraça um conceito 

pluridimensional de desenvolvimento, com objetivos sociais, econômicos, ambientais e 

políticos demarcados, e propõe uma ―parceria global revitalizada‖ como estratégia de 

efetivação. Reconhece, portanto, que, para além da atuação dos atores estatais, o alcance dos 
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17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) depende do envolvimento de atores não-

estatais, como as corporações transnacionais e organizações da sociedade civil. 

Na literatura, as obras de Johan Galtung (1994) e Joaquín Herrera Flores (2009a; 

2009b) permitem conjecturar o papel dos movimentos sociais na realização dos direitos 

humanos. Galtung (1994) realça a importância dos atores de nível local e das transformações 

na estrutura socioeconômica das sociedades para a efetivação dos direitos humanos. No 

argumento de Herrera Flores (2009a; 2009b), os processos de luta por novas formas de acesso 

aos bens que garantem uma vida digna são produtores de uma prática de direitos humanos 

verdadeiramente emancipadora. Essa base teórica referenda a pertinência de estudar as 

convergências entre o direito humano ao desenvolvimento sustentável e a atuação dos 

movimentos que instrumentalizam a economia para fins sociais, políticos e ambientais, como 

é o caso da Economia Social e Solidária (ESS). 

Nesse sentido, a presente pesquisa estabelece como problema central questionar qual o 

protagonismo dos movimentos sociais econômicos, articulados globalmente, mas com atuação 

local, na efetivação do direito humano ao desenvolvimento sustentável. Parte-se de uma 

abordagem teórica, que toma como movimento de referência a ESS, mas, também, da análise 

de um caso concreto, a associação Pitanga Rosa, movimento de mulheres organizado no 

interior de Chapecó, Santa Catarina.  

Para alcançar o objetivo geral, estabelecem-se como objetivos específicos: a) 

apresentar as vertentes interpretativas críticas dos direitos humanos, especialmente as teorias 

de Johan Galtung e Joaquín Herrera Flores, e contextualizar a emergência do direito humano 

ao desenvolvimento; b) descrever a natureza do desenvolvimento que constitui o núcleo do 

direito humano ao desenvolvimento e apresentar a Agenda 2030 das Nações Unidas como o 

instrumento de operacionalização desse direito; e d) identificar as características dos 

movimentos sociais econômicos que, na sociedade internacional globalizada, atuam 

simultaneamente nos níveis local e global. 

A hipótese que fundamenta a pesquisa é a de que os movimentos sociais econômicos 

de natureza global-local, a exemplo da ESS, efetivam o direito humano ao desenvolvimento 

sustentável, à medida que promovem ganhos sociais aos seus participantes, viabilizam 

relações econômicas em equilíbrio com o meio ambiente natural, e atuam dentro de uma 

lógica que privilegia a autogestão, a participação, a solidariedade e a democracia. Provocam, 

por assim dizer, uma transformação estrutural que favorece a satisfação das necessidades 

humanas, sem ultrapassar os limites físicos do planeta. Para desenvolver essa análise, a 

dissertação encontra-se estruturada em três capítulos.  
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O primeiro tematiza o desenvolvimento enquanto direito humano, dentro de uma 

perspectiva crítica. Inicialmente, aborda a narrativa dos direitos humanos na tradição 

ocidental, resgatando aspectos teórico-filosóficos, político-jurídicos e da sua historicidade. Ao 

constatar-se a existência de paradoxos nesse discurso - como, por exemplo, o déficit de 

efetividade dos direitos humanos em contraponto a sua crescente positivação em instrumentos 

jurídicos -, recorre-se às obras de Johan Galtung e Joaquín Herrera Flores, marcos teóricos da 

presente pesquisa, para introduzir uma hermenêutica de direitos humanos baseada nas 

necessidades e nas práticas sociais. A seção final do capítulo contextualiza a emergência do 

direito humano ao desenvolvimento no plano internacional. 

O segundo capítulo aprofunda o estudo do direito humano ao desenvolvimento, por 

meio da análise de seu núcleo - a categoria ―desenvolvimento‖ - e da Agenda 2030 da ONU. 

Nele, aborda-se o papel quase mítico que o progresso desempenhou, entre o século XVIII e 

início do século XX , e como, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, essa noção foi 

substituída pela de desenvolvimento, de natureza unidimensional e marcadamente econômica. 

Recuperam-se os principais momentos da emergência do conceito de desenvolvimento 

sustentável e as suas significações. Finalmente, estuda-se a Agenda 2030 das Nações Unidas, 

admitindo-se os ODS como mecanismos de operacionalização do direito humano ao 

desenvolvimento, neste início de século. 

O terceiro capítulo trata dos movimentos sociais econômicos  na sua intersecção com a 

realização do direito ao desenvolvimento sustentável. Inicialmente, apresentam-se aspectos 

conceituais e teóricos sobre os movimentos sociais e, de modo particular, sobre os 

movimentos sociais econômicos. Incursiona-se pelas transformações provocadas pela 

globalização na atuação desses movimentos, e, dada a sua atuação e influência global-local, 

eles são qualificados como atores internacionais relevantes. Finalmente, explora-se a relação 

entre os movimentos sociais econômicos e os ODS, coligando-se elementos que indicam o 

papel desses atores na realização do direito ao desenvolvimento sustentável, a partir da 

atuação da ESS e da análise de um exemplo prático, o caso da associação Pitanga Rosa. 

Quanto aos aspectos metodológicos, adotou-se, na condução da pesquisa, o método de 

procedimento hipotético-dedutivo
3
, com lastro na concepção filosófica construtivista-social

4
. 

Nos dois primeiros capítulos, empregaram-se, exclusivamente, as técnicas da pesquisa 

                                                 
3
 Em atenção ao método, a hipótese de trabalho inicialmente formulada foi posta à falseação (GIL, 2016, p. 12), 

tendo sido confirmada, ao final da pesquisa. 
4
 O paradigma filosófico do construtivismo social implica na atribuição de significados subjetivos e na análise 

crítica do objeto estudado (CRESWELL, 2010), e não se confunde com a perspectiva construtivista social das 

Relações Internacionais. 
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bibliográfica, com amparo na literatura publicada em livros, artigos científicos, dissertações e 

teses; e documental, com consulta a documentos oficiais, declarações internacionais, e 

relatórios de organizações internacionais.  

Na parte final do terceiro capítulo, e, mais especificamente, no tópico em que se 

aborda a associação Pitanga Rosa, utilizaram-se as técnicas de pesquisa bibliográfica e da 

entrevista, sendo essa última desenvolvida no modelo por pautas
5
, junto à coordenadora da 

associação Pitanga Rosa
6
. Na análise dos dados, utilizou-se a metodologia qualitativa, 

mediante a apreensão de significados na fala da entrevistada, à luz do contexto em que ela se 

insere e em diálogo com uma abordagem teórico-conceitual (ALVES; SILVA, 1992, p. 65). A 

transcrição da entrevista e o roteiro utilizado para a realização encontram-se em apêndice.  

Em vista da escassez de material bibliográfico em língua portuguesa, recorreu-se, nas 

diferentes etapas da pesquisa, à utilização de obras e artigos em língua estrangeira, cujas 

traduções são de inteira responsabilidade da autora. 

O estudo - que tem aderência à linha de pesquisa Direito, Cidadania e Atores 

Internacionais, do PPGD - incursiona, no seu conjunto, sobre diversas áreas do conhecimento, 

e promove recorte transversal na tentativa de melhor compreender a complexa e dinâmica 

sociedade contemporânea e seus inúmeros desafios para as gerações atuais e futuras. Mais do 

que isso, o trabalho compartilha dúvidas e inquietações que devem instigar o jurista no seu 

papel transformador na sociedade, mormente na afirmação do direito ao desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 A entrevista por pautas apresenta certo grau de estruturação, embora o entrevistador faça poucas perguntas 

diretas, deixando o entrevistado falar livremente à medida que refere às pautas assinaladas. A intenção é que a 

entrevista transcorra da forma mais espontânea possível (GIL, 2016, p. 112). 
6
 Projeto submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, da Unochapecó, e aprovado 

em 21 de março de 2020. Certificado de Apresentação Apreciação Ética (CAAE): 29783120.7.0000.0116. 

Parecer: 3.927.481. 
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2 O DESENVOLVIMENTO NO MARCO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

O presente capítulo objetiva oferecer um quadro interpretativo aportado na perspectiva 

das necessidades e das práticas contra-hegemônicas
7
 para a temática dos direitos humanos, 

para, na sequência, contextualizar o desenvolvimento como um direito dessa categoria. Esse 

horizonte, ancorado nos trabalhos de Johan Galtung e Joaquín Herrera Flores, constitui o 

marco teórico da pesquisa e será fundamental para a compreensão dos movimentos sociais 

glocais enquanto agentes realizadores do direito ao desenvolvimento sustentável. 

No primeiro momento, investigam-se os direitos humanos a partir da sua construção na 

tradição ocidental, evidenciando alguns dos paradoxos do referido discurso. Transita-se pelos 

antecedentes filosóficos, antigos e medievais, que fundamentaram a noção de direitos 

humanos emergente na modernidade, para, então, adentrar-se na consolidação desses direitos 

em textos escritos e na conformação das chamadas ―dimensões de direitos humanos‖. 

Considerando a ―universalização‖ dos direitos humanos pretendida pela Declaração de 1948, 

problematizam-se as contradições de uma ordem marcada pelo aumento quantitativo dos 

direitos sem a sua correspondente realização. 

Na sequência, são introduzidas as contribuições críticas, e, ao mesmo tempo, 

propositivas, de Johan Galtung e Joaquín Herrera Flores à teoria dos direitos humanos. 

Dividido em dois momentos, o tópico apresenta, a princípio, uma síntese da ―nova 

hermenêutica‖ dos direitos humanos de Galtung (1994), e, posteriormente, os principais 

aspectos da ―(re)invenção dos direitos humanos‖, proposta por Herrera Flores (2009a; 2009b). 

Finalmente, a análise volta-se para o direito ao desenvolvimento enquanto uma 

possibilidade de realização integral e indivisível dos direitos humanos. Nesse ponto, analisam-

se a emergência desse direito no cenário internacional, os instrumentos normativos que 

promoveram o seu reconhecimento formal, seus aspectos conceituais, ao passo em que se 

apresentam, também, os novos caminhos para o desenvolvimento na condição de plataforma 

de direitos humanos. 

 

2.1 A construção dos direitos humanos na tradição ocidental e seus 

paradoxos 

Desbravar o tema do direito ao desenvolvimento sustentável, abraçando a 

                                                 
7
 Considera-se a noção de contra-hegemonia, neste estudo, como resultado ―[...] de um trabalho organizado de 

mobilização intelectual e política contra a corrente, destinado a desacreditar os esquemas hegemônicos e 

oferecer entendimentos alternativos credíveis da vida social‖ (SANTOS, 2014b, p. 33-36). 
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complexidade que ele carrega, demanda reconhecer, antes de tudo, que a sua conformação 

político-jurídica não se estabelece no vazio. O direito ao desenvolvimento sustentável é 

fragmento de um singular produto da cultura ocidental, que ganhou contornos mais definidos 

a partir da modernidade: a ideia de direitos humanos. Não por acaso, a adequada compreensão 

da ―parte‖, perpassa pela delimitação de certos pressupostos inerentes ao ―todo‖, 

especialmente aqueles sobre a construção histórica e o problema da fundamentação dos 

direitos humanos. 

Por meio desta contextualização, pretende-se desvelar os paradoxos e as fissuras do 

discurso abstrato-universalista dos direitos humanos, consagrado na Declaração Universal de 

1948, e abrir caminho para interpretações e práticas mais comprometidas com a efetivação 

desses direitos - e, em particular, com a realização do direito ao desenvolvimento sustentável. 

Se, como defendeu Norberto Bobbio (2004, p. 5), os direitos humanos ―[...] são 

direitos históricos, ou seja, [...] nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e ‗nem de 

uma vez por todas‖, a sua origem acompanha a própria história da civilização ocidental, já que 

é no seio dela que eles se desenvolvem. Nessa perspectiva, podem ser considerados produtos 

de um conjunto específico de relações sociais, políticas e econômicas, que emerge na Europa 

ocidental e logo se espalha por todo o globo, sob o nome de ―modernidade ocidental 

capitalista‖ (HERRERA FLORES, 2009b, p. 2). 

Em contexto tal, a categoria ―direitos humanos‖ serviu tanto para legitimar o novo 

sistema de relações, quanto para mobilizar as massas a resistirem à configuração hegemônica 

dessas mesmas relações. No primeiro caso, o discurso dos direitos humanos apresentou-se 

como um dos argumentos à vocação expansionista e globalizadora do Ocidente, ajudando a 

instituir uma ―ideologia-mundo‖, alicerçada no pressuposto da racionalidade universal - 

metafísica, natural -, superior às demais forma de compreender a realidade e colocar-se nela 

(HERRERA FLORES, 2009b, p. 3). 

No segundo caso, os direitos humanos representam um modo, em meio a tantos outros, 

de luta pela dignidade, de reação ao sistema dominante. Não são ―mais do que isso, mas, 

também, não são menos que isso‖, constituem, assim, ―[...] um produto cultural ocidental, 

com todas as suas virtudes e todas as deficiências‖, conforme pondera Joaquín Herrera Flores 

(2009b, p. 4).  

A civilização babilônica e religiões como o hinduísmo, o budismo e o Islã, por 

exemplo, possuem formulações próprias sobre a dignidade humana, que, na maioria das 

vezes, não coincidem com a linguagem dos direitos humanos (HUNT, 2007, p. 18; SANTOS, 

2012, p. 114). Como se explica, então, a oficialidade com que foram cristalizadas as 
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afirmações ocidentais dos direitos humanos no final do século XVIII? De onde decorre a 

legitimidade da Declaração dos Direitos do Homem, de 1948, enquanto pretenso instrumento 

universal dos direitos humanos? A reconstrução histórica desta tradição de direitos oferece 

algumas respostas acerca desses questionamentos. 

 

2.1.1 Os direitos humanos como ideia: antecedentes antigos e medievais  

Embora a narrativa dos direitos humanos tenha ganhado contornos mais específicos a 

partir do século XV, desde os períodos antigo e medieval uma sucessão de acontecimentos 

contribuiu para a sua conformação moderna.  

A ―proto-história dos direitos humanos‖, para utilizar a expressão de Melina Girardi 

Fachin (2009, p. 14), remonta ao próprio nascimento da filosofia, no século V a.C, quando as 

explicações mitológicas começam a perder espaço para as justificações racionais. Por ser o 

detentor do exercício da razão, o homem aparece, pela primeira vez, como um objeto de 

análise (COMPARATO, 2019, p. 23), e é, também, nesse contexto, que ele ―[...] passa a ser 

considerado, em sua igualdade essencial, como dotado de liberdade, não obstante as múltiplas 

diferenças de sexo, raça, religião, ou costumes sociais‖ (COMPARATO, 2019, p. 25). 

A valorização da pessoa humana que, como se verá, conferiu sustentação ao 

fundamento jusnaturalista dos direitos humanos, na modernidade, teria sido forjada, no 

entendimento de Celso Lafer (1988), dentro das tradições judaica, grega e cristã. A vertente 

judaica arregimentou o sentimento de unidade entre os homens, mesmo sob a diversidade das 

nações, mandamento inscrito nas Leis de Noé. Esse conjunto de regras, que, segundo o 

judaísmo, teria sido ordenado a Noé e sua família após o dilúvio, representa ―[...] um direito 

comum à todos, pois constitui a aliança de Deus com a humanidade‖ (LAFER, 1988, p. 11). 

Na elaboração grega, e, em particular, no estoicismo
8
, os indivíduos que, na época helenística, 

tinham abandonado sua qualidade de cidadãos para tornarem-se súditos de grandes 

monarquias, passam a ser contemplados por uma ―nova dignidade‖. Por essa ótica filosófica, 

o mundo é uma comunidade única, na qual os homens, naturalmente iguais, compartilham 

laços de amizade. A referida comunidade universal do gênero humano conta, não por acaso, 

                                                 
8
 Sobre a filosofia estóica, leciona Fábio Konder Comparato (2019, p. 31): ―a filosofia estóica desenvolveu-se 

durante seis séculos, desde o momento em que Zenão de Cítio começou a ensinar em Atenas, em 321 a.C., até a 

segunda metade do século III da Era Cristã. Mas os seus princípios permaneceram em vigor durante toda a 

Idade Média e mesmo além dela. [...] organizou-se em torno de algumas ideias centrais, como a unidade moral 

do ser humano e a dignidade do homem, considerado filho de Zeus e possuidor, em consequência, de direitos 

inatos e iguais em todas as partes do mundo não obstante as inúmeras diferenças individuais e grupais. Foi, 

justamente, para explicar essa unidade substancial do ser humano, distinta da aparência corporal, ou das 

atividades que cada qual exerce na sociedade, que os estóicos lançaram mão dos conceitos de hypóstasis e de 

prósopon.‖ 
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com um equivalente direito universal, fundado na razão comum (LAFER, 1988, p. 119). 

O cristianismo, a última das tradições mencionadas por Lafer (1988, p. 119), recupera 

e aprofunda elementos judaicos e gregos, ao introduzir a ideia de que cada homem guarnece 

um valor absoluto no plano espiritual. Para Michel Villey (2007, p. 107), o conceito moderno 

de direitos humanos alimenta-se mais da fonte teológica, e especialmente da matriz cristã, do 

que da filosofia grega: ―[o] cristianismo libertou os indivíduos, trouxe o senso da liberdade, da 

igualdade e da fraternidade a todos‖ (VILLEY, 2007, p. 80). Nessa perspectiva, a figura de 

Jesus concretizou o ―modelo ético de pessoa‖, tipo a ser imitado pelos demais; enquanto a 

liderança de São Paulo promoveu o discurso da igualdade dos povos diante da comum filiação 

divina (COMPARATO, 2019, p. 31).  

O apreço pela igualdade universal professado pelo cristianismo mostrou prosperar, no 

entanto, somente no plano sobrenatural, já que a doutrina corroborou, por muitos séculos, com 

a prática da escravidão, com a inferiorização das mulheres em relação aos homens, e com a 

sujeição dos povos ameríndios, africanos e asiáticos aos colonizadores europeus, apenas para 

exemplificar (COMPARATO, 2019, p. 32). Na conclusão de Fachin (2009, p. 18), os 

inúmeros atentados aos direitos humanos perpetrados pela fé cristã, e, de modo particular, 

pela Igreja Católica, evidenciam a natureza transcendental da igualdade afirmada: ela faz 

sentido apenas em referência ao valor do homem diante de Deus, não do julgamento e das 

ações dos supostos representantes da entidade divina no plano terrestre. 

De todo modo, e apesar das incoerências evidentes, Bobbio (2004, p. 57) avalia que 

―[...] a grande reviravolta‖, no tocante aos direitos humanos, ―[...] teve início no Ocidente a 

partir da concepção cristã de vida, segundo a qual todos os homens são irmãos enquanto filhos 

de Deus‖, ideia que esteve no prelúdio da de direitos humanos universais. 

No período medieval, as reflexões de Tomás de Aquino contidas na Suma Teológica - 

obra que representa o ápice do raciocínio jurídico tomista - ofereceram o substrato para o 

desenvolvimento da noção moderna de dignidade humana. Atribuí-se ao padre católico 

pioneirismo no uso da expressão dignitas humana, conforme observa Klaus Stern, citado por 

Fachin (2009, p. 22). Para Aquino, o homem seria uma combinação da matéria espiritual e 

corpórea, e o nome ―pessoa‖ indicaria alguém com dignidade (AQUINO, 2003, I, q. 75, q. 

29). A dignidade, por sua vez, consistiria em um atributo absoluto, pertencente à essência do 

ser racional (AQUINO, 2003, I, q. 42).  

A filosofia tomista sobre a natureza da pessoa humana penetrou largamente entre as 

elites, os clérigos, os leigos e, até mesmo, entre os juristas, mas não só ela influenciou a 

formação dos direitos humanos, no medievo. No final do século XIII, Tomás de Aquino 
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ocupava uma posição intermediária, no universo teológico. À sua esquerda, situavam-se os 

averroístas, defensores da filosofia pagã, cujas contribuições viram-se refletidas, mais tarde, 

na secularização do direito natural. À sua direita, a corrente agostinista, anunciadora da 

indissociabilidade entre a razão e a fé, e de prevalência no domínio clerical, repercutiu menos 

na cultura moderna dos direitos humanos (VILLEY, 2007, p. 120). 

Dentro do que se denominou ―proto-história‖ dos direitos humanos, uma última 

tradição merece destaque: o individualismo. Interpretado de forma ampla, o individualismo 

nomeia todas as tendências que elegem o indivíduo, na sua subjetividade, como elemento 

central da realidade (LAFER, 1988, p. 120).  

A escola nominalista, desenvolvida nos últimos séculos da Idade Média, foi uma das 

precursoras do individualismo. Para o nominalismo, a existência dos seres humanos encontra-

se condicionada a sua denominação por um nome próprio, consistindo, o mundo, em um 

agregado de individualidades isoladas, não em um todo coordenado (LAFER, 1988, p. 120-

121). Substantivos comuns - como animal, planta -, e substantivos relacionais - como família, 

cidadania -, não estariam presentes na realidade concreta, sendo fruto da atribuição de sentido 

pelos homens, singularmente considerados (VILLEY, 2007, p. 123).  

Isso significou um ponto de inflexão na racionalidade jurídica da época: os juristas 

deixaram de buscar o direito na natureza, uma vez que o direito já não existe fora da 

consciência dos homens, devendo, então, ser construído artificialmente, a partir dos 

indivíduos (VILLEY, 2007, p. 123). Essa perspectiva se verá refletida, mais à frente, nas 

teorias contratualistas. 

Vislumbram-se, portanto, aspectos relevantes no que pertine às origens dos direitos 

humanos no pensamento antigo e medieval, embora, conforme esclarece Villey (2007, p. 95), 

não se pudesse falar ainda na real existência de direitos humanos, mas na de ―[...] um sistema 

de deveres morais, uma moral universalista - com a condição de que a moral fosse levada a 

sério, não confinada à esfera de um puro ideal e não desprovida de eficácia‖. 

De fato, é a partir do século XVIII que essas heranças filosóficas, refinadas junto com 

os ideais modernos, passam a ser consolidadas em textos escritos, momento da efetiva 

apropriação dos direitos humanos pelo direito, dentro de uma perspectiva positivista. Essa 

inflexão e seus desdobramentos constituem o objeto do próximo item. 

 

2.1.2  As Declarações modernas e os direitos humanos de primeira e segunda dimensões 

A modernidade ocidental pôs em curso um conjunto de transformações sociais, 

políticas, econômicas e culturais, tendo sido no seio dela que os direitos humanos 
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desabrocharam. De acordo com António Perez-Luño (1998, p. 96), dois foram os ingredientes 

básicos que garantiram a cristalização dos direitos humanos, em textos escritos, na 

modernidade: a laicização do direito natural e as teorias contratualistas. Esses acontecimentos 

desenvolveram-se lado a lado, retroalimentando-se. 

Por consequência do primeiro, reconheceu-se a racionalidade humana, e não uma 

divindade sobrenatural, como fundamento do direito natural. Nesse processo, a Reforma 

Protestante teve papel central: à luz dela, almejava-se encontrar um fundamento para o direito 

que fosse comum a todos os homens, independente das crenças religiosas particulares a cada 

um. Do rompimento com a unidade religiosa decorreu, também, o primeiro direito individual 

reivindicado, o da liberdade religiosa (LAFER, 1988, p. 121).  

Os desdobramentos da secularização iniciada no século XVI resultaram, um século 

mais tarde, na suposta extensão da anterior liberdade religiosa para todas as esferas de 

escolha. Esse entendimento pode ser sumarizado na ideia de liberdade no uso autônomo da 

própria razão, motor do movimento iluminista, na tradição kantiana (KANT, 1985, p. 100). 

Agir com autonomia, na filosofia moral de Immanuel Kant, significa agir conforme a lei 

imposta por si mesmo, e não de acordo com os ditames da natureza ou das convenções 

sociais. O não exercício da razão conduziria à menoridade: ―A menoridade é a incapacidade 

de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo‖ (KANT, 1985, p. 100). O 

contraponto à menoridade, isto é, a capacidade de agir com autonomia, apresenta-se, aqui, 

como o elemento que confere à pessoa humana sua dignidade especial. 

Antes de Kant, pensadores como Hugo Grócio
9
 e John Locke já enfatizavam a 

autonomia individual como fundamento do Estado de Direito, no âmbito da filosofia política. 

No argumento desses autores, apenas o acordo social de um homem autônomo com outros 

homens igualmente autônomos - e não, portanto, o direito divino ou a história - conferiria 

legitimidade à autoridade política (HUNT, 2007, p. 60). Sob esse viés,  a laicização do direito 

natural impulsionou a difusão das teorias contratualistas, como explicação do Estado, da 

sociedade e do direito, nos séculos XVI e XVII. 

De sua expressão em Thomas Hobbes - com a figura do Leviatã enquanto defensor do 

direito inalienável à vida -, até o já citado John Locke - para quem o abandono do estado 

natural compatibiliza a liberdade individual com a exigências da vida em sociedade -, o 

                                                 
9
 Hugo Grócio foi um dos responsáveis por desvincular o direito da teologia, ao definir os direitos naturais como 

aqueles concebidos separadamente da vontade Deus, e passíveis de serem usados sem a ajuda da religião. Esse 

mérito, no entanto, não se confunde com o da própria criação do direito natural: ―[a] noção de direito natural já 

estava em pleno vigor dois mil anos antes de Grócio, na Grécia e depois no direito romano, na Idade Média, 

entre os escolásticos espanhóis. Grócio, a nosso ver, é antes um dos inúmeros deformadores da ideia do direito 

natural, um dos que contribuíram para mudar o sentido desse termo‖ (VILLEY, 2005, p. 646). 
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contratualismo oferece uma explicação sobre a origem do Estado que se pauta na vontade dos 

indivíduos (LAFER, 1988, p. 121-122).  

Na afirmação de Lafer (1988, p. 123), ―[...] a ideia de que os homens podem organizar 

o Estado e a sociedade de acordo com a sua vontade e a sua razão, pondo de lado a tradição e 

os costumes, foi a grande novidade da Ilustração‖. Com efeito, essa mudança de direção 

evidencia a influência da matriz individualista, preocupada em limitar o abuso de poder do 

todo em relação ao indivíduo. A imposição de limites, tida como necessária para a experiência 

livre da individualidade, culmina tanto na separação de poderes, conforme Montesquieu, 

quanto na necessidade de declarações de direitos, materializadas de forma escrita (LAFER, 

1988, p. 122-123). 

 A positivação dos direitos naturais, naquele contexto histórico, justifica-se para 

imbuir o ―homem emancipado‖ da segurança que ele encontrava, anteriormente, no plano 

espiritual, em razão do sentimento de igualdade diante de Deus, e no plano temporal, na 

estabilidade oferecida pelos estamentos aos quais pertencia. Por isso, na observação de Lafer 

(1988, p. 123), ―[...] a positivação das declarações nas constituições, que se inicia no século 

XVIII com as Revoluções Americana e Francesa, tinha como objetivo conferir aos direitos 

nelas contemplados uma dimensão permanente e segura‖. Essa ambição de estabilidade e 

segurança, no entanto, não se concretizou, uma vez que, desde o século XVIII até a 

contemporaneidade, o quadro de direitos humanos afirmados nas constituições e nos 

instrumentos internacionais altera-se, a depender das condições históricas (LAFER, 1988, p. 

123-124). 

O fato é que, com as primeiras declarações de direito na América do Norte - 

particularmente, a Declaração de Direitos do Estado da Virgínia e a Declaração da 

Independência dos Estados Unidos, ambas de 1776 - e com a Declaração Francesa dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789), inaugurou-se um novo momento na teoria dos 

direitos humanos: o da sua positivação. De forma geral, os textos resultantes dos períodos 

revolucionários vão enfatizar a liberdade e a igualdade entre os homens, dentro de um projeto 

político democrático
10

. 
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 De acordo com Lynn Hunt (2007, p. 116-131), conformaram-se duas versões da linguagem dos direitos, entre 

os séculos XVII e XVIII: ―uma versão particularista (direitos específicos de um povo ou tradição nacional) e 

uma universalista (os direitos específicos do homem em geral)‖. A primeira versão teve mais ressonância no 

processo de afirmação de direitos norte-americano, uma vez que, após a Independência, os novos governos 

estaduais dos Estados Unidos passaram a adotar declarações individuais de direitos. A versão universalista teve 

seu momento de maior expressão com a Declaração Francesa: ―[o]s deputados franceses declaravam que todos 

os homens, e não só os franceses, ‗nascem e permanecem livres e iguais em direitos‘‖, como se o seu anterior 

processo revolucionário estivesse investido da missão universal de libertação dos povos. 
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Na prática, no entanto, a democracia moderna nasce alheia aos ideais de ampla 

participação política e de direitos efetivamente direcionados a todas as camadas da população. 

Ela serve, em verdade, a uma única classe e a fins bem particulares: foi a ferramenta utilizada 

pela burguesia para acabar com os privilégios do clero e da nobreza, e responsabilizar o 

governo diante da classe burguesa. Portanto, o sentido original da democracia moderna 

contemplou não a proteção de uma maioria pobre, mas a defesa de proprietários ricos em face 

de um regime de prerrogativas estamentais e de governos irresponsáveis (COMPARATO, 

2019, p. 62-63). Os detentores do poder econômico tornam-se, também, detentores do poder 

político. 

Nesse trilhar, a primeira dimensão
11

 de direitos humanos, assentada fortemente na 

filosofia lockiana, almeja limitar os poderes do Estado. Nas palavras de Antonio Carlos 

Wolkmer (2002, p. 13), os direitos por ela anunciados são aqueles ―[...] inerentes à 

individualidade, tidos como atributos naturais, inalienáveis e imprescritíveis, que por serem de 

defesa e serem estabelecidos contra o Estado, têm especificidade de ‗direitos negativos‘‖. 

Assim, e como sugere Villey (2007, p. 162), ―[m]anipulados por Hobbes, os direitos do 

homem são uma arma contra a anarquia, para a instauração do absolutismo; por Locke, um 

remédio para o absolutismo, para a instauração do liberalismo‖. 

Os direitos individuais exercidos coletivamente, isto é, os direitos políticos, que, para 

fins didáticos, podem, também, ser reconhecidos como direitos de primeira dimensão, 

incorporam-se à doutrina liberal no decorrer do século XIX. Encabeçados pelo direito de livre 

associação, e, depois, de constituição de partidos políticos, eles se mostram fundamentais para 

a prática democrática, e, por conseguinte, um elemento que favorece a liberdade, ao ensejarem 

o controle do ―todo político-econômico-social‖ pelos governados (LAFER, 1988, p. 127). 

A partir da segunda metade do século XIX, as reivindicações das classes 

desprivilegiadas pelo direito de fruir do bem-estar construído coletivamente começaram a 

forjar uma nova dimensão de direitos. Sob os efeitos da Revolução Industrial e da expansão 

do capitalismo, a igualdade perante a lei, assegurada no seio da sociedade liberal, tornou-se 

inútil para um número crescente de trabalhadores, submetidos a condições paupérrimas de 

trabalho e vida (COMPARATO, 2019, p. 65-66). O abismo social entre os detentores dos 

meios de produção e a classe operária culminou com a formação do movimento socialista, ao 

qual Lafer (1988, p. 127) atribui o legado dos direitos de natureza social, econômica e 
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 Sobre a discussão em torno do uso das terminologias ―geração‖ ou ―dimensão‖ para designar as fases do 

processo de positivação dos direitos humanos, assim como sobre as controvérsias quanto ao número destas 

fases ver: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo, SP: Malheiros, 1999, p. 

525. 
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cultural. 

Os socialistas, de acordo com Comparato (2019, p. 66), ―[...] perceberam, desde logo, 

que esses flagelos sociais não eram cataclismos da natureza nem efeitos necessários da 

organização racional das atividades econômicas, mas sim verdadeiros dejetos do sistema 

capitalista de produção‖, caracterizado por ―[...] atribuir aos bens de material um valor muito 

superior ao das pessoas‖. Daí a necessidade de direitos de crédito, capazes de, em razão de 

uma contraprestação do Estado, garantir acesso aos meios de vida que tornam reais direitos 

abstratos, como de igualdade e liberdade. 

Além do aparecimento do movimento socialista, Wolkmer (2002, p. 15) sumariza 

outros eventos que, na passagem do século XIX para o XX, e nas primeiras décadas deste, 

conduziram à declaração dos direitos de segunda dimensão em textos constitucionais e 

orientaram uma postura mais interventora dos Estados na esfera socioeconômica. Foram eles: 

a) a adoção de uma doutrina social pela Igreja Católica, a partir da Encíclica Rerum Novarum, 

de 1891; b) os efeitos das Revoluções Mexicana (1911) e Russa (1917); c) os impactos 

econômicos do keynesianismo e do New Deal; e, d) a criação da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), em 1919. 

Embora seja possível afirmar que os direitos de segunda dimensão vieram em 

complemento aos de primeira, conferindo uma feição mais material à garantia de existência 

digna, a tentativa de tutelá-los conjuntamente revela contradições profundas. Enquanto os 

direitos civis e políticos partem da limitação do poder do Estado, os direitos sociais, 

econômicos e culturais demandam a ampliação de seus poderes. Há, portanto, uma dificuldade 

na ―[...] convergência política entre a herança liberal e a socialista, no processo histórico de 

afirmação dos direitos humanos‖, que resulta, por conseguinte, na efetivação heterogênea 

desses direitos, amplamente condicionada pela adoção de uma ou outra concepção do papel do 

Estado na vida das pessoas (LAFER, 1988, p. 128-129, PEREZ-LUÑO, 1998, p. 101-102). 

Com efeito, e apesar de sua inconsistência fática, a característica da universalidade dos 

direitos humanos, pela qual todos os homens são titulares de todos os direitos humanos - 

atributo construído, no plano filosófico, desde os períodos antigo e medieval, encontrando-se 

na gênese do jusnaturalismo, e, com a Declaração Francesa, na do juspositivismo -, aparecerá, 

ainda na segunda metade do século XX, como um dos pontos de sustentação da atual fase da 

afirmação histórica dos direitos humanos, a da sua proteção internacional. 

 

2.1.3 A abordagem dos direitos humanos consolidada na Declaração de 1948 e suas fissuras 

A internacionalização do discurso dos direitos humanos é produto da intensificação do 
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multilateralismo e dos processos de governança global, inaugurados com a criação da OIT, em 

1919, e da Sociedade das Nações, em 1920.  Não desconhecendo a importância desses eventos 

enquanto precedentes do processo de internacionalização dos direitos, é, no entanto, no 

segundo pós-guerra, com a Declaração Universal de 1948, que ele se consolida.  

De acordo com Lafer (1988, p. 133-134), as experiências totalitárias da primeira 

metade do século XX provocaram a ruptura de uma tradição de direitos humanos, que, apesar 

de marcada por ―marchas e contramarchas‖, vinha permitindo o constante aperfeiçoamento da 

convivência social. O ―valor-fonte‖ desta tradição, a dignidade humana, foi seriamente 

desprezado tanto pelo regime nazisma, quanto pelo stalinista, ―[...] desdobramentos históricos 

aparentemente contraditórios e surpreendentes da utopia liberal — inspiradora dos direitos de 

primeira geração — e da utopia socialista — inspiradora dos direitos de segunda geração‖ 

(LAFER, 1988, p. 133-134). 

 Assim, se o totalitarismo e, especialmente, a Segunda Guerra Mundial, significaram a 

ruptura com os direitos humanos, os esforços da comunidade internacional, no pós-guerra, 

deveriam promover a sua retomada, agora, sob novas e mais amplas bases jurídicas, no âmbito 

do Direito Internacional. A criação da ONU, em 1945, e a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, de 1948, são os alicerces desta nova etapa protetiva.  

Para Bobbio (2004, p. 30), a Declaração de 1948 inaugura a fase na qual a afirmação 

de direitos é, ao mesmo tempo, universal e positiva. Universal, porque é dotada de princípios 

que se destinam a todas as pessoas, e não apenas aos cidadãos de um determinado Estado; e 

positiva, porque estimula um processo, qual seja, o da formação de um sistema protetivo 

internacional
12

, pautado não no mero reconhecimento ideal dos direitos humanos, mas na sua 

efetiva proteção, até mesmo contra atos praticados por Estados (BOBBIO, 2004, p. 30). 

Acredita o autor que, com a Declaração, estabelece-se, pela primeira vez, um sistema de 

valores compartilhado por toda a humanidade, já que o documento é resultado de um 

consenso fático, materializado na assinatura dos quarenta e oito Estados nacionais. Assim, a 

Declaração Universal representa ―[...] a síntese de um movimento dialético, que começa pela 

universalidade abstrata dos direitos naturais, transfigura-se na particularidade concreta dos 
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 Sobre a formação dos sistemas protetivos internacionais dos direitos humanos, Flávia Piovesan (2001, p. 2-3) 

explica: ―O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a formação do sistema normativo global 

de proteção desses direitos, no âmbito das Nações Unidas. Este sistema é integrado por tratados internacionais 

de proteção que refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada pelos Estados [...] 

acerca de temas centrais aos direitos humanos. [...] Ao lado do sistema normativo global, surgem os sistemas 

regionais de proteção, que buscam internacionalizar os direitos humanos nos planos regionais, particularmente 

na Europa, América e África. Consolida-se, assim, a convivência do sistema global da ONU com instrumentos 

do sistema regional, por sua vez, integrado pelo sistema americano, europeu e africano de proteção aos direitos 

humanos‖. 
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direitos positivos, e termina com a universalidade não mais abstrata, mas também ela concreta 

dos direitos positivos universais‖ (BOBBIO, 2004, p. 19). 

Ainda sobre a universalidade da Declaração, é importante a observação de Fachin 

(2009, p. 43), para quem o documento ―[...] apenas consolidou a evolução histórica peculiar à 

metade ocidental do globo acerca dos direitos humanos‖, embora tenha encorajado a formação 

de ―[...] um discurso hegemônico dos direitos humanos, vistos como uma categoria única e 

indivisível para todo mundo‖. 

Não apenas sob o aspecto do fundamento dos direitos humanos, a Declaração de 1948 

descortinou um novo paradigma, mas, também, sob a ótica do conteúdo desses direitos. Do 

ponto de vista formal e simbólico, ela inovou ao reunir, em um único instrumento, direitos de 

primeira e de segunda dimensão, rompendo com o ―cartesianismo geracional‖, peculiar a 

documentos anteriores (FACHIN, 2009, p. 42). Contudo, e no que atine ao número e à 

natureza dos direitos elencados, Bobbio (2004, p. 20) esclarece que a Declaração não se 

apresenta de modo definitivo: ainda que seu texto mantenha-se inalterado com o passar dos 

anos, ela deve ser interpretada à luz dos novos direitos que vão emergindo das lutas 

empreendidas pelos homens para a sua emancipação. 

Por motivo tal, afirma-se a existência de uma terceira dimensão de direitos, que, para 

alguns estudiosos, desdobra-se em uma quarta e até quinta dimensão (OLIVEIRA JÚNIOR, 

2000; por exemplo). Essa terceira dimensão verte a partir da segunda metade do século XX, 

estando ainda em curso, na opinião de Ingo Wolfgang Sarlet (2015, p. 503-504), e abrange 

preocupações inerentes a este tempo, como a proteção ao meio ambiente, a defesa da paz, a 

autodeterminação dos povos, o desenvolvimento, a garantia contra as modificações genéticas, 

etc.. Tratam-se de direitos cuja titularidade desprende-se da figura homem-indivíduo para 

alcançar grupos humanos, difusos e coletivos, razão pela qual são conhecidos, também, como 

direitos de solidariedade e de fraternidade (SARLET, 2015, p. 504). 

A pulverização de direitos, que marca a etapa contemporânea da afirmação histórica 

dos direitos humanos, implica no expressivo número de documentos normativos destinados a 

declará-los. São tratados, convenções, acordos, pactos, declarações, recomendações, ora de 

caráter vinculativo, ora orientativo, assumidos no âmbito global ou dentro dos sistemas 

regionais. O aumento quantitativo, e, também, qualitativo, desses instrumentos, mesmo que 

possa indicar uma continuidade interna, com sucessivas dimensões de direitos, e constituir um 

sinal do progresso ético e político da humanidade, não impede eventuais retrocessos e ainda 

deixa muitas questões em aberto (BEDIN, 2002, p. 172; OLSSON, 2004, p. 81). Uma delas, e, 

talvez, a mais problemática é a da sua efetivação. 
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Se as declarações de direitos encontrassem correspondência na realidade concreta, 1,3 

bilhões de pessoas em 101 países não viveriam em situação de pobreza multidimensional, 

enfrentando privações em termos de saúde (problemas nutricionais e mortalidade infantil), 

educação (poucos anos de escolaridade e baixa frequência escolar) e padrões de vida (falta de 

acesso a saneamento básico, água potável, eletricidade, gás de cozinha, habitação e renda), em 

flagrante desrespeito aos direitos sociais e econômicos (OPHI; UNDP, 2019, p. 3). Não teriam 

sido contabilizadas, também, as mortes de setenta e oito jornalistas e de 312 defensores dos 

direitos humanos, apenas em 2017, indicando o evidente cerceamento de liberdades das mais 

individuais, em diversas partes do mundo (XpA, 2018, p. 5). Tampouco, a temperatura do 

planeta teria aumentado de forma recorde nos últimos cinco anos, agravando o problema da 

mudança climática, e comprometendo o direito das presentes e futuras gerações de desfrutar 

de um meio ambiente equilibrado (UNEP, 2019, p. 236). Não faltam, portanto, exemplos da 

separação aguda entre ―o que se diz‖ e ―o que se faz‖, em matéria de direitos humanos, na 

contemporaneidade. 

Na mesma direção, o ―como se faz‖ dos direitos humanos mostra-se igualmente 

problemático. Seria possível gozar de liberdade (direito de primeira dimensão), quando não se 

tem acesso a um emprego (direito de segunda dimensão)? Exerce o seu direito ao sufrágio 

universal (direito de primeira dimensão) aquele que trocou o voto por alimento ou aquele que 

não tem conhecimento para ponderar sobre a escolha do candidato (direito de segunda 

dimensão)? Existe direito à vida (direito de primeira dimensão) quando se é privado do acesso 

à saúde (direito de segunda dimensão)? (ARRUDA JUNIOR; GONÇALVES, 2004, p. 29).  

Essas provocações escancaram a interdependência entre os direitos de diferentes 

dimensões e as fissuras que se abrem, no tocante à sua efetivação, quando se ignora a sua 

indivisibilidade. Na avaliação de Leilane Serratine Grubba (2015, p. 346),  ainda que exista a 

disposição internacional e nacional em implementar os direitos, a tendência, dentro de uma 

ordem pouco combativa ao sistemático desrespeito à dignidade humana, é a de que prevaleça 

a implementação daqueles de natureza individual em detrimento dos direitos sociais e de 

solidariedade. 

Na tentativa de desconstruir o ―discurso místico‖ dos direitos humanos, David 

Sanchez Rubio (2010, p. 14-15) afirma que a sua construção liberal moderna redundou em 

limitações, como a presença de um formalismo excessivo, a predominância de um marco 

conceitual unidimensional - o da dimensão jurídica-positiva -, a sujeição ao direito 

exclusivamente estatal e a qualidade pós-violatória.  

Quando se arregimentaram agitações sociais, como o da burguesia, na passagem da 
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sociedade medieval para a moderna, ou a da classe operária, no século XIX, para reivindicar 

maiores espaços de liberdade e denunciar distintas formas de opressão, o reconhecimento 

jurídico dos direitos foi crucial para objetivar as demandas. Contudo, e apesar da inegável 

importância da dimensão jurídico-positiva, dar-lhe excessivo prestígio ―[...] provoca uma 

eficácia minimalista, reduzida e insuficiente em relação ao número de violações que 

diariamente ocorrem em todo mundo e o tipo de garantias procedimentais que se estabelecem 

como resposta‖ (RUBIO, 2010, p. 14).  

A associação dos direitos humanos a reivindicações pontuais, judicializadas, subjaz, 

nesse trilhar, à ideia de que eles existem somente depois de violados. A concepção pós-

violatória dos direitos humanos, lembra Rubio (2010, p. 15-16), silencia a realidade dos 

direitos ―[...] que se constrói e desconstrói antes de acudir-se ao Estado‖. Reduzidos a normas 

e instituições, os direitos humanos passam a ser um assunto que compete exclusivamente às 

autoridades instituídas, criando uma circunstância de subordinação do ―conjunto dos mortais‖ 

às decisões e às ações daqueles que ocupam lugares nos poderes legislativo, executivo, 

judiciário, ou nos tribunais internacionais (RUBIO, 2010, p. 15-16).  

Essa visão estreita, de direitos humanos distanciados da vida concreta e cotidiana, 

encontra lastro no próprio enfoque jusnaturalista, presente na Declaração de 1948, que, para 

impor-se ―universal‖, transforma os homens em seres abstratos, aos quais são dirigidas 

afirmações genéricas. Dentro dessa lógica, significa dizer que ―[...] em todos os lugares os 

homens são iguais em essência (idealmente) e, por consequência, as mesmas garantias 

jurídicas devem ser aplicadas‖ (GRUBBA, 2015, p. 342), ignorando-se, assim, a diversidade 

cultural e as desigualdades, inclusive de acesso à justiça, existentes no mundo. 

Indo mais longe no propósito crítico, Joaquín Herrera Flores (2009b, p. 16) questiona a 

legitimidade desta tradição de direitos que se apresenta como universal. Argumenta o autor 

que as mesmas potências ocidentais que difundiram a ideia de universalidade dos direitos, no 

século XVI, empreenderam, nesta mesma época, um colonialismo expansionista e genocida, 

que continuou a produzir efeitos deletérios até a segunda metade do século XX. A França, por 

exemplo, enquanto assinava a Declaração de 1948, combatia os argelinos que buscavam a 

independência (HERRERA FLORES, 2009b, p. 16-17). Na história mais recente, as 

intervenção dos Estados Unido na Líbia, em 2011, autorizada pela ONU, em nome dos 

direitos humanos e do princípio democrático, causou danos irreparáveis aos civis a quem 

deveria proteger, levantando suspeitas sobre os seu verdadeiro objetivo (GRUBBA, 2014, p. 

137). 

A formação dos direitos humanos na tradição ocidental, inicialmente no plano 
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filosófico, e, depois, na esfera jurídico-positiva, é marcada, portanto, por muitas contradições. 

O seu caráter dual não nos deixa esquecer que ela é apenas uma das vias possíveis - ou, como 

diria Herrera Flores, ―a via que se globalizou dentro do projeto da modernidade‖ - para o 

acesso a uma vida com dignidade.  

Assim, a intenção não é a de anular a importância da Declaração de 1948 enquanto 

principal instrumento jurídico desta tradição, na contemporaneidade, mas reconhecer que, por 

detrás do formalismo e da abstração de suas disposições, existe uma realidade repleta de 

insuficiências e privações. É a partir desta tomada de consciência que outras possibilidades de 

fundamentações para os direitos humanos passam a ser ensaiadas, como se verá no tópico 

seguinte. 

 

2.2 Para uma virada hermenêutica no discurso dos direitos humanos: a 

abordagem das necessidades e as contribuições da teoria crítica 

Em tempos de graves crises planetárias, em que milhões de pessoas encontram-se 

privadas de satisfazer suas necessidades básicas e explorar seus potenciais, enfrentar a 

temática dos direitos humanos exige, também, contemplar marcos teóricos que apresentem 

caminhos para a efetiva realização desses direitos, ultrapassando a mera reprodução de sua 

retórica. 

Tradicionalmente, os enfoques hegemônicos dos direitos humanos - isto é, o 

jusnaturalista e o positivista -, misturam-se, nas esferas da razão e da realidade, por proporem 

direitos naturais, instituídos e universais. Significa dizer, nas palavras de Grubba (2015, p. 

344-345), que, na formação de um discurso hegemônico sobre os direitos humanos, 

empregam-se ―[...] meios jusnaturalistas (qualidade idealista do humano) para alcançar fins 

positivistas (reconhecidos positivamente e garantidos universalmente), sob uma linguagem 

descritiva e, não por isso, sociológica‖. A fundamentação liberal, por sua vez, empresta, 

também, alguns de seus signos - a exemplo do individualismo, da liberdade, do sistema 

político democrático e do mercado regulador - a esta narrativa (PRONER, 2002, p. 18-19). Ao 

final, veem-se privilegiados direitos civis e políticos, dentro de enunciados genéricos, como se 

observou no tópico anterior. 

Mirando uma prática de direitos humanos verdadeiramente emancipadora, o que se 

propõe, nesta parte do estudo, é (re)interpretá-los a partir do seu fundamento nas necessidades 

humanas e da teoria crítica, por meio da análise dos escritos de Johan Galtung e Joaquín 

Herrera Flores, autores que enfrentam a questão desde a referida ótica.  
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A teoria das necessidades, terreno comum para o pensamento desses autores, foi 

estudada por Karl Marx, e, depois, pela Escola de Budapeste, especialmente nas releituras da 

tradição marxista feitas por George Lukács e Ágnes Heller
13

. Por fugir dos objetivos deste 

trabalho alcançar a mencionada temática em profundidade, tais referenciais não serão 

abordados, privilegiando-se as obras de Galtung e Herrera Flores, por entrelaçarem de modo 

mais imediato necessidades e direitos humanos. 

De forma geral, a teoria das necessidades encontra-se alicerçada no conceito de 

―necessidades humanas‖, entendidas como aquelas ―[...] surgem da interação do homem com 

seu entorno‖ (PRONER, 2002, p. 23). Conforme Carol Proner (2002, p. 23), elas aparecem 

sempre que há ―[...] a carência de algo cujas consequências podem ser perniciosas para a 

integridade física e psíquica da pessoa‖ (PRONER, 2002, p. 23). Nesse sentido, as 

transformações sucedidas no mundo exterior refletem-se nas necessidades dos indivíduos, que 

sofrem alterações, complexificam-se.  

A existência das necessidades faz nascer o direito à sua satisfação: ―[...] há um nexo 

causal entre o ‗ser‘ das necessidades e o ‗dever ser‘ moral de sua satisfação‖ (PRONER, 2002, 

p. 23). Na observação de Javier Lucas e Maria Añon (1990, p. 76), recorrer às necessidades 

para fundamentar os direitos humanos é aceitar que nelas se encontra o substrato 

antropológico dos direitos: ―[...] reconhecer, exercer e proteger um direito básico significa, em 

última análise, satisfazer uma série de necessidades, entendidas como demandas de uma vida 

decente‖. 

A abordagem das necessidades permite, também, o reconhecimento da 

heterogeneidade e incompletude das culturas. Esse traço a diferencia tanto da vertente 

universalista, que, como já mencionado, absolutiza a concepção ocidental dos direitos 

humanos, quanto dos ―relativismos culturais‖, que podem, igualmente, resultar na 

absolutização de particularismos. Como caminho do meio, aparece a busca de um ―mínimo 

universal‖, formado por aquelas necessidades compartilhadas em culturas diversas, e que, por 

tal razão, tem condições de universalizar-se (PRONER, 2002, p.24). Abdica-se, portanto, de 

uma noção de universalidade a priori - instituída fictamente na Declaração de 1948 -, em 

                                                 
13

 No livro obra ―Teoria das necessidades em Marx‖, Ágnes Heller (1978, p. 117 e ss.), reconhecendo a 

abordagem fragmentada sobre as necessidades na obra marxiana, realiza uma sistematização, acrescentando 

suas próprias considerações sobre a temática. Para esta autora, as necessidades são entendidas como categorias 

antropológicas de valor. Dito de outra forma, as necessidades humanas desenvolvem-se a partir de objetivações 

sociais, são qualitativas, e, quando satisfeitas produzem a ―riqueza humana‖. Por isso, são diferentes das 

necessidades alienadas. As necessidades estariam relacionadas a valores - tanto os de cada grupo social, quanto 

os valores da humanidade - expressados, entre outras formas, por meio das ―necessidades radicais‖, que 

constituiriam um ideal de uma prática orientada à emancipação. Apenas as ―necessidades radicais‖ 

promoveriam a reestruturação do sistema de necessidades inerente ao capitalismo. 



34 

 

 

favor de uma universalidade a posteriori - de certo conjunto de necessidades passível de ser 

universalizado. 

Partindo-se dessa contextualização da teoria das necessidades e do traçado inicial da 

sua interrelação com os direitos humanos, adentra-se, então, nas leituras de Galtung e de 

Herrera Flores. Com nuances específicas, os autores oferecem, como se verá, paradigmas para 

a análise dos direitos humanos desde uma perspectiva estrutural e ―desencantada‖. 

 

2.2.1 Johan Galtung e a “nova perspectiva” dos direitos humanos 

O sociólogo norueguês Johan Galtung foi um dos precursores, nos anos 1960, da 

disciplina que cunhou como ―Pesquisa de Paz‖. Fundador e primeiro diretor do Instituto de 

Pesquisa da Paz de Oslo, embora tenha ganhado notoriedade por sua atuação no campo da 

mediação e transformação de conflitos, tanto na esfera teórica quanto prática, Galtung 

debruçou-se, também, sobre o tema dos direitos humanos, condensando suas principais 

reflexões na obra Direitos humanos: uma nova perspectiva, publicado pela primeira vez em 

1994. 

No prefácio do livro, Galtung justifica que, ―[p]ara um investigador da Paz interessar-

se pelos direitos humanos surge muito naturalmente‖, uma vez que ―[a] sobreposição de 

valores é óbvia: a dignidade humana, o uso de poder normativo em vez de cacetes e meios de 

persuasão, o esforço para reduzir a violência direta‖. Alerta, também, já nas primeiras linhas, 

que, apesar de seu entusiasmo com a tradição dos direitos humanos - ―[...] raio de luz, mesmo 

para o prisioneiro mais torturado e completamente abandonado‖ -, centra-se, 

construtivamente, nos seus possíveis déficits. 

 A obra de Galtung (1994) apresenta uma abordagem detalhada e original, explorando 

nuances como: a) a perspectiva histórico-estrutural e civilizacional-cultural dos direitos 

humanos e seus problemas; b) o arranjo normativo triádico desses direitos; c) a necessária 

complementaridade entre ―ator‖ e ―estrutura‖, no esforço para a afirmação dos direitos 

humanos; e d) a relação entre necessidades e direitos. Sem pretender apresentar a extensão 

dessas ideias, serão recuperados, aqui, alguns de seus principais pontos. 

Ao situar os direitos humanos dentro de uma perspectiva histórico-estrutural, o autor 

narra como a fórmula ―direitos humanos ocidentais = direitos universais‖ conquistou 

aceitação quase automática. Esse trajeto já foi explorado, neste trabalho, no tópico anterior, 

mas importa anotar as características da sua construção, já que, para Galtung, o que há de 

ocidental não é o conteúdo das normas, mas justamente o seu processo construtivo. 

A tradição ocidental dos direitos humanos estrutura-se na dependência do ator estatal: 
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só um Estado forte e centralizado é capaz de, além de conferir direitos aos seus cidadãos, 

implementá-los. O Estado emerge, então, ―[...] como uma espécie de deus dos últimos dias, 

não só omnipresente, omnisciente e omnipotente, mas também benevolente‖ (GALTUNG, 

1994, p. 23). Dentro da lógica do contratualismo moderno, o Estado, instituidor de direitos, 

pode, em contrapartida, impor deveres aos cidadãos, amalgamados sob o dever máximo de 

prover o próprio Estado com os meios materiais para a satisfação dos direitos. Inserido no 

sistema internacional, esse Estado forte encontra nas organizações internacionais tanto uma 

fonte de legitimidade para fazer valer, no plano interno, a relação ―direitos-deveres‖, quanto 

um elemento de responsabilização, uma vez que se submetem às normativas de direitos 

humanos que delas decorrem (GALTUNG, 1994, p. 17-20). 

É nesse contexto que os direitos humanos caracterizam-se, segundo Galtung (1994, p. 

17), como ―[...] uma construção imaginativa complexa que combina elementos da lei nacional 

e internacional‖.  

Os problemas estruturais dessa construção são, na conclusão do autor: a) a atribuição 

tanto ao Estado quanto às organizações de Estados de crescente legitimidade, resultando na 

formação, respectivamente, de sociedades nacionais e mundial mais centralizadas; e b) a 

predominância de relações verticalizadas (Estado-indivíduo), que separam o ―nó individual‖, 

isto é, o sujeito, de redes de solidariedade e reciprocidade, conduzindo a um cenário de maior 

alienação (GALTUNG, 1994, p. 22-24). 

Ao lado da perspectiva histórico-estrutural e de suas problemáticas, Galtung (1994, p. 

24 e ss.) explora a civilizacional-cultural, com o objetivo de descobrir até que ponto o 

conteúdo dos direitos humanos transporta os valores da civilização ocidental. Depois de 

realizar uma análise desta macrocultura - perscrutando como ela expressa as dimensões do 

espaço, do tempo, do saber, da natureza, das pessoas, das sociedades, e do transpessoal
14

 -, o 

autor conclui que ―[...] todo o pacote [dos direitos humanos] é, indubitavelmente, ocidental‖, 

na medida em que carrega elementos como o universalismo, o individualismo, o 

antropocentrismo (nas relações para com a natureza), a prevalência dos saber atomista, a 

centralidade do Estado, etc. (GALTUNG, 1994, p. 31). Esses seriam os ―problemas de 

exportação cultural dos direitos humanos‖. 

Diagnosticados os problemas, Galtung começa a elaborar mais diretamente a nova 
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 As representações de cada uma das dimensões, na civilização ocidental, são assim apresentadas: a) espaço: 

centralismo do Ocidente, universalismo dos seus valores, e marginalização do diferente; b) tempo: ideia de 

progresso; c) saber: estrutura do saber atomista e avessa às abordagens holísticas; d) natureza: perspectiva 

antropocêntrica, justificando a dominação do meio natural; e) pessoas: sacralidade do corpo individual e o 

espírito do indivíduo; f) sociedades: verticalidade, individualismo e grande competitividade; g) transpessoal: o 

Estado assume a condição ―força transcendental‖ benevolente (GALTUNG, 1994. p. 24-30). 
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hermenêutica dos direitos humanos. É nesse domínio que o autor esquadrinha a estrutura 

normativa desses direitos, elucidando as suas fragilidades e apontando possibilidades que 

conduziriam a um cenário de maior efetividade. 

Para Galtung, os direitos humanos possuem uma estrutura normativa própria, formada 

por um sistema de três níveis em que figuram os transmissores, os receptores e os objetos de 

normas. Os transmissores (T) são os entes ou indivíduos que fundamentam a legitimidade da 

norma e estabelecem o que merece ser prescrito, proscrito ou ignorado. Os receptores (R), por 

sua vez, são os responsáveis por aceitar a norma, incluí-la no seu repertório e dar 

cumprimento, por meio de ações ou omissões. Finalmente, os objetos (O) consistem nos 

destinatários da norma, os indivíduos, a quem cumpre reclamar com os receptores o 

descumprimento do prescrito ou a realização do proscrito nas normas. Na tradição legal 

ocidental, as organizações de Estados, e, em especial, a ONU, mediante a Assembleia Geral 

(AGNU), vêm desempenhando, fundamentalmente, o papel de transmissores; os Estados, o de 

receptores; e os seres humanos, individualmente considerados, o de objetos. Não por acaso, 

fala-se na existência de um gradiente trio de normas em declive: T-R-O (GALTUNG, 1994, p. 

10-12). 

Aumentar a proteção dos direitos humanos, nesse trilhar, demandaria imaginar 

configurações alternativas para T-R-O. Galtung assinala a necessidade de multiplicar os atores 

que estão na condição de transmissores e receptores de normas, explorando possibilidades em 

todos os níveis da organização político-social. Significaria envolver organizações não-

governamentais, sindicatos, movimentos sociais, e até mesmo corporações transnacionais, nas 

mais diferentes combinações de possíveis trios, superando a exclusividade do trio ―universal-

nacional-individual=AGNU-Estado-indivíduo‖, cuja funcionalidade é contestável 

(GALTUNG, 1994, p. 32-33).  

Em cenário tal, a ONU, por exemplo, além de transmissora, poderia assumir de forma 

mais enfática a condição de receptora, com o envolvimento direto das agências especializadas 

na implementação dos direitos humanos. No argumento do autor, a questão não é 

desresponsabilizar o Estado, mas alargar a responsabilização até outros atores. Não se trata, 

também, de impedir que organizações de envergadura internacional produzam normas, mas de 

estender essa possibilidade a outros agentes: ―[o] argumento seria tecer uma densa rede 

normativa que, na sua globalidade, apontasse na mesma direção (necessidades humanas 

básicas), dispersando tanto a autoridade como o crédito‖ (GALTUNG, 1994, p. 34). 

A multiplicação dos atores, embora importante, não é suficiente à realização dos 

direitos, se as estruturas econômicas e políticas da sociedade não forem transformadas, no que 
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se distingue outra espinha dorsal da análise de Galtung: a complementaridade entre as 

perspectivas dos atores e das estruturas, na afirmação dos direitos humanos.  

De acordo com o autor, existem duas formas de abordar os problemas globais: as 

perspectivas orientadas para o ator ou para a estrutura. Tomadas isoladamente, cada 

perspectiva constitui ―[...] uma linguagem, um discurso, um universo intelectual no qual certas 

coisas podem ser formuladas e outras não, ou só com grande dificuldade, alargando a 

linguagem e os conceitos a tal ponto que eles já não se encaixam no enquadramento básico‖ 

(1994, p. 48). Por isso, recomenda-se o seu ajuste conjunto, para maiores ganhos na efetivação 

de direitos. 

A perspectiva do ator tem como unidade básica os próprios atores (indivíduos, 

empresas, Estados, organizações nacionais e internacionais) e supõe uma abordagem 

―conservadora‖, reformista, na qual são identificados os ―atores maus‖ - aqueles que poderiam 

violar os direitos humanos - e traçadas estratégias para contê-los, sempre de modo pontual. O 

enfoque está em edificar instituições (igrejas, escolas, prisões, hospitais psiquiátricos, etc.) 

para conter os agentes transgressores, desconsiderando as implicações decorrentes da 

estrutura. Por ter essas propriedades, embora consiga captar acontecimentos isolados e 

repentinos, a perspectiva do ator não dá conta de processos graduais e não facilmente 

perceptíveis, como a exploração alheia (GALTUNG, 1994, p. 49-52). 

Como sugere Giovanni Olsson (2004, p. 103) em interpretação à obra de Galtung, 

considerando apenas a perspectiva do ator, problemas como a fome produzida pelo mercado 

agrícola internacional, por exemplo, tendem a ficar sem respostas, porque é difícil precisar 

sobre qual ator recai a responsabilidade - seria ela dos Estados? Das corporações 

agroalimentares? Dos produtores individuais? -, quanto menos instrumentalizar algum tipo de 

reprimenda. Daí a importância de atuar sobre a estrutura. 

A perspectiva da estrutura compreende diferentes ―tipos de mal‖, causadores de 

empobrecimento material e não material. Aqui, o mal não está nos atores, mas nas estruturas 

repressivas, exploradoras, penetradoras, segmentadoras, fragmentadoras e marginalizadoras, 

que se relacionam entre si (GALTUNG, 1994, p. 49). A perspectiva da estrutura capta, 

portanto, o mal permanente: aquele que ―[...] não permite a emancipação das potencialidades 

humanas mais importantes‖ (OLSSON, 2004, p. 94), e sugere, como via de saída, as 

transformações estruturais, por meio de revoluções - pacíficas ou violentas. 

Para Galtung (1994), os direitos humanos, dentro de uma perspectiva legal, operam 

prioritariamente orientados pela ótica dos atores: a expectativa é por tornar os atores (a) bons, 

por meio de diretrizes normativas; (b) fracos, por meio de punições; e (c) passivos, por meio 
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do seu alheamento dos processos decisórios. O autor afirma que as pessoas no topo das 

hierarquias doméstica ou global preferem os paradigmas que situam o mal ―[...] no pouco 

comum e no específico do ator‖, do que ―[...] no normal e no invariante incrustado no 

funcionamento diário da estrutura‖ (GALTUNG, 1994, p. 57). 

O desafio diante, deste quadro, está em ultrapassar as meras mudanças 

intraparadigmáticas, em prol de um novo paradigma, que agregue as perspectivas do ator e da 

estrutura. Algumas forças emergentes da sociedade civil podem criar o terreno para este novo 

paradigma, promovendo uma tradição de direitos humanos que ―[...] não pare à porta do 

Estado, mas que faça uma melhor ponte de ligação entre os atores coletivos e os 

individuais‖(GALTUNG, 1994, p. 65), tornando as estruturas mais justas, autônomas, 

integradas, solidárias e participativas. Daí a relevância de considerar os movimentos sociais, e 

especialmente os de natureza econômica, como agentes vocacionados à realização dos direitos 

humanos, e, no escopo do presente trabalho, explorar essa vertente a partir do direito humano 

ao desenvolvimento sustentável. 

Finalmente, cumpre analisar como está posta a questão das necessidades e dos direitos 

humanos na obra de Galtung. Tais formulações reforçam a posição do autor no espaço da 

crítica, e aparecem como importantes pontos de contato entre a sua hermenêutica e a de 

Joaquín Herrera Flores, que será abordada no próximo tópico. 

Galtung (1994, p. 83) concebe as necessidades como o valor-base que justifica os 

direitos humanos ―em termos de seres humanos per se‖. Sugere ele que, quando se analisa o 

problema da justificação dos direitos humanos, a explicação com base nas necessidades é a 

que melhor contempla diferenças culturais, sem cair na abstração do fundamento 

jusnaturalista. Embora sejam coisas distintas, direitos e necessidades encontram-se 

relacionados de forma complexa.  

As necessidades, classificadas em ―materiais‖ e ―não-materiais‖, ―dependentes do 

ator‖ e ―dependentes da estrutura‖
15

, são intrínsecas ao seres humanos. Os direitos, por sua 

vez, representam a captura de uma necessidade pelo campo jurídico-legal e a sua reconversão 

em uma norma, que, pelo modelo tríade (T-R-O), deverá ser satisfeita por um receptor. Pode-

se afirmar, então, que ―[...] os direitos são os meios, e a satisfação de necessidades são o fim‖ 
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 Galtung agrupa as necessidades em quatro grandes categorias: a) necessidades de sobrevivência, que se opõem 

à violência, são materiais e dependentes do ator; b) necessidades de prosperidade, que se opõem à miséria, são 

materiais e dependem da estrutura; c) necessidades de liberdade, que se opõem à repressão, são imateriais e 

dependem do ator; e d) necessidades de identidade, que se opõem à alienação, são imateriais e dependem da 

estrutura. A tradição dos direitos humanos é, de acordo com o autor, mais favorável à satisfação das 

necessidades de sobrevivência e de liberdade, uma vez que não exigem a transformação das estruturas 

(GALTUNG, 1994. p. 92). 
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(GALTUNG, 1994, p. 109). Constatada a existência de uma necessidade e havendo um direito 

que a determine, abrem-se dois canais para a sua satisfação: um ancorado na autoridade 

nacional, regional ou mundial, denominado ―canal alfa‖; e outro, nos níveis da sociedade 

civil, denominado ―canal beta‖. 

O ―canal alfa‖ é marcado por grandes estruturas, normalmente verticais e burocráticas, 

com o poder centralizado e preferência pela lógica abstrata. Na direção contrária, o ―canal 

beta‖ caracteriza-se por estruturas pequenas, horizontais e descentralizadas, operando de 

modo relacional. Apesar de os dois canais servirem à satisfação das necessidades por meio 

dos direitos humanos, somente o primeiro é referido como tal, dentro de uma abordagem de 

direitos humanos formal e institucionalizada. A prevalência do ―canal alfa‖ resulta na 

configuração de uma ―sociedade distante‖ , na qual ―[...] a relação dos seres humanos consigo 

próprios e com os outros será também, provavelmente, mais marcada pela alienação‖ 

(GALTUNG, 1994, p. 106). 

Com efeito, uma abordagem alternativa dos direitos humanos, denominada informal 

ou estrutural, ao explorar os canais beta, promoveria ―[...] a proximidade, em tornar as 

pequenas unidades (beta), que envolvem os indivíduos, grandes fontes de satisfação de 

necessidades, reduzindo a significação relativa dos níveis mais elevados de organização 

social‖ (GALTUNG, 1994, p. 106-107). Na abordagem estrutural, a ambiência local 

desempenha, portanto, papel fundamental: ―[...] unidades pequenas podem ser muito melhores 

na provisão de identidade e, se tiverem controle adequado sobre os fatores de produção, 

também de providenciar a satisfação das necessidades materiais básicas‖ (GALTUNG, 1994, 

p. 107). 

A contribuição de Galtung tem, assim, o grande mérito de realçar a importância dos 

níveis micro e das transformações estruturais para a realização dos direitos humanos, 

especialmente quando se fala dos direitos de solidariedade e fraternidade, cujos receptores das 

normas não estão claramente definidos. Além disso, ao recuperar a conexão entre a satisfação 

das necessidades humanas e a realização dos direitos humanos, o autor oferece um importante 

fundamento material para os direitos humanos. 

  

2.2.2 Joaquín Herrera Flores e a “reinvenção” dos direitos humanos 

Criador e diretor do Programa de Doutorado em Direitos Humanos e 

Desenvolvimento, da Universidad Pablo de Olavide de Sevilha, na Espanha, o professor 

Joaquín Herrera Flores é considerado um dos principais nomes da teoria crítica dos direitos 

humanos. Em obras como Teoria crítica dos direitos humanos: os direitos humanos como 
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produtos culturais e A (re)invenção dos direitos humanos, o autor desnuda as ambivalências 

do que denomina ―doutrina hegemônica‖ dos direitos humanos, e propõe a reapropriação do 

conceito, no marco do pensamento crítico. 

Sem o objetivo de apresentar a contribuição de Herrera Flores em sua completude, 

cabe, aqui, coligar alguns aspectos que confluem para uma das hipóteses centrais deste 

trabalho: a de que os direitos humanos se realizam, também, nas práticas sociais, nas lutas 

pela emancipação do sujeito. 

De acordo com o autor, ―[...] apesar da importância das normas que buscam garantir a 

efetividade dos direitos no âmbito internacional, os direitos não podem reduzir-se às normas‖ 

(HERRERA FLORES, 2009a, p. 24), porque tal redução provocaria consequências sociais, 

econômicas, culturais e políticas graves. A expressão dos direitos humanos nos ordenamentos 

nacionais ou no sistema jurídico internacional concretiza apenas uma das formas pelas quais 

se pode instrumentalizar o acesso aos bens que satisfazem as necessidades humanas. O ―[...] 

‗direito‘ dos direitos humanos é um meio - uma técnica - [...] e, como tal, não pode se afastar 

das ideologias e das expectativas dos que controlam seu funcionamento tanto no âmbito 

nacional como no âmbito internacional‖ (HERRERA FLORES, 2009a, p. 24).  

As normas de direitos humanos, além de postularem um ―dever ser‖, nem sempre 

realizável, refletem, ainda, o sistema axiológico e econômico dominante. Se esse sistema 

valoriza a intervenção institucional no provimento igualitário das necessidades - como em um 

Estado de bem-estar social -, então, as normas imporão esta lógica. Se, por outro lado, o 

sistema privilegia a competência privada, nos moldes neoliberais, não é de se esperar que as 

normas impostas atentem para a satisfação igualitária das necessidades (HERRERA FLORES, 

2009a, p. 46). Pela existência inafastável desse viés ideológico
16

, importa tanto inventar um 

uso alternativo do jurídico, voltado para as demandas e interesses das grandes camadas 

sociais, quanto a própria ―saída‖ do jurídico, buscando a satisfação das necessidades por 

outras vias. 

O termo ―direito‖,  na combinação com a expressão ―humanos‖, conduz à ideia de que 

os direitos humanos podem ser garantidos por si mesmos e de modo prévio. A discussão sobre 

os direitos humanos não deveria, no entanto, começar pelo ―direito‖, mas, sim, pelos ―bens‖ 

exigíveis para o desfrute de uma vida digna. São os bens - educação, moradia, trabalho, meio 

ambiente, alimentação adequada, lazer, expressão, patrimônio histórico-artístico, entre outros 
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 Proner (2002, p. 40), interpretando a obra de Herrera Flores, explica que ideologia, no sentido empregado pelo 

autor, significa ―[...] um saber lacunar, ou seja, uma forma de expressar perspectivas e interesses ocultando-lhes 

o fundamental‖, e cultura, ―[...] uma rede complexa de significados, símbolos e formas de conhecimento, que 

constituem a matriz da consciência e da ação‖.  
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-, que promovem a satisfação das necessidades (HERRERA FLORES, 2009a, p. 34-35).  

Dentro dos marcos hegemônico de divisão social, sexual, étnica e territorial do ―fazer 

humano‖, o alcance dos bens materializa-se de forma restrita, desigual e hierarquizada: ―[...] 

segundo a posição que ocupemos em tais marcos da divisão do fazer humano, teremos uma 

maior ou menor facilidade de acesso‖ (HERRERA FLORES, 2009a, p. 36). Nesse contexto, a 

a injustiça dos processos de divisão do ―fazer humano‖ e, consequentemente, do acesso aos 

bens, motiva o empreendimento de dinâmicas de luta social. É na luta que os agentes sociais 

colocam em funcionamento as práticas capazes de oferecer novos meios - políticos, sociais, 

econômicos, culturais e, também, jurídicos - para a construção das condições materiais e 

imateriais de vida com dignidade (HERRERA FLORES, 2009a, p. 34-35). Nota-se que, o que 

se persegue, é a dignidade, e não a mera sobrevivência.  

A dignidade humana, em Herrera Flores (2009a, p. 37), é, antes, um fim material, do 

que um conceito abstrato e dotado de conteúdo único. O autor propõe uma ideia de dignidade 

alicerçada nas noções de atitude - entendida como a disposição para realizar alguma coisa -, e 

de aptidão - a aquisição de poder para realizar o que se tem vontade.  Desse modo, ―[s]e os 

direitos humanos [...] facilitam e generalizam a todas e todos ‗atitudes‘ e ‗aptidões‘ para fazer, 

estamos diante da possibilidade de criar ‗caminhos de dignidade‘ (HERRERA FLORES, 

2009a, p. 116). A dignidade, então, perpassa pelo empoderamento, igual e generalizado, dos 

sujeitos. 

A desmistificação da dignidade, na obra de Herrera Flores (2009a, p. 51-53), deve ser 

compreendida no marco do reconhecimento da ―complexidade filosófica dos direitos 

humanos‖. O autor propõe abandonar os essencialismos, uma vez que eles implicam na 

sobreposição de uma esfera unitária de produtos culturais a uma diversidade de significados e 

símbolos. Buscar a substância dos fenômenos no sagrado ou no transcendente reduz, segundo 

ele, ―[...] a complexidade do real ao que se considera ideologicamente como algo absoluto e 

separado da capacidade humana de criação, interpretação e transformação do mundo‖ 

(HERRERA FLORES, 2009a, p. 51-53). Admitindo-se os direitos humanos como objetos de 

um plano transcendente, enfraquece-se a ação política. 

Por isso, na teoria crítica de Herrera Flores (2009b, p. 8), a ontologia do ―humanismo 

abstrato‖ - a mesma que sustenta o discurso dos direitos humanos ―universais‖, quando, por 

exemplo, quase metade da população mundial vive abaixo da linha da pobreza -, cede lugar a 

uma ―ontologia material‖. Por meio dela, os direitos humanos só podem ser compreendidos 

dentro dos contextos sociais, econômicos, políticos e territoriais nos quais se desenvolvem. 

Trata-se, nas palavras do autor, de ―mundanizar‖ os direitos humanos, abdicar de qualquer 



42 

 

 

pureza conceitual (HERRERA FLORES, 2009a, p. 53).  

É com base nessa ontologia material que o Herrera Flores irá definir os direitos 

humanos como produtos culturais. Na cultura ocidental, como já se afirmou, eles surgiram 

para justificar ideologicamente as expansões coloniais, e, ambivalentemente, enfrentar as 

consequências nefastas desse expansionismo, deitando raízes em valores como o 

individualismo e o liberalismo econômico (HERRERA FLORES, 2009b, p. 8).  

A proposta da sua reinvenção, nessa perspectiva, significa entendê-los como ―[...] 

processos - normativos, sociais, políticos, econômicos - que abrem ou consolidam espaços de 

luta pela dignidade humana‖ (HERRERA FLORES, 2009b, p. 11). Em outros termos,  os 

direitos humanos são ―[...] conjuntos de práticas que potenciam a criação de dispositivos e de 

mecanismos que permitem a todas e todos fazer sua própria história‖ (HERRERA FLORES, 

2009b, p. 11). Eles ganham expressão, por exemplo, na luta dos povos indígenas para 

preservar suas cosmovisões, nos embates dos movimentos campesinos frente ao sistema 

agroalimentar corporativo, na resistência dos movimentos feministas, e na ação dos 

movimentos sociais econômicos contrapostos à lógica do capital, como se verá no terceiro 

capítulo.  

As novas redes de movimentos, sem esquecer o legado das lutas da classe operária, 

nos séculos XIX e XX, constroem-se a partir de motivações antagonistas, mas, 

principalmente, da consciência sobre a dificuldade de conciliar a busca pela dignidade com as 

práticas e políticas do capitalismo. Elas irrompem não em um ―idealismo humanitarista‖, mas 

na ―potenciação da subjetividade‖, por meio da concretização de processos inversos aos da 

globalização do capital. As tramas de relações alicerçadas em uma racionalidade horizontal, 

solidária e democrática, enquanto meio para aumentar as potencialidades humanas, são vistas, 

nesse sentido, como alternativas para a realização dos direitos humanos (HERRERA 

FLORES, 2009b, p. 112-113) . 

De acordo com Herrera Flores (2009a, p. 78), ―[c]ontextualizar os direitos como 

práticas sociais concretas nos permite ir contra a homogeneização, a invisibilização, a 

centralização e a hierarquização das práticas institucionais tradicionais‖. Na proposta da 

(re)invenção dos direitos humanos, defende-se um ―intervencionismo humanitário‖, 

protagonizado pelos atores sociais, em uma espécie de guerra sem violência contra a ordem 

desigual. No lugar de uma ―ontologia da passividade‖, ergue-se, porquanto, uma ―ontologia 

da potência‖, pautada na ação política de enfrentamento às tentativas de ―coisificação‖ das 

relações sociais (HERRERA FLORES, 2009a, p. 80-81). 

Na observação de Proner (2002, p. 48), o conceito de direitos humanos de Herrera 
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Flores, por unir as categorias espaço/ação, pluralidade e tempo, exige uma metodologia 

relacional. À luz desse marco metodológico, é inviável tomar os direitos humanos como um 

objeto de investigação isolado ou, empiricamente, considerá-los resultado de trabalhos 

pontuais. Os direitos humanos não são mais do que uma parte, dentro de um processo, mais 

amplo e geral, de relações sociais, políticas, teóricas e produtivas.  

A metodologia relacional dos direitos humanos encontra no ―diamante ético‖, descrito 

por Herrera Flores, a forma de representação do seu conteúdo. O diamante congrega os 

elementos que compõem a realidade dos direitos humanos, dividindo-os entre aqueles do eixo 

conceitual, posicionados verticalmente, e os do eixo material, posicionados horizontalmente. 

O eixo conceitual - formado pelas categorias: teorias, posição, espaço, valores, narração e 

instituições - conforma a semântica dos direitos, isto é, o campo das significações e das 

abordagens teóricas. O eixo material - formado pelas categorias: forças produtivas, 

disposição, desenvolvimento, práticas sociais, historicidade e relações sociais -, molda a 

pragmática dos direitos humanos, ou seja, a forma como se transformam, quais obstáculos 

enfrentam, e como se concretizam (HERRERA FLORES, 2009a, p. 119-127). 

 Os elementos dos eixos conceitual e material interagem entre si, possibilitando que os 

direitos humanos sejam vistos desde múltiplas visões. No seu ponto de convergência - o 

centro do diamante - está situada a ideia de dignidade humana, cujo significado já foi 

examinado (HERRERA FLORES, 2009a, p. 149). As interrelações entre os elementos podem, 

assim, reforçar ou prejudicar o acesso a uma vida com dignidade. 

Outro aspecto levantado por Herrera Flores (2009a, p. 74-75) refere à questão das 

dimensões de direitos humanos. Para o autor, é equivocado pensar esses direitos a partir de 

duas classes, a dos direitos individuais e a dos direitos sociais, econômicos e culturais, uma 

vez que a liberdade e a igualdade ―[...] são as duas faces da mesma moeda‖. A existência de 

condições materiais, que dependem, na maioria das vezes de políticas de igualdade, 

impossibilita o pleno exercício das liberdades individuais. O problema, afirma o autor, ―[...] 

não reside em decifrar quais direitos são os mais importantes, mas em entender que, desde as 

suas origens, a luta pela dignidade possui um caráter global, não parcelado‖ (HERRERA 

FLORES, 2009a, p. 74). 

Essa ―perspectiva integradora‖ dos direitos humanos começou a ser desenhada, no 

plano institucional, nos anos 1990, mais precisamente com a Convenção de Direitos Humanos 

de Viena, de 1993, e sua respectiva declaração. Para Herrera Flores (2009b, 110-111), a 
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Convenção marcou o início da terceira fase
17

 do trajeto histórico desses direitos, denominada 

―fase dos direitos humanos integrais‖
18

. De modo sútil, começou-se a empreender uma 

mudança na retórica dos direitos humanos: ―[...] já não se diferenciam tão firmemente direitos 

individuais e direitos sociais [...]; também, repete-se a necessidade de relacionar a ideia de 

direitos humanos à exigência de desenvolvimento econômico‖ (HERRERA FLORES, 2009b, 

p. 111).   

Refletindo sobre a teoria de Herrera Flores, Grubba (2014, p. 139) afirma que romper 

com a noção de geração de direitos e com a sua consequência mais óbvia, a falta de ação ante 

a aparência de conquista evolutiva dos direitos, pressupõe partir de contextos reais. Enquanto 

reação aos contextos - sejam eles sociais, políticos, econômicos -, os direitos humanos não 

encontram sua validade em critérios geracionais, uma vez que toda forma de luta pela 

dignidade goza de igual importância. Não obstante, a validade reside, sim, na aptidão dessas 

lutas em promoverem o acesso aos bens para uma vida digna, conclui a autora (GRUBBA, 

2014, p. 138-139). 

A análise, mesmo que breve, da teoria de Herrera Flores e das considerações de seus 

comentadores sobre os direitos humanos, permite, portanto, afirmar, que, para além do reforço 

das garantias formais reconhecidas juridicamente, uma prática verdadeiramente emancipadora 

de direitos humanos depende do empoderamento dos grupos mais desfavorecidos ao lutar por 

novas formas, mais igualitárias e generalizadoras, de acesso aos bens protegidos pelo direito. 

 

2.3 No marco da indivisibilidade dos direitos humanos: o direito ao 

desenvolvimento  

Como visto, dentro do que se entende como a fase dos direitos humanos integrais, 

almeja-se uma prática de direitos humanos que elimine a diferença na efetivação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, em relação aos direitos civis e políticos. Um dos caminhos 

para enfrentar a questão, na perspectiva do reconhecimento da indivisibilidade dos direitos 

                                                 
17

 Na tentativa de historicizar os direitos humanos, Herrera Flores (2009b, p. 110) identifica três fases: ―a 

primeira fase, cujas origens podemos retroagir até a assinatura das declarações do século XVIII, pode se 
denominar a fase dos direitos do cidadão burguês, a qual foi perfeitamente funcional tanto para a destruição das 

bases do antigo regime como para a extensão colonialista e imperialista das potências europeias [...]. A segunda 

fase, iniciada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, com sua ênfase no caráter individual 

dos direitos e na concepção a-histórica e essencialista da natureza humana, pode ser denominada como fase dos 

―direitos humanos individuais e universalizados‖. A terceira fase, como se observou é a dos direitos humanos 

integrais. 
18

 O ponto 5 da primeira sessão da Declaração e Programa de Ação de Viena afirma: ―[t]odos os Direitos 

Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve 

considerar os Direitos Humanos, globalmente, de forma justa e eqüitativa, no mesmo pé e com igual ênfase‖ 

(ONU, 1993, n.p., grifos meus). 
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humanos, é a afirmação do direito humano ao desenvolvimento, enquanto ―direito-síntese‖ 

dos demais direitos humanos, em suas variadas dimensões. 

Na afirmação de Proner (2002, p. 54), a importância do direito humano ao 

desenvolvimento reside no fato de que ele exige ―[...] o respeito a todos os demais direitos 

humanos como parte integrante do desenvolvimento humano‖, supondo, assim, ―[...] a 

interdisciplinaridade  e a interdependência entre todos os direitos humanos‖. O presente tópico 

explora, nesse trilhar, os contornos conceituais deste direito e apresenta as suas principais 

problematizações contemporâneas. 

A interação entre direito e desenvolvimento, e o interesse intelectual por ela 

despertado, não são recentes. Na Europa ocidental, pensadores do século XVIII, XIX e início 

do século XX, como Montesquieu, Maine e Weber, já se debruçavam sobre a temática, 

enquanto estudiosos dos países em desenvolvimento, no século XIX, investigaram o papel que 

o direito poderia desempenhar no processo de desenvolvimento social e econômico daquelas 

localidades (DAVIS; TRABILCOCK, 2008, p. 221). O ponto de maior inflexão nos debates, 

com a sua institucionalização no âmbito do Direito Internacional, remete, no entanto, à 

segunda metade do século XX. 

Felipe Gomez Isa (2002, p. 17) narra que os primeiros indícios de formalização do 

direito ao desenvolvimento, no plano internacional, podem ser encontrados na própria Carta 

das Nações Unidas, de 1945. No preâmbulo do documento, consta o compromisso dos 

Estados em promover o ―progresso social‖ e elevar o nível de vida, dentro de um conceito 

mais abrangente de liberdade. Por outro lado, o artigo 1.3 incorporou, de acordo com o autor,  

a demanda dos países em processo de descolonização, que desejavam ver diminuídas as 

desigualdades em relação aos países industrializados. No mencionado artigo, a cooperação 

internacional é apontada como meio para resolver os problemas de caráter econômico, social, 

cultural e humanitário dos países, a fim de promover o progresso de todos os povos (ISA, 

2002, p. 17; ANJOS FILHO, 2013, p. 59). 

Apesar desse reconhecimento simbólico, no período do segundo pós-guerra, a 

manutenção da paz monopolizou a atenção da ONU, apresentando, os problemas econômicos 

e sociais, importância apenas contingencial. Tal quadro começa a ser alterado nos anos 1960, 

com a intensificação dos processos descolonizadores, quando se verifica, nas palavras de Isa 

(2002, p. 17), o nascimento da ―ideologia do desenvolvimento‖: ―[o]s países em 

desenvolvimento começam a fazer-se conscientes de sua situação e a exigir dos países 

industrializados e do Direito Internacional uma especial atenção aos seus problemas‖. No 

caminhar dessas reivindicações é que se forma o direito do desenvolvimento, enquanto um 
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novo ramo do Direito Internacional Econômico. De titularidade dos Estados, o direito do 

desenvolvimento veiculava, naquele contexto específico, as demandas dos países em torno do 

estabelecimento de uma Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI) (ISA, 2002, p. 17-18, 

RAJAGOPAL, 2003, p. 217). 

Conforme Robério Anjos Filho (2013, p. 62), o novo direito objetivava a superação 

das desigualdades por meio de iniciativas de cooperação em diversas áreas das relações 

econômicas. Para instrumentalizar esse objetivo, a ONU editou as Resoluções 1710 (XVI) e 

1715 (XV), que instituíram o 1º Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

voltado para a aceleração do progresso e do crescimento econômico auto-sustentado das 

nações, e transformado, mais tarde, em um programa permanente da organização (ANJOS 

FILHO, 2013, p. 62). 

Nos anos 1970, já era evidente o pouco êxito das iniciativas da NOEI em promover 

um ambiente internacional propício para o desenvolvimento. Neste quadro, os países em 

desenvolvimento aproximaram-se do discurso dos direitos humanos para continuar sua busca 

por uma ordem econômica internacional eqüitativa, justa, e capaz de promover o 

desenvolvimento econômico (RAJAGOPAL, 2003, p. 217). Um dos marcos inaugurais desse 

estreitamento deu-se com a Conferência Internacional sobre Direitos Humanos, realizada em 

Teerã em 1968, cuja proclamação, em seu parágrafo 12º, reconheceu a crescente disparidade 

entre os países economicamente desenvolvidos e os países em desenvolvimento como um 

impedimento à  realização dos direitos humanos na comunidade internacional (ISA, 2002, p. 

19). 

Além disso, a própria natureza do direito do desenvolvimento, que, embora centrado 

nos Estados, tinha ―[...] como pano de fundo, ainda que indiretamente, preocupações relativas 

às populações que neles viviam‖ (ANJOS FILHO, 2013, p. 70), indicava a possibilidade de 

outros desdobramentos para o desenvolvimento enquanto objeto de direito. Assim, na 

tentativa de resgatar os sujeitos para o primeiro plano da proteção jurídica, estruturou-se um 

novo direito relativo ao desenvolvimento, agora, com enfoque no ser humano, considerado na 

sua individualidade e coletivamente.  

O direito humano ao desenvolvimento foi definido e caracterizado, pela primeira vez, 

pelo jurista senegalês Keba M‘Baye, quando, na sessão inaugural do Curso de Direitos 

Humanos de Estrasburgo, apresentou uma conferência sobre a existência deste direito no 

âmbito internacional. Na oportunidade, M‘Baye, citado por Gilmar Bedin (2003, p. 132), 

definiu o direito ao desenvolvimento como ―o direito dos povos de dispor deles mesmos [de 

autodeterminar-se segundo a sua consciência], de escolher suas próprias sociedades e seus 
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estilos de vida‖.  

Sete anos mais tarde, durante outra sessão daquele mesmo Curso, Karel Vasak, então 

Diretor da Divisão de Direitos do Homem e da Paz da Unesco, abordou o direito ao 

desenvolvimento no marco progressivo-histórico dos direitos humanos. Dedicando-se, desde 

1977, à formulação de uma teoria sobre as gerações dos direitos humanos, Vasak enquadrou o 

direito ao desenvolvimento na terceira geração de direitos, correspondente aos direitos de 

solidariedade, ao lado do direito à paz, ao meio ambiente, e ao patrimônio comum da 

humanidade (ANJOS FILHO, 2013, p. 78). As primeiras elaborações jurídicas do direito ao 

desenvolvimento partiram, portanto, do campo acadêmico. 

Não demorou, porém, até que esse direito fosse incorporado à agenda da ONU. Por 

meio da Resolução 4, de 21 de fevereiro de 1977, a Comissão de Direitos Humanos da ONU 

reconheceu oficialmente a existência de um direito humano ao desenvolvimento. Por meio 

dessa resolução, incumbiu-se o Secretário-Geral das Nações Unidas de realizar um estudo 

sobre as dimensões internacionais do direito ao desenvolvimento como direito humano. Em 

1979, mediante nova resolução, a referida Comissão reiterou a qualidade de direito humano 

do desenvolvimento. Por parte da Assembleia Geral da ONU, o direito ao desenvolvimento 

logrou reconhecimento em diversas resoluções, entre as quais a 34/46, de 1979 (ISA, 2002, p. 

19-20). 

Ainda que incipientes, essas manifestações normativas pavimentaram o caminho até a 

formulação do principal instrumento internacional sobre o direito ao desenvolvimento, a 

Declaração de 1986
19

. Originalmente, a preparação do texto da Declaração ficaria a cargo do 

―Grupo de Trabalho de Especialistas dos Governos‖, criado pela Comissão de Direitos 

Humanos, em 1981. O Grupo não alcançou, contudo, o resultado esperado, dada a divergência 

de opiniões entre seus integrantes, sobretudo entre os representantes dos países desenvolvidos 

e em desenvolvimento. Enquanto os primeiros pretendiam uma abordagem mais ética do que 

jurídica do direito ao desenvolvimento, a fim de pouco se comprometerem; os segundos 

pressionavam por uma versão centrada no aspecto coletivo do direito ao desenvolvimento e da 

necessidade de cooperação internacional (BEDIN, 2003, p. 134-135). 

                                                 
19

 Além da Declaração de 1986, outros convenções normativas incorporam contingencialmente o direito ao 

desenvolvimento, entre as quais, cita-se: ―a Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 1950; Convenção 

n.o 122 da Organização Internacional do Trabalho de 1964; Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais de 1966 (Preâmbulo e artigo 1o, item 1, especialmente); Convenção Americana sobre os 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) de 1969 (Preâmbulo e artigo 26 em especial); Carta 

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta de Banjul) de 1981 (Preâmbulo e artigo 22 em especial); 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 (Preâmbulo); e Convenção n.o 169 da Organização 

Internacional do Trabalho de 1989 (artigo 7 em especial)‖ (OLSSON; SALLES, 2018. p. 9). 
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Na ausência de um anteprojeto produzido pelo Grupo, foi para discussão, na sessão 

plenária anual da Assembleia Geral, um texto considerado ―moderado‖, cuja elaboração 

deveu-se a representantes da antiga Iugoslávia. Submetido à votação, foi aprovado sob a 

forma de resolução (número 41/133), com 146 votos favoráveis, um voto contrário - dos 

Estados Unidos - e 8 abstenções - Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, Finlândia, Islândia, 

Suécia, Japão e Israel (ISA, 2002, p. 20). 

Na análise de Bedin (2003, p. 136), a Declaração sobre o direito ao desenvolvimento 

―[...] é um documento bastante denso, mas relativamente enxuto em sua estrutura‖. Totaliza 

dezessete parágrafos preambulares, que, entre outros aspectos, ―[...] destacam os vínculos 

existentes entre a Declaração e os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e entre 

a Declaração e outros instrumentos anteriores criados pela ONU‖, além de dez artigos 

dispositivos. Explicita, também, o que a Declaração entende por desenvolvimento e estabelece 

que a paz e a segurança internacionais são elementos essenciais à realização deste direito 

(BEDIN, 2003, p. 136).  

A Declaração de 1986 introduz, ao longo de seu preâmbulo e dos artigos que o 

seguem, elementos essenciais à compreensão do direito humano ao desenvolvimento. 

Inicialmente, define ―desenvolvimento‖ como um ―processo‖, que, na sua abrangência e 

dinamicidade, transforma-se na medida em que vai incorporando novos referenciais. No art. 

1º, o direito ao desenvolvimento é qualificado como um direito humano inalienável, para, em 

seguida, ser conceituado como aquele ―[...] em virtude do qual toda pessoa e todos os povos 

estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para 

ele contribuir e dele desfrutar, e no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

possam ser plenamente realizados‖ (UN, 1986, n.p).  

Na sequência, o art. 2º reconhece a pessoa humana como o sujeito central do 

desenvolvimento, reafirmando o seu duplo papel, já sutilmente revelado no artigo anterior: o 

de participante ativo e, também, o de principal beneficiário do direito ao desenvolvimento. 

Nesse sentido, e de acordo com Galtung (1994, p. 173), a institucionalização do direito 

humano ao desenvolvimento desponta como um ―[...] um movimento de protesto: não 

esquecer o nível humano. Em todos os esforços para construir países fortes não esquecer o 

propósito de tudo isso: construir seres humanos fortes!‖.  

Com efeito, ainda que o direito ao desenvolvimento possa ser considerado como o 

―direito ao desenvolvimento individual‖, ele engloba, também, o direito de um conjunto de 

pessoas ao desenvolvimento social, elemento que, em última análise, possibilita o 

desenvolvimento individual. A abordagem das necessidades serve, aqui, como parâmetro para 
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o direito ao desenvolvimento, ao passo em que conforma o seu substrato material: o direito ao 

desenvolvimento incorpora a busca pela satisfação de todos os tipos de necessidades humanas, 

das materiais às não materiais, individual e coletivamente, como assevera Galtung (1994, p. 

173-174).  

Para Claudia Perrone-Moisés (1999, p. 192), o direito ao desenvolvimento ―[...] pode 

ser considerado não como um direito à parte, mas como o direito que proporcionará os meios 

necessários para que se realizem todos os demais [direitos]‖. Ainda, segundo a autora, ele 

deve ser entendido como ―a síntese de todos os direitos humanos‖, uma vez que objetiva 

tornar concreto o mandamento presente no art. XXVIII da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, segundo o qual todo ser humano tem direito a uma ordem social que propicie a 

realização de todos os direitos e liberdades (PERRONE-MOISÉS, 1999, p. 192-193).  

Em observância às disposições da Declaração de 1986, Arjun Sengupta (2013, p. 68) 

afirma que o direito ao desenvolvimento constitui-se sob um triplo princípio: a) trata-se de um 

direito humano inalienável; b) sugere um processo de desenvolvimento econômico, social, 

cultural e político, no qual todos os demais direitos humanos possam ser plenamente 

realizados; e c) é um direito humano que confere a toda pessoa e todos os povos o direito de 

participar, contribuir e desfrutar desse processo específico de desenvolvimento. Na síntese do 

autor, tanto o processo de desenvolvimento, quanto os resultados do processo, encontram-se 

abarcados na ideia de direito ao desenvolvimento.  

Quando focalizado sob a perspectiva da sua natureza enquanto processo, o direito ao 

desenvolvimento relaciona-se diretamente com os conceitos de equidade e justiça. Com quase 

metade da população mundial vivendo abaixo da linha da pobreza, a revitalização desses 

valores mostra-se indispensável para elevar os padrões de vida e fortalecer a capacidade dos 

sujeitos de alcançarem ―bem-estar‖ (SENGUPTA, 2013, p. 69). O conceito de bem-estar, 

nesse cenário, extrapola a mera noção de facilidades econômicas para incluir a expansão de 

oportunidades e dos recursos necessários para o seu desfrute, dentro de um processo de 

alargamento das liberdades substantivas, na linha defendida por Amartya Sen, a qual será 

retomada no segundo capítulo. 
Na mesma direção, Flávia Piovesan (2010, p. 69-70) considera a justiça social um dos 

pressupostos à realização do direito ao desenvolvimento. Na conceituação da autora, trata-se 

de distribuir, com justiça, os benefícios resultantes do processo de desenvolvimento, com o 

provimento de iguais oportunidades de acesso aos recursos básicos. Além desse elemento, a 

participação caracteriza-se como o componente democrático do direito ao desenvolvimento, 

pressupondo o necessário envolvimento social na elaboração, implementação e 
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monitoramento das políticas de desenvolvimento, em todas as esferas. Por último, os 

programas nacionais e de cooperação internacional, que constituem o terceiro elemento, 

indicam a existência de uma dimensão nacional e outra internacional do direito ao 

desenvolvimento (PIOVESAN, 2010, p. 69-73).  

A realização do direito humano ao desenvolvimento envolve, portanto, desafios de 

natureza jurídica, cultural, política, e econômica, compreendendo uma multiplicidade de 

atores, que transcende a tradicional estrutura protetiva dos direitos humanos - do Estado como 

agente violador versus indivíduo como titular do direito violado. Em uma arena cada vez mais 

complexa, é fundamental ―[...] compor uma nova arquitetura capaz de responder aos desafios 

da agenda contemporânea, [e] da nova dinâmica de poder em âmbito internacional‖, 

entendendo-se, sempre, a Declaração de 1986 como ―[...] um instrumento vivo e dinâmico‖ 

(PIOVESAN, 2010, p. 115-115). 

Nesse ponto, a leitura de Balakrishnan Rajagopal (2003, p. 219-222) acerca da 

Declaração sobre o direito ao desenvolvimento fornece recursos interessantes à análise. Na 

opinião do autor, a Declaração, assim como o direito que ela enuncia, foram apropriados de 

forma distorcida pelos Estados, mas podem representar uma fonte de legitimação para práticas 

alternativas de desenvolvimento protagonizadas por movimentos sociais.  

Para os países em desenvolvimento, o direito declarado significou um aval à expansão 

acelerada das suas economias, sem equacionar os custos socioambientais desse projeto: 

―[n]esse sentido, portanto, o direito ao desenvolvimento torna-se simplesmente um direito dos 

Estados poluírem rios, deslocarem pessoas e criarem refugiados do desenvolvimento‖ 

(RAJAGOPAL, 2003, p. 220). Para os países desenvolvidos, por outro lado, o direito ao 

desenvolvimento não foi assumido como um ―direito‖, de fato, mas apenas como uma 

reivindicação vaga, ou seja: ―[...] não supõe a propriedade de um direito que pode ser exigido 

em juízo por indivíduos‖. 

Em contraste, e apontando a incoerência dessas concepções, Rajagopal (2003, p. 220) 

argumenta que o artigo 1º, parágrafo segundo, da Declaração
20

 condiciona o direito ao 

desenvolvimento à realização dos direitos dos povos à autodeterminação e à plena soberania 

sobre seus recursos naturais, circunstância que permite afirmar serem os movimentos sociais, 

comunidades locais e indivíduos - e não os Estados - os titulares do direito ao 

desenvolvimento. Na asserção do autor, ao articular a noção de autodirecionamento dos seres 

                                                 
20

 Afirma o referido artigo: ―[o] direito humano ao desenvolvimento também implica a plena realização do 

direito dos povos à autodeterminação que inclui, sujeito às disposições relevantes de ambos os Pactos 

Internacionais sobre Direitos Humanos, o exercício de seu direito inalienável à soberania plena sobre todas as 

suas riquezas e recursos naturais‖ (UN, 1986, n.p.) 
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humanos e suas comunidades, a Declaração criou uma crise epistemológica para o direito 

internacional, acostumado a confiar nos Estados quanto às decisões sobre o desenvolvimento 

(RAJAGOPAL, 2003, p. 221). 

Para Rajagopal (2003, p. 222), um dos riscos da integração do discurso dos direitos 

humanos com o do desenvolvimento é, justamente, a função central que acaba sendo atribuída 

ao Estado para a realização do direito ao desenvolvimento. A crise que envolve o 

desenvolvimento em muitos países deve-se, em grande medida, ao fracasso do Estado em 

―construir o desenvolvimento‖ de um modo social e ambientalmente responsável. Não 

obstante, confiar essa tarefa ao mercado é igualmente temerário, uma vez que significaria 

simplesmente ceder ao neoliberalismo. Um caminho alternativo e promissor, na opinião do 

autor, seria identificar ―[...] modalidades que permitam construir um desenvolvimento que não 

reproduza, mas vá além dos modelos tradicionais de Estado e de mercado, talvez reinventando 

a própria idéia de ação pública‖ (RAJAGOPAL, 2003, p. 222). 

Sakiko Fukuda-Parr (2012) defende ―uma nova dinâmica política‖ para que o direito 

ao desenvolvimento atinja o seu potencial como estrutura de direitos humanos. De acordo 

com a autora, essa nova dinâmica ―[...] precisa ser impulsionada por novos atores, novas 

agendas e novos espaços‖; deve envolver, por exemplo, ―[...] ativistas da sociedade civil, 

exigindo reformas da política econômica e explorando modelos e soluções alternativas, e não 

apenas os Estados‖ (2012, p. 857).  

O surgimento de forças contra-hegemônicas, especialmente, movimentos sociais 

globais, constitui, nesse sentido, uma oportunidade de reinvenção no âmbito da governança 

para o direito ao desenvolvimento. Movimentos como o Fórum Social Mundial (FSM), ao 

problematizarem a superioridade do conhecimento especializado, a burocratização excessiva 

da vida social, e a tendência do poder em corromper as possibilidades inerentes à ação 

solidária e coletiva escancaram os limites do enquadramento tradicional do direito ao 

desenvolvimento, que, por restringir-se ao nível da geopolítica dos Estados, não surtiu 

impacto em plataformas de luta social. Apesar dessa conexão disfuncional ―com a verdadeira 

política de direitos humanos‖, o potencial do direito ao desenvolvimento pode ser melhor 

explorado, caso se vincule criativamente à política contra-hegemônica do Sul global 

(RAJAGOPAL, 2013, p. 20). 

Daí a importância de o direito ao desenvolvimento expandir seu domínio de modo a 

―[...] incluir um engajamento político ativo em uma série de questões, que têm múltiplas 

dimensões - econômica, segurança, meios de subsistência, sustentabilidade e 

responsabilidade‖, porque ele ―[...] serve como uma ‗grande norma‘ do regime de humanos 
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para legitimar as vozes dos mais marginalizados‖ (RAJAGOPAL, 2013, p. 21). 

A mudança na forma de se pensar a realização do direito ao desenvolvimento, 

apontada pela bibliografia, acompanha, também, e por outro lado, a própria transformação do 

conteúdo desse direito. A definição de novas prioridades, alinhadas aos desafios 

contemporâneos, sugere a emergência de ―[...] um novo discurso, que enquadra o direito ao 

desenvolvimento como uma demanda por justiça social na economia global, reformulado sob 

os debates sobre o desenvolvimento sustentável e equitativo, crescimento inclusivo, e 

globalização inclusiva‖ (FUKUDA-PARR, 2012, p. 858). 

Entre as vertentes do mencionado ―novo discurso‖, está aquela que defende não existir 

direito ao desenvolvimento se este não for sustentável. Considerado uma evolução 

hermenêutica do direito ao desenvolvimento, o direito ao desenvolvimento sustentável ainda 

não inspirou uma produção acadêmica vasta, mas encontra arrimo, por exemplo, nos estudos 

de Karin Arts e Atabongawung Tamo (2016), Christian de Marco e Orides Mezzaroba (2017), 

Giovanni Olsson e Eduardo Salles (2018), e Gabriel Wedy (2018). Esse último, cumpre 

assinalar, por trabalhar o direito ao desenvolvimento sustentável desde a perspectiva 

constitucional brasileira, prefere designá-lo como direito fundamental, ao invés de humano. 

Wedy (2018, p. 195) observa que, a partir da Declaração de Estocolmo (1972), da 

Estratégia Mundial de Conservação (1980), da Carta Mundial da Natureza (1982), e, 

finalmente, do Relatório de Brundtland (1987), o direito ao desenvolvimento transmutou-se 

em direito ao desenvolvimento sustentável. Na sua perspectiva objetiva, esse direito significa 

a proteção do núcleo essencial de direitos fundamentais, como a vida e a saúde, preocupando-

se com satisfação do mínimo social, a garantia de uma existência digna, a boa governança e o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado (WEDY, 2018, p. 198). 

Na esteira desse conceito revisitado, Olsson e Salles (2018) afirmam que Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável, de 2015, ―[...] inaugura uma nova quadra na 

compreensão do desenvolvimento no plano internacional, agora singularmente sustentável e 

pluridimensional‖ e ―[...] dá um passo decisivo para a própria afirmação do direito humano ao 

desenvolvimento então declarado em 1986‖.   

A busca pelos ODS ajudaria a realizar o direito ao desenvolvimento, dentro de uma 

abordagem ampla, que integra e equilibra as várias necessidades e os vários direitos presentes 

no conceito de desenvolvimento sustentável (ARTS; TAMOS, 2016, p. 237). Isso implica 

cuidar adequadamente de aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos e ecológicos. 

Assim, considerando-se a incompletude da Declaração de 1986 sobre o direito ao 

desenvolvimento, que sequer mencionou as preocupações ambientais, os ODS apresentam-se 
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―mais progressivos‖ por buscarem, justamente, integrar e equilibrar as dimensões econômica, 

social e ambiental do desenvolvimento sustentável (ARTS; TAMOS, 2016, p. 238). 

Por tudo isso, e na conclusão de De Marco e Mezarobba (2017, p. 342), o direito ao 

desenvolvimento deve ser interpretado, atualmente, como o direito ao desenvolvimento 

sustentável, ―[...] algo que vem sendo construído e refinado pela comunidade internacional, à 

custa de pressões de toda a ordem‖, e que, pelas recentes incursões da ONU carrega, 

necessariamente, o atributo da pluridimensionalidade. 

Apesar dos enfoques e das particularidades de cada um dos escritos citados, pode-se 

afirmar que, no conjunto, eles confluem para a ideia de que a nova roupagem do direito 

humano ao desenvolvimento é resultado das mudanças de sentido que o próprio conceito de 

desenvolvimento enfrenta desde a metade do século XX. Nesse trilhar, a proposta do segundo 

capítulo da dissertação é aprofundar o estudo desse direito, por meio da reconstrução 

arqueológica, com base em elementos teóricos e institucionais, daquilo que constitui o seu 

núcleo: a noção de desenvolvimento. 
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3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PLURIDIMENSIONAL: UM 

OLHAR SOBRE O NÚCLEO DO DIREITO HUMANO AO 

DESENVOLVIMENTO 

 

O presente capítulo objetiva aprofundar a discussão sobre o direito humano ao 

desenvolvimento por meio da análise do núcleo deste direito, isto é, dos contornos e das 

especificidades do próprio conceito de desenvolvimento. O tema em questão está na ―ordem 

do dia‖ das Ciências Sociais e da política global, e suscita abordagens e controvérsias 

variadas, merecendo tratamento interdisciplinar, ou mesmo ―pós-disciplinar‖, como defende 

Rogério Amaro (2003, p. 25), uma vez que, nas suas reformulações recentes, é portador e 

mobilizador de transversalidade epistemológica, teórica, metodológica e prática. 

No primeiro momento, contextualiza-se o desenvolvimento enquanto prolongamento 

da ideia de progresso. Aborda-se o papel quase mitológico que o progresso desempenhou no 

projeto da modernidade ocidental e as suas contradições, para, então, investigar como o 

desenvolvimento passou a substituí-lo, nesta mesma função, a partir da segunda metade do 

século XX. Demarcam-se, também, as características da abordagem mainstream do 

desenvolvimento. 

Na sequência, são apresentadas as reações às teorias e práticas de desenvolvimento 

baseadas em métricas estritamente quantitativas. Nesse ponto, situa-se a emergência das 

abordagens de ―desenvolvimentos alternativos‖, impulsionadas pelo paradigma da 

sustentabilidade, e das ―alternativas ao desenvolvimento‖, expondo-se algumas das tensões 

que se estabelecem entre essas vertentes. Pelo seu recorte, o estudo se inclina para dois dos 

modelos de desenvolvimentos alternativos: o desenvolvimento sustentável e o 

desenvolvimento humano, cujos elementos ajudam a conformar o que se convencionou 

denominar ―desenvolvimento sustentável pluridimensional‖. 

Finalmente, o terceiro tópico trata do desenvolvimento sustentável pluridimensional, 

apresentando-o, a partir do marco da Agenda 2030 das Nações Unidas, como a mais recente 

plataforma para a interpretação do direito humano ao desenvolvimento. Procede-se um 

delineamento do referido modelo, com a recuperação de aspectos centrais de sua construção 

teórica-institucional e do modo como se apresenta no bojo do projeto pós-2015 da ONU. 

 

3.1 Progresso e desenvolvimento: duas faces de um mesmo “mito”? 

Na condição de um objetivo, mas, sobretudo de um processo - dinâmico, mutável e 
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que reverbera os valores predominantes em determinada época e sociedade - o 

desenvolvimento é um conceito de difícil determinação. Não por acaso, a identificação da 

natureza do desenvolvimento que constitui o núcleo do direito declarado formalmente em 

1986, pressupõe o enfrentamento das principais inflexões sofridas pelo conceito de 

desenvolvimento até o aporte na sua noção mais contemporânea, a do desenvolvimento 

sustentável pluridimensional. 

A necessidade de dominar o meio ambiente natural para a melhoria da qualidade de 

vida acompanha a espécie humana, motivando invenções e descobertas, desde os primórdios 

de sua evolução. Foi, porém, com o crescimento dessa ingerência e a complexificação das 

relações humanas, que o feixe de realizações acelerou-se a ponto de balizar as muitas 

revoluções científicas, tecnológicas, comerciais e industriais que marcaram a modernidade 

(OLSSON; SALLES, 2018, p. 4). A partir do século XVIII até o início do século XX 

nenhuma outra ideia sintetizou melhor esse conjunto de intensas transformações do que a de 

―progresso‖, noção sobre a qual o conceito de desenvolvimento deita suas raízes. 

Embora alguns estudiosos, entre os quais Robert Nisbet (1998, p. 27-77)
21

, entendam 

que as formulações inaugurais sobre a ideia de progresso remetem ao período greco-romano, é 

com a teologia hebraica e cristã que se verifica o primeiro grande impulso no sentido de 

pensar a história a partir de uma métrica linear e ascendente. O progresso desponta, segundo 

Luiz Carlos Bresser-Pereira (2014, p. 34-35), como ―a promessa cristã do milênio‖. O 

cristianismo, de acordo com o autor, com a sua promessa de salvação no fim dos tempos, 

rompeu com a visão cíclica da história, preponderante na Antiguidade, segundo a qual as 

civilizações seriam marcadas por períodos alternados de prosperidade e decadência. 

Na filosofia cristã, no entanto, e como afirma Alain de Benoist (2008, p. 8),  o 

progresso tem um viés mais escatológico do que histórico: o homem deve empreender, no 

plano terreno, a busca pela salvação, que é concretizada no plano divino, e, para alcançá-la, a 

cartilha de valores cristãos recomenda mais a limitação do que a multiplicação dos desejos e 

da fruição de bem-estar. É somente com a secularização dessa abordagem - ao proceder-se a 

substituição do ―além da vida‖ pelo ―futuro‖, e da ―salvação‖ pela ―felicidade‖ (BENOIST, 

2008, p. 9) - que a teoria do progresso chega a sua forma moderna e o seu objeto passa a ser 
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 Na obra ―História da ideia de progresso‖, Robert Nisbet investiga a presença de resquícios desse pensamento 

no ―mundo clássico‖. De acordo com o autor, a análise dos trabalhos de Hesíodo, Ésquilo, Protágoras, 

Tucídides, Platão, Aristóteles, Epicuro, Lucrécio e Sêneca, permite afirmar que gregos e romanos ―tinham 

consciência de terem sido precedidos por um longo passado, [...] e até se referiam, em algumas ocasiões, a um 

futuro em que a civilização excederia em muito o estado que alcançara em seu tempo‖ (NISBET, 1998, p. 29). 

Não se desconsidera, por outro lado, o apreço de certos pensadores clássicos pela ―teoria da degeneração da 

história‖, segundo a qual, o passado é tido, sempre, como a ―época de ouro‖ (NISBET, 1998, p. 27-77). 
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entendido como um processo histórico (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 35).  

O significado racionalista e anti-religioso de progresso aparece no Renascimento, 

estabelecendo-se, definitivamente, no século XVII (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 35; 

BENOIST; 2008, p. 9). Ainda que indiretamente, foram precursores desse movimento, no 

campo intelectual, Francis Bacon - o primeiro a usar a palavra ―progresso‖ em um sentido 

temporal -, René Descartes e Galileu Galilei. Para Bacon, o homem deveria controlar a 

natureza, por meio do conhecimento de suas leis; Descartes, de modo semelhante, propunha 

que o homem se tornasse ―possuidor da natureza‖; enquanto Galileu, animado por uma 

linguagem matemática, concebia a natureza como um objeto mudo e inanimado, passível de 

ser conhecido e manipulado (BENOIST, 2008, p. 9-10).  

John Bury, na obra A ideia de progresso, destaca, especialmente, a importância do 

cartesianismo na libertação da ciência e da filosofia das influências da autoridade religiosa. Os 

dois axiomas do cartesianismo - a supremacia da razão e a invariabilidade das leis da natureza 

-, e o seu instrumento - um método análitico rigoroso, aplicável tanto à história, quanto à 

física - desafiaram as explicações baseadas na providência divina, significando ―[...] uma 

declaração da Independência do Homem‖ (BURY, 2013, p. 65). Foi nesta atmosfera, sob os 

alicerces do reconhecimento do valor da vida mundana e da necessária subserviência do 

conhecimento às necessidades humanas, que uma teoria do progresso começou a tomar forma 

(BURY, 2013, p. 64-65).  

A valorização da razão, com a consequente remoção do véu místico e sagrado que 

encobria a natureza, apresentou ao homem um horizonte de infinitas possibilidades. Nas 

palavras de Benoist (2008, p. 9), o caráter secular do Renascimento abriu ―[...] caminho para 

um novo mundo: geométrico, homogêneo e (provavelmente) infinito, governado por leis de 

causa e efeito‖, e que tem como modelo ―[...] a máquina, especificamente o relógio‖. Nesse 

cenário, a própria noção de tempo sofre transformações, já que para acompanhar a nova 

realidade, a ―hora do camponês‖, vagarosa e irregular, dá lugar à ―hora do comerciante‖, 

uniforme e mensurável. A racionalidade tecnológica emerge desse espírito científico, com o 

objetivo de maximizar a utilidade, isto é, potencializar a produção de coisas úteis, um 

prenúncio do que viria a ser o utilitarismo moderno (BENOIST, 2008, p. 9-10; BURY, 2013, 

p. 64-65). 

Durante o Iluminismo e ao longo do século XIX, a ideia de progresso atingiu seu auge 

na civilização ocidental, como resultado dos trabalhos de Turgot, Condorcet, Saint-Simon, 



57 

 

 

Comte, Hegel e outros
22

 (DU PISANI, 2006, p. 84). Ainda que se revele de forma particular 

nos trabalhos desses autores, o progresso amalgama, em todos eles, pelo menos três ideias-

chave: a) uma concepção linear do tempo e a da história; b) a ideia da unidade fundamental da 

humanidade, chamada a evoluir junto e na mesma direção; e c) a ideia de que o mundo pode e 

deve ser transformado, implicando na afirmação do homem como mestre soberano da 

natureza (BENOIST, 2008, p. 8). 

Na afirmação de Bresser-Pereira (2014, p. 35-37), é a partir do século XVIII, no bojo 

da Revolução Industrial, que a associação entre progresso e economia torna-se mais evidente. 

O progresso deixa de significar apenas o avanço da razão e da ciência sobre a fé e a tradição, 

para agregar a nuance da melhoria dos padrões de vida (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 37). 

A expansão econômica, motivada pela industrialização em larga escala, justificou a 

dominação dos recursos naturais e a sua transformação radical em bens de consumo, tornou 

aceitável devastar a paisagem na busca da produção econômica máxima, e conduziu as 

pessoas a valorizarem prioritariamente as coisas produzidas pela indústria e disponibilizadas 

no mercado (DU PISANI, 2006, p. 84).  

A transformação das sociedades, provocada pelo surgimento das fábricas e seus 

efeitos, consolidou, na síntese de Jacobus du Pisani (2006, p. 84), a visão de que ―[...] o 

progresso humano também estava ligado ao crescimento econômico e ao progresso material‖. 

Estabeleceu-se, assim, uma correspondência entre o desenvolvimento da razão, o 

aperfeiçoamento dos homens e da atividade econômica, e a construção de uma sociedade mais 

feliz (NASCIMENTO, 1993, p. 3). 

Esse ímpeto pelo ―progresso‖ transformou o meio ambiente natural e a estrutura social, 

ora para o bem - impulsionando descobertas e inovações que facilitaram a vida humana -, ora 

para o mal - afetando povos tradicionais e destruindo ecossistemas, por exemplo. Mais do que 

isso, o progresso incrustou-se nos discursos e no imaginário social, passando a conformar um 

verdadeiro ―mito‖
23

, do qual ―[...] todos, indistintamente, deveriam fazer parte, e para o qual, 
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  No período, e como reporta Nisbet (1998, p. 248), a filosofia encontrava-se saturada pelo tema do progresso, 

objeto de estudo tanto na filosofia da história, quanto em estética, ética, ontologia e metafísica. Por outro lado, 

todas as ciências sociais - economia política, sociologia, antropologia, psicologia social, geografia cultural, etc. 

- foram, em alguma medida, influenciadas pela ―fé no progresso‖. A universalidade da ideia era tamanha que 

alcançava os campos erudito, literário, e, até mesmo, as ciências naturais. Existem, por exemplo, referências 

que associam o conceito de progresso à teoria evolucionista de Charles Darwin. 
23

 Sobre o significado da palavra mito, nesse contexto, Gilbert Rist (1990, p. 11) pontua: ―[...] o mito é 

compartilhado por todos, não é nunca desafiado, e é um plano de ação pronto, disponível em quaisquer 

circunstâncias; por implicação, o mito é também histórico, resultado de uma criação coletiva a que a sociedade, 

não conscientemente, dá forma. Finalmente, o mito como tal não se relativiza: trata-se de um estereótipo não 

falado, que determina comportamentos a todo momento, expressando-se a si próprio através de costumes e 

hábitos que contribuem para reforçá-lo, podendo ser descoberto apenas por um observador externo. O mito é um 
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também todos, deveriam dar sua cota de contribuição (e, por vezes, até de sacrifício)‖ 

(OLSSON; SALLES, 2018, p. 6). 

Um dos grandes entusiastas da ideia de progresso, no Iluminismo, foi Condorcet, que, 

vivendo clandestinamente depois de ter sua prisão decretada, no âmago dos acontecimentos 

que marcaram a Revolução Francesa, escreveu Esboço de um quadro histórico dos progressos 

do espírito humano. Apesar de ter sido escrito em circunstâncias adversas, o livro apresenta 

uma análise otimista: a ―perfectibilidade‖ do homem, por ser indefinida, redundaria em um 

estado de aperfeiçoamento constante do mundo, que duraria pelo tempo em que a Terra 

existisse (CONDORCET, 1993, p. 26). O progresso, para Condorcet (1993. p. 175), é um 

processo mais ou menos lento, mas nunca retrógrado, que, entre outros aspectos, serve o o 

homem de objetos - ―[...] fruto de uma indústria secundada pelas luzes da ciência‖ - para a 

satisfação de suas necessidades. 

O conceito de progresso em Condorcet, vale mencionar, é francamente inspirado nas 

ideias de Turgot, seu mestre, sobre o tema. Turgot (1991, p. 59) compreende o progresso 

como um processo lento, mas sempre linear, e para um sentido melhor. Na observação de 

Benoist (2008, p. 10), Turgot desenvolveu uma leitura orgânica da humanidade: ela aparece, 

para o filósofo, como um todo que, tal qual o indivíduo, tem uma infância, um 

desenvolvimento, até chegar à idade adulta, que é perpétua e marcada por avanços 

econômicos, sociais e políticos. Esse organicismo, no entanto, é paradoxal, ―[...] porque não 

contempla nem a velhice nem a morte‖ (BENOIST, 2008, p. 10), isto é, desconsidera os 

possíveis infortúnios da marcha do progresso. 

Com efeito, tanto Turgot, quanto o próprio Condorcet, integraram um conjunto de 

pensadores - que incluía os economistas Adam Smith e John Stuart Mill, por exemplo - para 

os quais a liberdade figurava como o valor de fundo do progresso (NISBET, 1998, p. 254). 

Para eles, o propósito do progresso, em última análise, era o avanço constante e crescente da 

liberdade individual. Daí a necessidade de remover o todos os obstáculos à liberdade de 

pensar, trabalhar e criar. Nessa direção, o critério de progresso foi dado pelo grau de liberdade 

desfrutado por cada nação, cada povo, e, até mesmo, cada indivíduo (NISBET, 1998, p. 254). 

Não obstante, enquanto alguns consideravam a liberdade como objetivo final e medida 

de avaliação do progresso, para outra corrente intelectual, muito distinta da primeira, o poder 

era o meio e o fim do progresso. Embora não houvesse indicação explícita dessa orientação - 

uma vez que, como afirma Nisbet (1998, p. 332), ―[...] nunca é dito, ou quase nunca, que se 

                                                                                                                                                         
mapa para a ação que dispensa reflexões. É suficiente que ele seja uma crença compartilhada. Nós agimos como 

agimos porque não conseguimos imaginar-nos atuando de outra forma. A primeira causa não tem causa‖. 
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trata de poder pelo poder‖ - seus traços estão espalhados nas doutrinas nacionalistas e 

estatistas, e, também, nas tendências utópicas e racistas, emergentes nos séculos XVIII e XIX. 

Em cada um desses campos, o poder está ligado à perspectiva do progresso em nome de 

algum tipo de libertação, instrumentalizando-se não apenas com restrições na esfera das ação, 

mas, principalmente, por meio da direção das consciências (NISBET, 1998, p. 332).  

No século XIX, o positivismo científico e a modernização industrial dão um novo 

ímpeto à essa vertente da teoria do progresso. A esperança em uma organização ―científica‖ 

da humanidade e no controle de todos os fenômenos sociais espalha-se, e os termos 

―progresso‖ e ―civilização‖ transformaram-se em sinônimos. Em contexto tal, a ideia de 

progresso foi empregada para legitimar a colonização, sob o argumento de levar os benefícios 

da ―civilização‖ a todo o mundo (BENOIST, 2008, p. 13). O desejo de libertar a humanidade 

de tudo que pudesse bloquear a marcha do progresso, serve, então, de justificação para o 

terror: ―[...] se progresso é o objetivo necessário da humanidade, quem se opõe ao progresso 

pode ser justificadamente morto; quem se opõe ao progresso da humanidade pode, 

justificadamente, ser colocado para fora da humanidade e declarado ‗inimigo da 

humanidade‘‖ (BENOIST, 2008, p. 11). 

 O uso do poder para alcançar a sociedade supostamente ideal tem repercussões 

importantes na filosofia positiva de Auguste Comte. Com a introdução dos conceitos de 

estática e dinâmica sociais, o autor consagra a ordem e o progresso como elementos 

estruturantes da sociedade e, também, da Sociologia enquanto ciência. Para Comte (1978, p. 

472-473), a nova disciplina deveria ocupar-se do estudo (a) das condições constantes da 

sociedade - isto é, da estática -, fundamentada na ideia de ordem, e (b) das leis do progressivo 

desenvolvimento da sociedade - a dinâmica -, orientada pela ideia de progresso.  

Nesse quadro, e segundo a formulação comtiana, ―[...] o progresso é o 

desenvolvimento da ordem‖, à medida em que aperfeiçoa os elementos permanentes da 

sociedade, como a família, a religião, a propriedade, entre outros (COMTE, 1978, p. 473). 

Vale mencionar que, para além dessa contribuição marcadamente teórica, Comte articulou, 

também, um projeto político positivista, explorando o axioma ―ordem e progresso‖
24

. 

                                                 
24

 No livro Sistema de Política Positiva, Comte fornece uma série de apontamentos sobre como seria a vida na 

sociedade que ele ansiava criar e que, acreditava, estava muito perto de ser alcançada. Como atenta Nisbet 

(1998, p. 357), poucas vezes uma utopia foi descrita com tantos detalhes: ―Comte nos apresenta um calendário 

positivista, reformado com treze meses mais curtos, batizado com nomes de grandes filósofos ou cientistas e 

com feriados e festivais devidamente marcados. Também descreve a estrutura e funcionamento da família 

positivista, cujo caráter é patriarcal‖. Quanto à estratificação social positivista, Comte situa os industriais no 

segundo degrau da hierarquia, abaixo apenas dos sacerdotes-cientistas. Todas as decisões importantes são feitas 

pelos membros dessas duas classes, embora a autoridade final, de caráter absoluto e irrevogável, esteja 

concentrada nos cientistas, ―os verdadeiros líderes da sociedade positivista‖ (NISBET, 1998, p. 357-359). 
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Ainda no século XIX, e dentro daquilo que Nisbet (1998, p. 332) classificou como 

perspectivas utópicas da ideia de progresso, Marx acreditou profundamente no avanço 

histórico e inevitável da humanidade - a finalidade do progresso, para o autor, não era outra 

senão a de restaurar o comunismo primitivo pela sociedade sem classes. Na mesma linha, a  

ideia de progresso, do ―devir‖, possui atravessamentos em quase toda obra de Hegel, 

estruturada sobre a dialética (DUPAS, 2007, p. 74; BENOIST, 2008, p. 12). Não faltam, 

portanto, referências ao progresso no horizonte teórico-filosófico. Paralelo ao que se apresenta 

no plano das ideias, revela-se, todavia, a ―realidade do progresso‖ (BRESSER-PEREIRA, 

2014, p. 37), igualmente complexa, e, por vezes, contraditória. 

Conforme Bresser-Pereira (2014, p. 37), o progresso ―[...] é sempre o produto de uma 

construção social, mas o caminho para ele não é nem pacífico nem linear; é um processo de 

tentativa e erro [...]; é um processo conflituoso nos níveis individual, grupal e de classe 

social‖. Embora os conflitos que o envolvem possam apresentar-se de modo positivo, 

redundando em melhorias, muitas vezes, expressam-se em exploração ou em formas de 

dominação (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 37). Nesse trilhar, Gilberto Dupas (2007, p. 73-

74) afirma que, desde a modernidade, o discurso do progresso pertence às elites globais, tendo 

produzido exclusões, concentração de renda e graves danos ambientais, agredindo e 

restringindo direitos humanos essenciais.  

No plano político, o papel do Estado como promotor do progresso mostrou-se 

igualmente controverso. A limitação da autonomia do mercado - considerado a esfera da 

―liberdade‖ e da ação racional por excelência - pelo Estado serviria de empecilho à vocação 

natural do homem para o avanço. Por outro, a interferência do Estado na economia, corrigindo 

as distorções provocadas pelo mercado, poderia permitir a uma camada maior da população 

desfrutar do progresso. Assim, a depender da ótica adotada, o Estado apresentou-se, 

simultaneamente, como ―[...] um obstáculo e um motor de progresso‖ (BENOIST, 2008, p. 

12). 

Não por acaso, a ―fé no progresso‖ representou a base comum tanto para a ideologia 

democrático-capitalista ocidental quanto para a comunista - a primeira utilizando-a como 

promessa de amplo acesso a bens e bem-estar e à realização da liberdade individual, e a 

segunda, de concretização do ―paraíso socialista‖, suposto ideal de emancipação (MORIN; 

KERN, 2003, p. 70; BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 33). Como sentenciam Edgar Morin e 

Anne Kern (2003, p. 70), a Europa espalhou a fé no progresso pelo planeta inteiro: ―[a]s 

sociedades, arrancadas de suas tradições, iluminavam seu devir não mais seguindo a lição do 

passado, mas indo em direção a um futuro promissor e prometido. O progresso era 
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identificado como a própria marcha da história humana‖. 

Com efeito, o instável século XX pôs em crise a narrativa do progresso. As 

possibilidades infinitas, por ela anunciadas, encontraram limites nas duas grandes guerras, no 

fascismo, no nazismo e no comunismo soviético (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 41-42). O 

desacerto entre a ―ideia‖ e a ―realidade‖ do progresso - incapaz de oferecer, de forma ampla, 

irrestrita e livre de opressões, as condições para o bem-estar individual e coletivo, ou, 

simplesmente, para refrear a barbárie - explica o fato de alguns autores sustentarem o seu 

caráter  ―ilusório‖
25

 ou ―mitológico‖
26

. Entre os intelectuais da Escola de Frankfurt, as críticas 

ao progresso enquanto ideologia do iluminismo e do positivismo podem ser encontradas, por 

exemplo, nos trabalhos de Walter Benjamin - nas Teses sobre o conceito de história, de 1940 

-, e de Theodor Adorno - em Dialética do esclarecimento, de 1947, escrito em parceria com 

Max Horkheimer; e no ensaio intitulado Progresso, publicado em 1969. 

Apesar dessas importantes reações ao conceito de progresso e dos acontecimentos que 

colocaram a narrativa à prova, ela ressurgiu, ao final da Segunda Guerra Mundial, transvestida 

na ideia de desenvolvimento. De acordo com Edgard Morin e Anne Kern (2003, p. 70), o 

―desenvolvimento‖, não mais que uma derivação do ―[...] grande paradigma ocidental do 

progresso‖, foi a palavra-chave dos anos do pós-guerra. Enquanto o progresso havia sido 

tomado como utopia por filósofos e intelectuais revolucionários, o desenvolvimento nasceu 

como um projeto cultuado por economistas - não os da escola neoclássica, conforme pontua 

Bresser-Pereira (2019, p. 213), mas pelos da escola heterodoxa, especialmente os marxistas, 

schumpeterianos e keynesianos. 

A inflexão léxica do ―progresso‖ para o ―desenvolvimento‖ resultou de vários fatores, 

na opinião de Rogério Amaro (2003, p. 40-41). O primeiro, e mais importante, foi o processo 

de independência de antigas colônias europeias, impulsionado, em boa medida, ora pelos 

interesses estratégicos dos Estados Unidos, ora pela influência ideológica da União Soviética. 

Além da emancipação política, os países recém independentes passaram a aspirar por riqueza 

econômica, sofrendo a ingerência de diversas instituições - entre as quais, a ONU e suas 

agências especializadas -, que propuseram matrizes de referência, caminhos e estratégias para 

                                                 
25

 A expressão ―ilusão do progresso‖ remete à obra de mesmo nome, escrita pelo teórico francês Georges Sorel, 

para quem o progresso não representava mais do que a ―ideologia dos vencedores‖, utilizada para justificar as 

explorações decorrentes do capitalismo (SOREL, 1981, p. 8). 
26

 Uma análise mais aprofundada do ―mito do progresso‖ pode ser acessada, na literatura nacional, nas 

produções de Gilberto Dupas (2007; 2012). Na síntese do autor, o progresso ―[...] não é muito mais que um 

mito renovado por um aparato ideológico interessado em nos convencer que a história tem um destino certo - e 

glorioso - que dependeria mais da omissão embevecida das multidões do que da sua vigorosa ação e da crítica 

de seus intelectuais‖ (DUPAS, 2007, p. 89).  
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a promoção do desenvolvimento (AMARO, 2003, p. 40-41).  

Não por acaso, as produções teóricas do período debruçavam-se sobre a prosperidade 

desses países, no sentido de uma necessária extirpação dos denominados ―vícios do 

subdesenvolvimento‖ (AMARO, 2003, p. 40-41). Indicadores de crescimento econômico 

foram utilizados para classificar os países em termos de desenvolvimento, e, diante, da 

evidência de que os países ditos desenvolvidos assentaram sua expansão econômica em 

processos de industrialização, essa etapa
27

 foi apresentada como obrigatória para os demais 

(FURTADO, 1974, p. 17; AMARO, 2003, p. 48). Assim, as ―[...] estruturas arcaicas e 

tradicionais do subdesenvolvimento (e dos meios rurais e dos sectores económicos e das 

mentalidades com eles conectados)‖, precisavam ser substituídas ―[...] pelas lógicas modernas 

e progressistas do desenvolvimento (e dos meios urbanos e dos sectores industriais e dos 

modos de vida e de consumo a eles inerente‖ (AMARO, 2003, p. 48). 

Além dessa circunstância, outras contribuíram para a ascensão do conceito de 

desenvolvimento: a) a emergência e afirmação do keynesianismo, em princípio, e, 

posteriormente, do desenvolvimentismo clássico
28

, paradigmas defensores da intervenção do 

Estado na realização do desenvolvimento e no aumento do bem-estar das sociedades; b) os 

esforços envidados para a reconstrução da Europa, no segundo pós-guerra, materializados no 

Plano Marshall, que estimularam os países europeus a retomarem a busca pelo progresso 

econômico; c) as necessidades impostas pela Guerra Fria, que demandou bases de acumulação 

econômica capazes de alimentar a corrida armamentista e tecnológica, e de mostrar opulência 

frente aos adversários; e d) as novas afirmações idealistas, assentadas no desejo de paz e 

desenvolvimento (AMARO, 2003, p. 40-41; BRESSER-PEREIRA, 2019, p. 212-213). 

Sobre esse último aspecto, a criação da ONU é lembrada como um dos eventos 

impulsionadores do discurso do desenvolvimento, porquanto a Carta da organização 

evidenciou, entre outros pontos, o objetivo de progresso e desenvolvimento econômico para 

todos os povos. Não menos marcante foi a declaração das ―quatro liberdades‖ - que incluía a 

liberdade de não passar necessidades -, proferida pelo presidente norte-americano Franklin 

                                                 
27

 Para maiores detalhes sobre a teoria das etapas do desenvolvimento econômico, ver: ROSTOW, Walt 

Whitman. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1960. 
28

 Sobre o desenvolvimentismo clássico, pontua Bresser-Pereira (2019, p. 214-215): ―O desenvolvimentismo 

clássico foi desenvolvido entre as décadas de 1940 e 1960 por economistas como Rosenstein-Rodan, Arthur 

Lewis, Raúl Prebisch, Gunnar Myrdal, Hans Singer, Michael Kalecki, Albert Hirschman e Celso Furtado. Esse 

arcabouço teórico teve como centro de irradiação Santiago do Chile, onde está sediada, desde 1948, a 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) das Nações Unidas, e, por esse motivo, é 

frequentemente chamado de ‗estruturalismo cepalino‘. [...] Sua principal contribuição para a teoria econômica 

foi afirmar que o crescimento econômico é a industrialização, ou ―transformação estrutural‖, ou, como hoje 

prefiro dizer, sofisticação produtiva‖. 
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Roosevelt, em 1941; assim como o discurso inaugural do segundo mandato de Harry Truman, 

responsável por lançar o controverso ponto IV, primeiro programa dos Estados Unidos de 

ajuda ao desenvolvimento (AMARO, 2003, p. 40-41; VEIGA; 2013, p. 14-15).  

Para Galtung (1994, p. 170-171), a noção de desenvolvimento que prosperou nas 

décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial apresenta ―dois conjuntos de conceitos‖ 

distintos, mas ambos relacionados ao crescimento econômico. O primeiro, simbolizado pela 

cor azul, foi ―[...] encabeçado por uma classe empreendedora livre do controle ou da iniciativa 

estatal, guiada pelo mercado‖; enquanto o segundo, o desenvolvimento vermelho, significou 

―[...] crescimento econômico controlado e mesmo iniciado por uma burocracia de Estado, mas 

encabeçada pelo movimento dos trabalhadores, codificado num plano‖.  

Em um arranjo semelhante, mas ordenado por fases, Bárbara Ferreira e Rita Raposo 

(2017, p. 117-118) reportam a existência de uma primeira geração do ―desenvolvimento 

mainstream‖, marcada pelas políticas de forte intervenção estatal; e de uma segunda geração, 

na qual, sob os mandamentos do Consenso de Washington, a industrialização estimulada pelas 

exportações, a desregulamentação financeira e econômica e as privatizações de empresas 

públicas serviram de respostas para os desafios do desenvolvimento. 

Um terceiro conjunto de conceitos de desenvolvimento - ―desenvolvimento verde‖, na 

afirmação de Galtung (1994, p. 171), começou a ser desenhado no mesmo período, com 

enfoque na autonomia do nível local, nos ciclos econômicos curtos, na solidariedade global e 

na atuação dos novos movimentos sociais. Nessa direção, emergiram, por exemplo, os 

conceitos de desenvolvimento sustentável e de desenvolvimento humano que serão abordados 

no tópico seguinte. As propostas de ―desenvolvimento verde‖ voltavam-se, segundo Galtung 

(1994, p. 171), para uma perspectiva ―micro-orientada‖ - de construção de seres humanos e 

comunidades fortes - e ―multidimensional,‖ tomando a totalidade como o foco do 

desenvolvimento. Não foram elas, porém, que predominaram na segunda metade do século 

XX. 

Prevaleceu uma perspectiva de desenvolvimento unidimensional, focada na dimensão 

econômica, e ―[...] ‗macro-orientada‘, com elites empreendedoras e/ou burocráticas fortes, e 

uma ordem internacional acomodando o poder e os privilégios destas elites de interesses‖ 

(GALTUNG, 1994, p. 171). Ademais, com a globalização da economia e o avanço do 

neoliberalismo, o ―desenvolvimento azul‖ sufocou as possibilidades de ―desenvolvimento 

vermelho‖. 

Em síntese, pode-se afirmar que, na chamada ―era do desenvolvimento‖, o conceito do 

fenômeno, independente das orientações ideológicas de fundo - quer fossem capitalista, quer 
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socialistas -, apresentava natureza economicista, produtivista e quantitativista. Essa condição 

se expressa na promiscuidade registrada entre as ideias de desenvolvimento e de crescimento 

económico, revelada, por exemplo, na adoção de indicadores típicos do segundo para medir o 

primeiro; e na crença de que os fatores econômicos seriam os únicos a determinarem a 

realização do bem-estar das pessoas. 

 

3.2 Repensando o desenvolvimento unidimensional: entre os conceitos 

alternativos e as alternativas ao desenvolvimento 

A centralidade que o conceito de desenvolvimento alcançou, no âmbito da economia 

política e da cooperação internacional, nas décadas que seguiram à Segunda Guerra Mundial, 

culminou em práticas que, embora tenham elevado os padrões de vida - ainda que 

desigualmente - através do globo, provocaram, também, impactos negativos, especialmente 

nas esferas ambiental e social. Os reveses da busca pelo desenvolvimento econômico puseram 

o conceito em descrédito e foram a mola propulsora para a formulação de abordagens 

alternativas de desenvolvimento, as quais se multiplicaram a partir dos anos 1970. 

Com base no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, que reuniu 

dados dos trinta anos anteriores ao ano da publicação, 1990, Amaro (2003, p. 11-13) apresenta 

um balanço das transformações que resultaram da era do desenvolvimento. Na análise do 

autor, o aumento da produção e do consumo de bens e serviços, nos lugares onde ele ocorreu, 

contribuiu para a melhoria do bem-estar geral das pessoas. Verificou-se, por exemplo, uma 

melhora generalizada das condições de saúde, com a diminuição das taxas de mortalidade 

infantil e o aumento da de expectativa de vida; um incremento nos níveis de escolarização, 

com a diminuição das taxas de analfabetismo; e um aumento na produção de alimentos e na 

ingestão média diária de calorias, importante indicador associado à problemática da fome 
29

.  

Na síntese de Amaro (2003, p. 12), avanços foram ―[...] verificados em vários 

domínios científicos, alargando os horizontes de conhecimento da humanidade‖ e ―[...] novas 

oportunidades de eficiência produtiva e de conforto na vida em geral, trazidas por sucessivas 

de inovações tecnológicas, alteraram radicalmente os modos de produção, de consumo e de 

lazer‖. Por outro lado, algumas privações mostraram-se persistentes ou foram agravadas pelo 
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 Entre outros aspectos, o Relatório de Desenvolvimento Humano (1990, p. 51-53), revelou que, nos países em 

desenvolvimento, entre os anos de 1960 e 1987: a) a expectativa de vida aumentou em um terço, em média, 

passando de 46 para 62 anos; b) as taxas de mortalidade de menores de cinco anos caíram pela metade e dois 

terços das crianças de um ano foram vacinadas contra doenças infantis graves; c) o índice de  alfabetização de 

adultos aumentou de 43% para 60%; e e) o índice de ingestão calórica média por pessoa aumentou em 

aproximadamente 20%. 
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modelo de desenvolvimento. 

Nesse âmbito, a primeira ponderação é no sentido de que os benefícios na esfera 

humano-social alcançaram apenas um terço da população mundial, excluindo, ou favorecendo 

de forma muito limitada, o restante
30

 (AMARO, 2003, p. 11). A industrialização, considerada 

o ―caminho das pedras‖ para o alcance do desenvolvimento, não ocorreu de modo uniforme 

em todo mundo e mesmo dentro de cada país, o que ampliou ―[...] o fosso entre um centro, em 

crescente homogeneização, e uma constelação de economias periféricas [marcadas pelo] 

distanciamento das formas de vida de uma minoria privilegiada com respeito à massa da 

população‖ (FURTADO, 1974, p. 44-45). A constatação desse quadro motivou, à época, 

reações críticas das mais variadas - da Teoria da Dependência à tentativa de estabelecimento 

de uma Nova Ordem Econômica Mundial, por exemplo (FERREIRA; RAPOSO, 2017, p. 

120). 

De acordo com Morin e Kern (2003, p. 66-67), a lógica da competição, fruto da 

consolidação do sistema capitalista, impôs uma busca insaciável pelo acréscimo de 

produtividade, mas o crescimento que resultou dela, longe de ser revertido em benefício da 

coletividade, foi sucessivamente destinado à diminuição dos custos para alimentar novos 

aumentos produtivos, e, em última análise, favorecer o interesse privado. Não por acaso, a 

referida fase da acumulação capitalista é marcada pela internacionalização da economia, sob a 

liderança das grandes corporações transnacionais (FURTADO, 1974, p. 24-25). 

Dentro das linhas de produção fordistas e tayloristas, o trabalho humano transformou-

se em ―[...] um acessório ou mero complemento das máquinas e dos ritmos por ela impostos‖ 

(AMARO, 2003, p. 12), nos casos em que não desapareceu completamente, por conta dos 

desenvolvimentos tecnológicos que acompanharam a busca por eficiência produtiva (MORIN; 

KERN, 2003, 66-67). Além da pobreza material, ou dos ―males objetivos‖, para utilizar a 

expressão de Morin e Kern (2003,  p. 75 ), a corrida pelo desenvolvimento concorreu para o 

aparecimento de outros modos de mal-estar: o individualismo, a quebra dos laços 

comunitários, a competição agressiva, a solidão, etc., conformando uma nova forma de 
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 Sobre as lacunas no processo de desenvolvimento, o Relatório de Desenvolvimento Humano (1990, p. 72-75) 

destacou que, apesar de todos os países terem experimentado avanços, eles aconteceram em graus variados: ―o 

progresso médio esconde um considerável desigualdade interna e mascara a privação contínua e severa de 

muitas pessoas, [com] disparidades entre zonas rurais e urbanas, homens e mulheres, e ricos e pobres‖. A título 

de exemplificação: a) dados sobre o estado nutricional das crianças, em 31 países da América Latina, África e 

Ásia, entre 1960-1987, indicavam taxas de desnutrição mais altas nas zonas rurais, em uma proporção superior 

média de 50%; b) em 16 países dessas mesmas regiões, a presença feminina em escolas primárias mostrou-se 

inferior à masculina na proporção de um terço; e c) no Brasil, a expectativa de vida, em 1970, era de 50 anos 

para grupos com renda per capita menor que 400 dólares e de 62 anos, para os grupos com renda superior à 

assinalada (PNUD, 1990, p. 72-74). 
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pobreza, de natureza subjetiva (AMARO, 2003, p. 11-12). 

O caráter exponencial da busca pelo desenvolvimento econômico conduziu a um 

processo de ―degradação da psicosfera‖: desregramentos na vida mental e afetiva das pessoas 

e na sua própria convivialidade (MORIN; KERN, 2003, p. 76). A multiplicação dos meios de 

comunicação e informação, afetou, paradoxalmente, as interações pessoais; a emancipação do 

sujeito, um dos principais baluartes da modernidade, deixou de significar apenas a 

possibilidade da autonomia, para incorporar a realidade da individualidade e da atomização; 

enquanto o anseio pela secularização da sociedade produziu angústia, diante do abandono das 

grandes certezas oferecidas pela religião (MORIN; KERN, 2003, p. 76-77). 

Assim, o desenvolvimento apresentado a partir de uma concepção redutora, ―[...] em 

que o crescimento econômico é o motor necessário e suficiente de todos os desenvolvimentos 

sociais‖, ignorou, na opinião de Morin e Kern (2003, p. 78),  ―[...] os problemas humanos, da 

identidade, da comunidade, da solidariedade e da cultura‖. O desenvolvimento, na conclusão 

dos autores, revelou-se um conceito ―gravemente subdesenvolvido‖. 

Paralelamente, foi, também, a partir do final da década de 1960 e início dos anos 1970 

que se começou associar os processos de criação de valor econômico, que animaram o mito 

do progresso, e posteriormente, o do desenvolvimento, à intensificação da degradação do 

ambiente físico do planeta. A publicação, em 1972, do relatório The Limits to Growth, 

elaborado por um grupo interdisciplinar de estudiosos do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), adveio como um marco de contestação à narrativa do crescimento 

ilimitado. 

O relatório em questão apresentou três teses básicas. A primeira afirmava que, se 

confirmadas as tendências de aumento da população, industrialização, poluição e diminuição 

de recursos naturais - informadas no estudo -, os ―limites de crescimento‖ do planeta seriam 

alcançados, acarretando em uma derrocada da capacidade industrial e na falência do sistema 

econômico mundial. A segunda tese, por sua vez, indicava a possibilidade de alteração dessas 

tendências com base na adoção de um ―estado de equilíbrio global‖, condição de estabilidade 

ecológica e econômica. Finalmente, a terceira tese sugeria, como alternativas para alcançar o 

mencionado equilíbrio, o congelamento do crescimento da população global e do capital 

industrial (MEADOWS, 1972, p. 28-30). 

Apesar das duras críticas que recebeu, tanto por razões metodológicas, como por não 

enfrentar aspectos sociológicos e políticos, o relatório teve o mérito, na avaliação de Celso 

Furtado (1974, p. 19), de trazer ―[...] para o primeiro plano da discussão problemas cruciais 

que os economistas do desenvolvimento econômico trataram sempre de deixar à sombra‖. Ele 



67 

 

 

expôs a necessidade de abandonar a hipótese de um sistema aberto no tocante à fronteira dos 

recursos naturais. O estudo inaugurou, também, o ―ecologismo‖ enquanto teoria política e 

contribuiu para o fortalecimento da então nascente economia ecológica, responsável por 

reposicionar o conceito de sustentabilidade no âmbito da Ciência Econômica 

(BOSSELMANN, 2017, p. 11). 

Diferente da economia ambiental convencional, que vislumbrava a biosfera como uma 

parte da macroeconomia, a economia ecológica elevou a natureza à condição de sistema mais 

amplo, base de sustentação dos demais subsistemas, inclusive da economia. No argumento 

geral dos teóricos dessa escola - como Kenneth Boulding, Nicholas Georgescu-Roegen e 

Herman Daly -, agora sumarizados por José Eli da Veiga (2015, p. 19-20), a condição de 

sistema materialmente fechado do planeta Terra - por  não importar nem exportar matéria - 

demandaria avaliar a sustentabilidade do funcionamento do sistema econômico antes por 

critérios biogeoquímicos, do que puramente monetários.  

Sob a influência dessas correntes, o movimento ambientalista do início dos anos 1970 

abordou a questão da sustentabilidade igualmente de forma bifurcada, conforme informa 

Klaus Bosselmann (2017, p. 23-24). Um primeiro grupo elegeu a sustentabilidade como o 

contra-modelo ao domínio econômico, colocando-se, neste sentido, crítico ao crescimento e 

defensor da sustentabilidade ecológica; um segundo, com visão mais moderada, assumiu a 

validade do crescimento dentro de um modelo de sustentabilidade ambiental combinada com 

justiça social e prosperidade econômica.  

Não demorou até que as discussões sobre a sustentabilidade, ambientadas nos cenários 

da Economia e da Ecologia, se fizessem projetar na esfera político-institucional. A 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano foi o primeiro evento de 

cúpula a propor uma perspectiva integradora das problemáticas ambientais e do 

desenvolvimento.  

O Princípio 13 da Declaração assumida ao final da Conferência exortou os Estados a 

adotarem ―[...] uma abordagem integrada e coordenada para o planejamento de seu 

desenvolvimento, de modo a assegurar a compatibilidade entre o desenvolvimento e a 

necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente humano em benefício de sua população‖ 

(ONU, 1972, n.p). A Declaração motivou, também, a criação do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), em dezembro daquele ano. A soma desses acontecimentos 

escreveu uma nova e inédita página da governança em matéria ambiental: o protagonismo 

assumido pela ONU conferiu contornos globais às discussões sobre as incongruências do 

crescimento econômico como único fator de desenvolvimento.  
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As críticas aos modelos de desenvolvimento convencionais elencaram, portanto, e 

como visto, argumentos de ordem econômica, social, cultural, e, principalmente, ambiental, 

na maioria das vezes entrelaçados. Elas foram evocadas, como sublinham Ferreira e Raposo 

(2017, p. 119), de diversos lugares geográficos e sociopolíticos, ressoando as vozes da 

academia, dos movimentos sociais, das organizações internacionais, entre outros atores. É em 

meio a esses ruídos que o conceito de desenvolvimento passa a ser repensado. 

Nas duas últimas décadas do século XX e neste início do século XXI, as tentativas de 

ressituar o desenvolvimento dentro da teoria e das práticas políticas e sociais têm se 

apresentado, a depender da radicalidade das propostas, em duas direções: a daqueles que ainda 

acreditam na viabilidade do conceito de desenvolvimento, desde que reformulado; e a 

daqueles que propõe o seu abandono definitivo. No primeiro grupo, encontram-se as 

propostas do que se convencionou chamar ―desenvolvimento alternativo‖ e no segundo, do 

―pós-desenvolvimento‖.  

Deixando para mais adiante a análise das razões que sustentam a narrativa pós-

desenvolvimentista, uma vez que ela direciona parte de suas críticas às abordagens 

reformistas, cumpre, por ora, apresentar alguns dos elementos que conformam o 

―desenvolvimento alternativo‖ ou os ―desenvolvimentos alternativos‖. Alternativos, no plural, 

embora não seja a terminologia mais corrente - pelo menos entre autores como Amaro (2003; 

2017) e Ferreira e Raposo (2017) - parece-nos a mais adequada, dada a variedade de propostas 

que, semântica e conceitualmente, passaram a adjetivar a palavra desenvolvimento.  

Na sistematização de Amaro (2017, p. 90), das dezenas de expressões surgidas desde 

os anos 1980, seis gozam de ―[...] validação científica e reconhecimento político-institucional 

mais notórios‖, isto é, encontram arrimo em densa produção bibliográfica ao redor do mundo 

e são, ou já foram, utilizados como referência pelas mais importantes organizações 

internacionais globais, como a ONU e suas agências especializadas. Trata-se dos modelos do 

desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento local, do desenvolvimento participativo, do 

desenvolvimento humano, do desenvolvimento social e do desenvolvimento integrado
31

.  

Apesar das peculiaridades de cada uma dessas variantes, elas compartilham entre si 

sete ―inovações‖, que as distinguem dos modelos convencionais de desenvolvimento. São 

elas, de acordo com Amaro (2017, p. 90-91): a) propor leituras multidimensionais e 

                                                 
31

 Para fins analíticos, Amaro (2003, p. 16-18) organiza os referidos modelos em três grupos, ou ―três fileiras‖, 

delineadas de acordo com as preocupações enfocadas por cada um deles. A ―fileira ambiental‖,  congrega o 

desenvolvimento sustentável; a ―fileira das pessoas e das comunidades‖, o desenvolvimento local e 

comunitário; e a ―fileira dos direitos humanos e da dignidade humana‖, o desenvolvimento humano e social. 

Reconhecendo a existência de sobreposições entre as fileiras e mesmo da interação entre elas, propõe o 

desenvolvimento integrado como um modelo de corte transversal. 
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interdisciplinares do desenvolvimento, em oposição a interpretações economicistas e 

rigidamente segmentadas; b) atentar tanto para a satisfação das necessidades quanto para a 

realização das capacidades humanas; c) valorizar dinâmicas participativas e de 

empoderamento, atribuindo especial papel à cidadania e à democracia nos seus processos; d) 

sugerir uma nova relação entre desenvolvimento e meio ambiente, assentada no princípio da 

sustentabilidade; e) alargar os níveis territoriais de ação para além do Estado-nação, apostando 

nas potencialidades do ―local‖ e do ―supranacional‖; f) convocar todo tipo de ator para ações 

pertinentes ao desenvolvimento, o que pressupõe mecanismos de parceria e co-

responsabilização; e g) privilegiar a diversidade nas suas práticas e conteúdo, em detrimento 

da ―lógica do caminho único‖. 

Escapa aos objetivos do presente trabalho fazer o delineamento completo dos 

―desenvolvimentos alternativos‖. A análise será direcionada para dois modelos em específico, 

o do desenvolvimento sustentável e o do desenvolvimento humano. Do atravessamento dessas 

propostas - a primeira, com grande vinculação à questão da sustentabilidade ambiental, em 

uma perspectiva coletiva, e a segunda voltada às necessidades e capacidade humanas, desde   

um enfoque individual - é que se delimita o conceito de desenvolvimento sustentável 

pluridimensional, apresentado, no tópico seguinte, como o núcleo do direito humano ao 

desenvolvimento na contemporaneidade. Daí a importância de estudá-las. 

O conceito de desenvolvimento sustentável começou a ganhar forma, no cenário 

internacional, para abrandar a polarização entre o ―economicismo arrogante‖ e o  

―fundamentalismo ecológico‖, que se estabeleceu com profusão durante e no momento 

posterior à Conferência de Estocolmo (SACHS, 2009, p. 52). As lentes monocromáticas, 

econômica e ambiental, mostravam-se insuficientes para fornecer alternativas para os 

problemas do desenvolvimento. O desenvolvimento econômico era necessário, ―[m]as ele 

deveria ser socialmente receptivo e implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente, 

em vez de favorecer à incorporação predatória do capital da natureza ao PIB‖ (SACHS, 2009, 

p. 52). O caminho intermediário foi traçado, inicialmente, com a formulação da ideia de 

ecodesenvolvimento, introduzida por Maurice Strong, primeiro diretor executivo do PNUMA, 

e difundida, nos anos seguintes, pelo ecossocioeconomista Ignacy Sachs.  

O ecodesenvolvimento sugeria, nas palavras de Sachs (2009, p. 53), o  ―[...] 

aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza em benefício das 

populações locais, levando-as a incorporar a preocupação com a conservação da 

biodiversidade [...] como um componente de estratégia de desenvolvimento‖. A projeção 

desse modelo, no entanto, foi ofuscada pela emergência do conceito de desenvolvimento 
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sustentável, predominante nos debates internacionais a partir dos anos 1980. Alguns dos 

teóricos do ecodesenvolvimento
32

, como o próprio Sachs (2009, p. 54), passaram a tratá-lo 

como sinônimo de desenvolvimento sustentável, abandonando, inclusive, aquela terminologia 

em favor desta. 

É consenso na literatura consultada que o primeiro uso da expressão ―desenvolvimento 

sustentável‖ em documentos oficiais remonta à Estratégia Mundial para a Conservação, 

publicada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), de 1980 

(DRESNER, 2002, p. 33; BOSSELMANN, 2017, p. 25; SACHS, 2017, p. 4-5, por exemplo). 

Na oportunidade, definiu-se desenvolvimento sustentável como ―[...] a integração da 

conservação e do desenvolvimento para garantir que as modificações no planeta assegurem a 

sobrevivência e o bem-estar das pessoas‖ (IUCN, 1980, n.p). O impacto desta primeira 

aparição foi muito mais simbólico do que prático, uma vez que o documento não discutiu as 

mudanças políticas e econômicas necessárias para o alcance do desenvolvimento sustentável, 

conforme pontua Simon Dresner (2002, p. 33-34). 

Em 1983, com a criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a ONU transformou-se no ―lar institucional‖ do conceito de 

desenvolvimento sustentável. A Comissão, chefiada por Gro Harlem Brundtland, centrou suas 

atividades em dois conjuntos de problemas: a degradação ambiental global e as desigualdades 

socioeconômicas entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento (BOSSELMANN, 

2017, p. 26). Em seu relatório final, apresentado em 1987, lançou um dos mais difundidos 

conceitos de desenvolvimento sustentável, definindo-o como ―[...] aquele capaz de atender às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações para atender às 

suas necessidades‖ (UN, 1987, p. 16). Essa perspectiva, por privilegiar a ética da 

solidariedade entre as gerações, ficou conhecida como ―intergeracional‖. 

Além do aspecto da intergeracionalidade, Bosselmann (2017, p.27) destaca que o 

conceito de desenvolvimento sustentável do Relatório de Brundtland contém um núcleo 

social, referente à satisfação das necessidades, e um núcleo ambiental, retratado na 

preocupação com o comprometimento do meio ambiente. O relatório, de acordo com o autor, 

significou um chamado por justiça contributiva entre ricos e pobres, pessoas que vivem no 

presente e as futuras gerações, e seres humanos e a natureza (BOSSELMANN, 2017, p. 27). 

Permitiu, também, uma série de desdobramentos, institucionais e teóricos, na década de 1990, 

                                                 
32

 A equiparação dos conceitos de ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável não é unanimidade na 

literatura especializada. Posição contrária pode ser encontrada, por exemplo, em: MONTIBELLER FILHO, 

Gilberto. Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável: conceitos e princípios. Textos de Economia, 

Florianópolis, v. 4, n. 1, p. 131-142, 1993. 
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que consolidaram o desenvolvimento sustentável como um tema de primeira ordem na 

política internacional. 

No domínio político-institucional, a realização de um segundo evento de cúpula, em 

1992, talvez tenha sido o mais relevante desses desdobramentos. Como observam de Marco e 

Mezzaroba (2017, p. 330), a Rio 92 objetivou avaliar os acontecimentos ambientais 

transcorridos desde a Conferência de Estocolmo e traçar estratégias para a construção de um 

futuro sustentável. Desse esforço, resultaram cinco documentos oficiais - a Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, os Princípios para a Administração 

Sustentável das Florestas, a Convenção da Biodiversidade Biológica, a Convenção sobre 

Mudança do Clima -, e a formação da Comissão da ONU sobre o Desenvolvimento 

Sustentável.  

De forma geral, a Rio 92 reafirmou o conceito intergeracional de desenvolvimento 

sustentável proposto em 1987. No plano teórico, todavia, essa abordagem logo se viu 

dividindo espaço com outra, a da pluridimensionalidade, que passou a influenciar fortemente 

os trabalhos da ONU nas primeiras décadas do século XXI. A elaboração do desenvolvimento 

enquanto um processo fundamentado em múltiplas dimensões - e não apenas atravessado pela 

ideia de sustentabilidade - serviu-se, nesse trilhar, das contribuições teóricas de outro modelo 

de ―desenvolvimento alternativo‖: o desenvolvimento humano. 

A premissa central do paradigma do desenvolvimento humano está no resgate da 

dimensão humana do desenvolvimento: ―[...] as pessoas são movidas para o centro do palco, o 

desenvolvimento é analisado e entendido em termo de pessoas‖ (UL HAQ, 1995, p. 16). 

Como afirma Mahbub Ul Haq (1995, p. 14) - um dos principais idealizadores do conceito, ao 

lado de intelectuais como Amartya Sen e Martha Nussbaum - ―[...] a menos que as sociedades 

reconheçam que sua riqueza real é o seu povo, uma obsessão excessiva com a criação de 

riqueza material pode obscurecer o objetivo de enriquecer vidas humanas‖. A melhoria da 

vida humana, para a escola do desenvolvimento humano, não se opera, portanto, pelo simples 

aumento da renda, mas, sim, pela ampliação das possibilidades de escolha, sejam elas 

econômicas, políticas, sociais ou culturais. 

Instrumentalmente, o desenvolvimento humano apresenta duas faces complementares: 

a formação das capacidades humanas, que depende de elementos como saúde, conhecimento e 

aprimoramento de habilidades; e o uso das capacidades adquiridas, seja nas atividades 

produtivas, no lazer, na atuação política, etc. Para que os sujeitos não experimentem privações 

no seu desenvolvimento, essas escalas precisam estar equilibradas, o que requer expansão de 

capacidades, mas, ao mesmo tempo, acesso equitativo às oportunidades (UL HAQ, 1995, p. 
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15-16). 

De acordo com Ul Haq (1995, p. 16-20), são quatro os elementos que conformam o 

desenvolvimento humano, no seu aspecto material. A equidade, o primeiro deles, vaticina o 

acesso igual às oportunidades, cuja ausência, provocada, por exemplo, pela má distribuição de 

renda, restringe a esfera das escolhas individuais. A sustentabilidade, segundo elemento, 

pressupõe, na esteira das recomendações do Relatório de Brundtland, sustentar todos os tipos 

de capitais - físico, humano, ambiental e financeiro - em benefício último da preservação das 

oportunidades das presentes e futuras gerações. A produtividade, lembrada como terceiro 

elemento, é entendida em termos de crescimento econômico, destacando-se, no entanto, a 

importância qualitativa, e não apenas quantitativa, do crescimento. Finalmente, o 

empoderamento das pessoas, para que participem autônoma e ativamente dos processos que 

moldam as suas vidas privadas e o espaço público, é elencado como o quarto elemento do 

desenvolvimento humano. 

De encontro às contribuições de Ul Haq, as aproximações entre desenvolvimento e 

liberdade, formuladas por Amartya Sen (2000), reforçam teoricamente o paradigma do 

desenvolvimento humano. 

Para Sen (2000, p. 17), o desenvolvimento consiste em ―[...] um processo de expansão 

das liberdades reais que as pessoas desfrutam‖. A expansão das liberdades humanas é, ao 

mesmo tempo, o ―fim primordial‖ e o ―principal meio‖ do desenvolvimento, em outras 

palavras, tem papel constitutivo e papel instrumental no desenvolvimento. Constitutivamente, 

o aumento da liberdade permite a melhoria da vida, conferindo a possibilidade de cada um 

viver do modo que julga digno e valoriza. Por outro lado, e instrumentalmente, é por meio dos 

diversos tipos de liberdades e oportunidades que se promove a expansão da liberdade humana 

em geral, e, por consequência, o desenvolvimento. 

As liberdades de papel constitutivo, ou simplesmente liberdades substantivas, 

compreendem, assim, capacidades elementares, como a alimentação, a alfabetização, a 

participação política, a liberdade de expressão, entre outras. As liberdades instrumentais, por 

sua vez, são categorizadas em liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades 

sociais, garantias de transparência e segurança protetora, complementares umas às outras e 

agregadoras à capacidade das pessoas de viverem uma vida livre (SEN, 2000, p. 38-40). 

Nessa dinâmica de retroalimentação entre liberdades substantivas e instrumentais, 

importa reconhecer a ―condição de agente‖ das pessoas: para além dos demarcados papéis do 

Estado e dos mercados na condução do desenvolvimento, deve-se atentar para o protagonismo 

dos indivíduos como ―[...] membros públicos e participantes de ações econômicas, sociais e 
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políticas‖ que promovem a melhoria das comunidades em que estão inseridos (SEN, 2000, p. 

26). Sem desprezar a necessidade da renda no processo de expansão das capacidades, mas 

conferindo-lhe importância secundária, instrumental, são as pessoas o ponto de partida e de 

chegada da teorização de Sen sobre o desenvolvimento - daí a importância da sua contribuição 

para o paradigma do desenvolvimento humano. 

As concepções teóricas sobre o desenvolvimento humano foram consolidadas 

institucionalmente quando Ul Haq tornou-se conselheiro especial do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e, contando com auxílio de uma eminente equipe, 

que incluía Amartya Sen, concebeu o Relatório de Desenvolvimento Humano. Com edições 

anuais a partir de 1990, ano de sua primeira publicação, o Relatório introduziu um novo 

índice, baseado na renda per capita, na longevidade e na escolaridade, na tentativa de avaliar o 

desenvolvimento humano. Apesar de insuficiente para cobrir todos os aspectos conformadores 

do conceito, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) representou um salto nas 

possibilidades de avaliação do bem-estar, antes restritas a métricas puramente econômicas 

(BROWNE, 2017, p. 57-58).  

A arquitetura e consolidação do desenvolvimento humano nos anos 1990 representou, 

portanto, e na observação de Stephen Browne (2017, p. 59), ―[...] a reunião, em um quadro 

integrado, do desenvolvimento e dos direitos humanos, que pareciam seguir caminhos 

separados‖. Ao lado do desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento humano tornou-se 

um dos modelos de ―desenvolvimentos alternativos‖ mais invocados no debate público, nos 

anos seguintes. 

Com efeito, a apropriação indiscriminada desses conceitos, pelos mais diversos atores 

- de movimentos sociais a corporações transnacionais -, e para finalidades nem sempre 

insuspeitas - vejam-se, por exemplo, as práticas de green e bluewashing
33

 pelas empresas -, 

serviram de combustível para os teóricos do pós-desenvolvimento. Como já se mencionou, de 

natureza mais radical, as críticas da corrente do pós-desenvolvimento extrapolam a abordagem 

tradicional do desenvolvimento, alcançando os ―desenvolvimentos alternativos‖. Encontram-

se filiados a ela, por exemplo, autores como Wolfgang Sachs e Majid Rahmena
34

, pioneiros 

                                                 
33

 Greenwashing é ―a prática empresarial que assume publicamente contornos e condutas positivas acerca dos 

valores sociais de responsabilização ambiental/ecológica, transparecendo aos consumidores uma imagem 

corporativa preocupada com o meio ambiente, malgrado inexistam medidas concretas e efetivas que 

colaborem, minimizem ou solucionem problemas ambientais‖ (FREIRE; VERBICARO; MARANHÃO, 2020, 

p. 128). Por outro lado, denomina-se bluewashing ―a prática corporativa na qual a empresa se denomina ‗azul‘, 

ou seja, socialmente responsável, mas, na verdade, desrespeita direitos sociais de forma grave e constante ou 

desagrega ainda mais uma determinada comunidade marginalizada‖ (WAKAHARA, 2017, p. 169). 
34

 Para aprofundamento, ver, por exemplo: SACHS, Wolfgang (ed.). The development dictionary: a guide to 
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no uso da expressão ―pós-desenvolvimento‖; Alberto Acosta e Eduardo Gudynas
35

, que, com 

base em epistemologias do Sul global, exploram a vertente do ―bem viver‖; Serge Latouche
36

, 

um dos principais expoentes do ―decrescimento‖; e Vandana Shiva
37

, com o ―ecofeminismo‖. 

Na introdução à obra coletiva Pluriverse: a Post-Development Dictionary, Ashish 

Kotari et al. (2019, p. 25) aduz que as propostas de desenvolvimentos alternativos ―[...] 

promovem, inadvertidamente, soluções superficiais ou falsas para problemas globais‖, à  

medida que os remédios para as crises mantém as relações de poder Norte-Sul em vigor. Ao 

apresentar um panorama das ideias tratadas no livro, os autores afirmam, ainda, que as saídas 

apontadas pelos novos modelos de desenvolvimento objetivam ―[...] tornar o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentáveis e inclusivos por meio de tecnologias, mercados e 

reformas de políticas institucionais apropriadas‖, mantra problemático porque a 

sustentabilidade teria sido ―[...] engolida pelo capitalismo desde o início e, em seguida, 

esvaziado de conteúdo ecológico‖ (KOTARI et al., 2019, p. 25).  

Tomando emprestado o trabalho de síntese realizado por Amaro (2017, p. 82-83), 

pode-se afirmar que as principais críticas da corrente do pós-desenvolvimento confluem para 

considerar o desenvolvimento, em qualquer de suas roupagens, uma forma de dominação do 

capitalismo, como modo de produção e modelo de sociedade; um instrumento de dominação 

colonial ou neo-colonial, por privilegiar os valores culturais e interesses do Norte e do 

Ocidente; e uma forma de dominação patriarcal, uma vez que, muitas vezes, delega às 

mulheres papéis de subordinação. No entanto, e ainda de acordo com Amaro (2017, p. 83), a 

descartabilidade permanente do conceito de desenvolvimento, como sugerem os estudiosos do 

pós-desenvolvimento, em uma espécie de ―fuga para frente‖, é injusta. 

Experiências e projetos que exprimem desenvolvimentos alternativos podem estar 

fundamentados em processos de participação comunitários e de respeito à diversidade 

cultural. Tudo depende, como esclarecem Delyse Springett e Michael Redclift (2015, p. 23), 

de avaliar quem detém o poder sobre o conceito de desenvolvimento em questão - seja ele 

desenvolvimento sustentável, humano, ou qualquer outro - e de como ele está sendo 

                                                                                                                                                         
knowledge as power. London: Zed Books, 1992; e RAHNEMA, Majid; BAWTREE, Victoria (eds). The post-

development reader. London: Zed Books, 1997. 
35

 Nesse sentido, ver, por exemplo: ACOSTA, Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros 

mundos. Tradução Tadeu Breda. São Paulo: Editora Elefante, 2016; e GUDYNAS, Eduardo. Buen vivir: 

germinando alternativas al desarrollo. América Latina en Movimiento, Quito, n. 462, p. 1-20, febrero de 

2011. 
36

 Nesse sentido, ver, por exemplo: LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado do decrescimento sereno. Tradução 

Claudia Berliner. São Paulo: WLF Martins Fontes, 2009. 
37

 Nesse sentido, ver, por exemplo: SHIVA, Vandana. Staying alive: women, ecology and development. New 

Delhi: Zed Books, 2002. 
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construído na prática. Além disso, muitos dos modelos de desenvolvimento alternativo ―[...] 

tiveram, na sua origem, as mesmas preocupações e críticas que mobilizam os ‗pós-

desenvolvimentistas‘, o mesmo tipo de impulso e de vontade de mudança e de procura de 

alternativas reais, a partir de acções concretas‖ (AMARO, 2017, p. 102). 

Por tais razões, Amaro (2017, p. ) propõe abdicar de uma abordagem disjuntiva, que 

rivaliza desenvolvimentos alternativos e alternativas ao desenvolvimento, em favor de uma 

―abordagem copulativa‖ - passando da ―epistemologia do ‗ou‘ para a do ‗e‘‖, como frisa o 

autor -, de modo a extrair o que de melhor cada corrente tem a oferecer.   

É essa a perspectiva que norteia as ideias encampadas na presente dissertação, que por 

voltar o olhar para o desenvolvimento enquanto direito humano, não rejeita, obviamente, o 

conceito de desenvolvimento, mas tampouco ignora as contradições que podem circundá-lo. 

Nesse sentido, o próximo tópico explora como os modelos do desenvolvimento sustentável e 

do desenvolvimento humano confluem para a caracterização daquilo que se convencionou 

denominar ―desenvolvimento sustentável pluridimensional‖, noção que, diante da 

complexidade dos desafios que se apresentam neste início de século, parece ser a que melhor 

qualifica o direito humano ao desenvolvimento. 

 

3.3 A construção do conceito de desenvolvimento sustentável 

pluridimensional e a Agenda 2030 como plataforma do direito humano ao 

desenvolvimento 

A apropriação do desenvolvimento pelo campo jurídico, no sentido de seu 

reconhecimento enquanto direito, sofreu, desde o segundo pós-guerra, forte influência da 

ideologia do progresso. Na condição de direito de titularidade dos Estados recém-

independentes, o direito do desenvolvimento refletiu, inicialmente, e como se expôs no 

primeiro capítulo, a busca por expansão econômica, por meio do constante avanço da técnica 

e da industrialização, elementos que, em outra época, embalaram o projeto civilizatório 

moderno do progresso. 

À medida que o modelo de desenvolvimento baseado em métricas unicamente 

quantitativas passa a ser problematizado e são introduzidos novos referenciais que exploram a 

dimensão humana - e, portanto, qualitativa - do desenvolvimento, assiste-se à sua reconversão 

em direito humano, declarado pelos Estados-membro da ONU em 1986. Apesar de a 

Declaração sobre o Direito Humano ao Desenvolvimento fazer referência aos aspectos sociais, 

econômicos, políticos e culturais do desenvolvimento, o adensamento teórico acerca do 
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desenvolvimento humano e as contribuições do paradigma da sustentabilidade conferiram 

novos contornos ao mencionado direito. 

Atualmente, a Agenda 2030, projeto de governança da ONU para o período 2015-

2030, que encampa uma abordagem pluridimensional e sustentável do desenvolvimento, é 

apontada como a mais recente plataforma do direito humano ao desenvolvimento. 

De acordo com Browne (2017, p. 83-85), o modelo de desenvolvimento apresentado 

pela Agenda 2030 começa a ser desenhado, na esfera internacional, a partir da já mencionada 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, de 1992. A 

Agenda 21, documento resultante da Conferência, caracterizada como um instrumento de 

planejamento para sociedades sustentáveis, tinha, em sua estrutura, seções dedicadas às 

―dimensões sociais e econômicas‖ (seção I), ―conservação e gestão de recursos naturais para o 

desenvolvimento‖ (seção II) e ―fortalecimento do papel dos grupos principais‖ (seção III), um 

esboço das dimensões social, econômica, ambiental e político-institucional do 

desenvolvimento sustentável sem, no entanto, articulá-las expressamente (BROWNE, 2017, p. 

83-85). 

Na observação de Gary Larsen (2009, p. 47), ―[...] pensando em construir uma teoria 

da sustentabilidade, o primeiro vínculo explicativo fundamental que decorreu das negociações 

travadas em 1992 foi a conexão profunda entre as dimensões para que ocorressem 

simultaneamente‖. No entanto, o pilar social somente foi adicionado à ―equação do 

desenvolvimento sustentável‖ em 1997, na Rio + 5, quando a Assembleia Geral da ONU 

afirmou que, ao lado da a proteção ambiental e do desenvolvimento econômico, o 

desenvolvimento social fazia-se indispensável à construção de um futuro sustentável 

(BARRAL, 2012, p. 379).  

Não demorou para que o conceito alcançasse grande prestígio institucional, dada a sua 

qualidade de ―[...] conceito ponte - ideia que poderia desenhar, em conjunto, domínios 

políticos aparentemente distintos, e unir diferentes interesses em torno de uma agenda 

comum‖ (MEADOWCROFT, 2000, p. 373). É essa formatação que vem preponderando tanto 

nos eventos de cúpula promovidos pela ONU, a exemplo da Rio +20, quanto nas 

manifestações mais populares e emergentes de organizações da sociedade civil, como a Carta 

da Terra. 

Para Virginie Barral (2012, p. 381-382), a gênese do desenvolvimento sustentável 

pluridimensional está nas noções de equidade intergeracional e intrageracional veiculadas 

desde o Relatório de Brundtland. A equidade intergeracional, segundo a autora, corresponde 

ao adjetivo ―sustentável‖, de modo que as escolhas de desenvolvimento não podem 
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comprometer o capital ambiental, em vista do compromisso em mantê-lo para as gerações 

futuras. Em outras palavras, a preservação do meio ambiente garante a equidade entre as 

gerações, uma vez que, sem ela, a ―sustentabilidade‖ do desenvolvimento resta comprometida. 

A equidade intrageracional, por sua vez, refere-se ao primeiro elemento da expressão, o 

―desenvolvimento‖, e requer equidade na distribuição dos resultados sociais e econômicos do 

desenvolvimento dentro uma geração, tanto internamente - no interior das sociedades 

nacionais -, quanto globalmente - entre os Estados.  

Assim, a junção dos dois elementos confere ao ―desenvolvimento sustentável‖ sua 

especificidade: ―[o] desenvolvimento será sustentável somente quando equidade 

intergeracional (proteção ambiental) e equidade intrageracional (desenvolvimento econômico 

e social justo) são garantidos, e isso deve ser alcançado através da sua integração‖ (BARRAL, 

2012, p. 381).  

 

Figura 1 - Desenvolvimento sustentável: preocupações comuns, diferentes ênfases 

 

 

Fonte: National Research Council (1999). 

 

O modo de integração entre ―o quê deve ser sustentado‖ e o ―o quê deve ser 

desenvolvido‖, assume diferentes orientações a depender do contexto no qual se invoca o 
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conceito de desenvolvimento sustentável, quem são os interlocutores e para que finalidade ele 

é invocado (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1999, p. 22-25). No âmbito dos discursos 

e das práticas de grupos ambientalistas, por exemplo, o polo dos elementos que devem ser 

sustentados pode prevalecer em detrimento do dos elementos que devem ser desenvolvidos, 

quadro que tende a ser inverso no espaço dominado pelas agências de desenvolvimento. Esses 

diferentes cenários de ligação (―linked by”), assim como os múltiplos horizontes temporais 

em que podem ser projetados (“for how long?”), são postos em perspectiva no esquema da 

figura 1. 

O estudo de autoria coletiva do grupo Amigos da Terra, publicado no livro Em direção 

à Europa Sustentável, em 1995, apresenta uma das elaborações pioneiras
38

 na integração 

equilibrada entre as dimensões do desenvolvimento. Nele, o biólogo e economista alemão 

Joachim Spangenberg representa imageticamente o desenvolvimento sustentável por meio de 

um triângulo, cujos vértices, iguais em importância e tamanho, indicam as dimensões 

ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável. Na segunda edição do livro, 

percebendo a necessidade de uma quarta dimensão, voltada para a concretização do 

desenvolvimento sustentável por meio da governança, o desenho do triângulo dá lugar ao de 

um prisma, como se pode observar na figura 2 (SPANGENBERG et al., 1995, p. 3; 

SPANGENBERG; PFAHL; DELLER, 2002, p. 105). 

 
Figura 2 - Prisma do desenvolvimento sustentável 

 

Fonte: Valentin; Spangenberg (2000). 

 

As dimensões do desenvolvimento sustentável são assim definidas pelos autores: a) o 

                                                 
38

 No ambiente corporativo, de forma precursora, ganhou popularidade o triple bottom line (articulando 

―people‖, ―planet‖, e ―profit‖), proposto por John Elkington, com o objetivo de aproximar responsabilidade 

social empresarial e sustentabilidade. Nesse sentido, consultar: ELKINGTON, John. Cannibal with forks: the 

triple bottom line of 21st century business. Oxford: Capstone, 1997. 
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imperativo ambiental compreende a totalidade dos processos bio-geológicos e o capital 

natural (recursos renováveis e não renováveis); b) o imperativo social, os recursos e as 

facilidades que envolvem o bem-estar humano, a participação nos processos de tomada de 

decisão e a organização social; c) o imperativo econômico, a realização material dos 

indivíduos em escala macroeconômica; e d) imperativo institucional, os processos 

interpessoais e sistemas de regras que governam a interação dos membros de uma sociedade, 

os quais devem ser direcionados para a sustentabilidade (SPANGENBERG; PFAHL; 

DELLER, 2002, p. 105). Os quatro subsistemas encontram-se, ainda, interligados por um 

conjunto de valores. A ―justiça‖ media as dimensões ambiental e institucional; a democracia, 

a institucional e a social; a partilha de responsabilidades, a econômica e a social; o cuidado, a 

institucional e a ambiental; e a ecoeficiência, a ambiental e a econômico (VALENTIN; 

SPANGENBERG, 2000, p. 298-299). 

Além do modelo de Spangenberg et al. (1995), outros fundamentam-se na lógica do 

equilíbrio das dimensões. Conforme pensado por Peter Rogers, Kazi Jalal e John Boyd (2008, 

p. 42), o desenvolvimento sustentável envolve desenvolvimento econômico, qualidade 

ambiental e igualdade social. Na mesma esteira, Jesse Dillard, Veronica Dujon e Mary King 

(2012, p. 2) consideram o desenvolvimento sustentável um compromisso com três objetivos 

dependentes entre si: ―[...] a) viver de uma forma ambientalmente sustentável a longo prazo; 

b) viver de forma economicamente sustentável, mantendo os padrões de vida a longo prazo, e 

c) viver de forma socialmente sustentável, agora e no futuro‖. 

Formulação corrente na literatura nacional é a de Ignacy Sachs (2008, p. 15-16), para 

quem são cinco os ―pilares do desenvolvimento sustentável‖, sendo eles o social, o ambiental, 

o territorial, o econômico e o político. Rogério Amaro (2016, p. 107), por sua vez, vai além ao 

propor um modelo com sete dimensões integradas, quais sejam: a segurança econômica, a 

coesão social, a preservação e a valorização ambiental, a valorização da diversidade cultural, a 

coesão territorial, a aprendizagem permanente e crítica, e a governança partilhada, participada, 

integrada e multiterritorial. 

Para Jeffrey Sachs (2017, p. 3-8), além de um conceito normativo, o desenvolvimento 

sustentável é uma ciência de quatro sistemas complexos em interação: o ambiente físico da 

Terra, a economia, a sociedade, e a governança globais. O uso do termo ―sistemas‖ justifica-se 

pelo fato de cada dimensão comportar uma variedade de componentes interconectados – a 

economia, por exemplo, pressupõe a interação de indivíduos, negócios, mercados, leis, etc. –, 

enquanto o adjetivo ―complexo‖ merece emprego porque os sistemas não se movimentam 

numa trajetória linear. 
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 Com base nesses referenciais, afirma-se, portanto, que a metamorfose sofrida pela 

noção de desenvolvimento, especialmente a partir da década de 1990, confluiu para ―uma 

caracterização mais complexa, expressa pelas adições sucessivas de epítetos: econômico, 

social, cultural, naturalmente político, depois viável [sustainable], enfim, último e recente 

acréscimo, humano‖, que objetiva ―o desenvolvimento dos homens e das mulheres em lugar 

da multiplicação das coisas‖ (SACHS, 1998, p. 150). Entre as estratégias postas em prática 

para realizar esse ideal de desenvolvimento, e, consequentemente, efetivar o direito humano a 

ele correlato, destaca-se a goal-based development ou governança por meio de objetivos 

(KANIE et al., 2017; YOUNG, 2017; SACHS, 2017). 

Em linhas gerais, esta estratégia de governança busca orientar o comportamento dos 

atores por meio: a) do estabelecimento de prioridades na alocação de recursos escassos; b) da 

galvanização de esforços para a consecução de metas; c) do fornecimento de indicadores ou 

parâmetros de referência a serem usados na medição dos progressos; e d) da rejeição de 

―objetivos de curto prazo‖, que tendem a dispersar o foco necessário à construção de um 

projeto de sociedade longevo (YOUNG, 2017, p. 32). Na prática, a operacionalização da 

governança por meio de objetivos requer a definição de objetivos concretos, a mobilização de 

recursos e a elaboração de um plano para o seu uso, a especificação de uma data para atingir 

os objetivos, a ampla divulgação dos objetivos entre os interessados e a criação de um sistema 

de acompanhamento (YOUNG, 2017, p. 32-33). 

No nível global, a governança por meio de objetivos encontra seu protótipo nos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), e, mais recentemente, nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Os ODM foram adotados em 2000, na Cúpula do Milênio, resultando da junção dos 

Objetivos do Desenvolvimento Internacional – que vinham sendo discutidos desde 1995 na 

ONU – e de um relatório publicado por Kofi Annan intitulado Nós, os povos: O papel da 

ONU no Século XXI (ANDRADE, 2017, p. 25). A agenda, com duração de 15 anos, pretendia 

mobilizar atores e recursos em torno de demandas alinhadas, principalmente, à promoção do 

desenvolvimento humano.  

A síntese da prioridade pública, expressa na agenda do milênio, envolvia a 

preocupação com a pobreza, a fome, as doenças, a falta de acesso à educação, a desigualdade 

de gênero e degradação do meio ambiente, prioridades essas que foram reunidas em um 

conjunto de oito objetivos
39

. O cumprimento do referido itinerário, no entanto, aconteceu de 

                                                 
39

 Os ODM foram assim enunciados: 1) Erradicar a extrema pobreza e a fome; 2) Universalizar a educação 
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forma heterogênea, com progresso variável a depender dos objetivos, dos países e das regiões 

de incidência
40

 (SACHS, 2012, p. 2206). Assim, na ponderação dos erros e acertos obtidos 

com os ODM, e antes mesmo do seu termo final, começou a ser gestada pela ONU uma nova 

agenda, agora, para o mundo pós-2015. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio +20, 

realizada em 2012, desempenhou papel decisivo nesse processo de preparação. Na ocasião, 

lideranças de todos os continentes discutiram e constataram a ―[...] enorme lacuna entre onde 

a ONU gostaria que o mundo estivesse e onde ele realmente se encontrava‖ em matéria de 

desenvolvimento sustentável (CARADONNA, 2016, p. 156). Renovando o compromisso 

político com a causa, o relatório final da Conferência forneceu diretrizes para a construção dos 

ODS: ―[d]estacamos que os objetivos de desenvolvimento sustentável devem ser orientados 

para a ação, concisos e fáceis de entender, em número limitado, ambiciosos, de natureza 

global, e universalmente aplicáveis, mas tendo em conta as diferentes realidades‖ (ONU, 

2012, p. 49). 

Para esse fim, os Estados-membro da ONU instituíram, em janeiro de 2013, um Grupo 

de Trabalho Aberto sobre os ODS. As atividades do Grupo gravitaram em torno de 26 áreas 

temáticas, cada qual sob a coordenação de um comitê responsável e com a participação da 

Equipe de Suporte Técnico e de representantes dos Grupos Principais da ONU. Os Grupos 

Principais, vale dizer, instituídos em 1992 para facilitar a participação da sociedade nos 

assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável, compreendem nove setores, que 

estiveram envolvidos nos debates: mulheres; crianças e jovens; idosos; pessoas indígenas; 

organizações não-governamentais; autoridades locais; trabalhadores e sindicatos; negócios e 

indústria; comunidade científica e tecnológica; agricultores; pessoas com necessidades 

especiais; grupos de voluntariado; organizações educacionais e acadêmicas (PAVONI; 

PISELLI, 2016, p. 20-21). 

Em julho de 2014, o Grupo de Trabalho apresentou o primeiro esboço da agenda para 

                                                                                                                                                         
primária; 3) Promover a igualdade entre os sexos e empoderar as mulheres; 4) Reduzir a mortalidade de 

crianças; 5) Melhorar a saúde materna; 6) Combater o HIV/AIDS, malária e outras doenças; 7) Garantir a 

sustentabilidade ambiental; e 8) Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. 
40

 Os ODM produziram o maior movimento antipobreza da história. Em 1990, cerca de 1,9 bilhão de pessoas 

viviam em condição de extrema pobreza, número que foi reduzido a 836 milhões, em 2015. Tomando como 

exemplo a América Latina e o Caribe, registrou-se a redução pela metade da taxa de pobreza extrema, com a 

proporção de pessoas vivendo com menos de 1,25 dólares por dia caindo de 13%, em 1990, para 4%, em 2015. 

Por outro lado, a proporção de pessoas subnutridas do total da população latino-americana e caribenha 

diminuiu de 15%, em 1990-1992, para 6%, em 2014-2015. Quanto às lacunas, o relatório final de 

acompanhamento dos ODM revela poucos avanços, e até retrocessos, em áreas como a distribuição de renda, a 

igualdade de gênero, a degradação ambiental e o acirramento de conflitos armados (UN, 2015, p. 14-23).  
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o desenvolvimento sustentável, o qual foi submetido à apreciação intergovernamental entre 

janeiro e julho de 2015. Paralelamente, e com o propósito de ampliar as perspectivas sobre os 

Objetivos e os meios de sua implementação, aconteceram duas rodadas de consultas/diálogos 

globais, nacionais e locais, organizadas pelo chamado Grupo de Desenvolvimento da ONU, e 

a Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável, uma rede independente de centros de 

pesquisa, universidades e organizações da sociedade civil produziu um relatório com 

recomendações (PAVONI; PISELLI, 2016, p. 20-21). 
A soma desses e de outros esforços

41
, resultou no documento ―Transformando nosso 

mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável‖, divulgado em 12 de agosto de 

2015 (SCHOLZ, 2015, p. 2-3). Adotada por consenso pela Assembleia Geral da ONU 

(Resolução n. 70) durante a Cúpula sobre o Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 

2015,  a Agenda 2030 propõe 17 Objetivos (figura 3) e 169 metas de desenvolvimento 

sustentável, conforme a figura a seguir. 

 

Figura 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

 

Fonte: Diplomacia Civil (2019) 

 

Diferente dos ODM, que tinham como espinha dorsal o desenvolvimento social e 

econômico e pouco destacavam as preocupações ambientais, os novos objetivos articulam as 

quatro dimensões do desenvolvimento sustentável, o que diferencia substancialmente os dois 

projetos. Por outro lado, enquanto os ODM destinavam-se, principalmente, aos países em 

                                                 
41

 Para um levantamento mais completo do processo de elaboração da Agenda 2030, ver: PAVONI, Riccardo; 

PISELLI, Dario. The Sustainable Development Goals and International Environmental Law: normative value 

and challenges for implementation. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 13, n. 26, p. 13-60, maio/agosto de 

2016.  
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desenvolvimento, cabendo aos desenvolvidos acrescentarem sua solidariedade e assistência 

por meio de financiamento e tecnologia, os ODS possuem abordagem ampliada, envolvendo 

todo o planeta (SACHS, 2012, p. 2208), e, como a própria Agenda 2030 assevera, 

pretendendo ―não deixar ninguém para trás‖ (ONU, 2015, p. 3 e 16). 

Outro aspecto que faz dos ODS uma experiência inovadora consiste na participação 

pública em seu processo de definição. Registraram-se contribuições de pelo menos 70 países e 

de numerosos representantes da sociedade civil – trabalhando no Grupo Aberto para a 

elaboração dos ODS, participando das consultas, etc.. Essa dinâmica contrasta com a que 

havia sido empregada na definição dos ODM, que foram elaborados essencialmente por 

estudiosos de um secretariado da ONU (BIERMANN; KANIE; KIM, 2017, p. 27). 

Além disso, ao contrário dos ODM, os ODS não adotam a nomenclatura ―países 

industrializados‖ e ―países em desenvolvimento‖, abordagem que, conceitualmente, ―[...] 

identifica nenhum país como ‗desenvolvido‘ em termos de sustentabilidade, e transforma 

todos os países na América do Norte, Europa, Ásia Oriental e Oceania em ‗países em 

desenvolvimento‘ que têm que apresentar planos para transformar suas sociedades‖, conforme 

anotam Frank Birmann; Norichika Kanie e Rakhyun Kim (2017, p. 27). 

Traçadas essas diferenciações que permitem antever o porquê da singularidade da 

Agenda 2030, cabe apresentar os principais pontos do projeto. 

 O documento é composto por quatro partes: uma Declaração, que reflete a visão, os 

princípios e os compromissos da ONU; um quadro de resultados, que apresenta os 17 ODS e 

suas 169 metas; uma seção sobre meios de implementação e de parcerias globais; e um roteiro 

para acompanhamento e revisão. Em nível preambular, encontram-se definidas as áreas ―de 

importância crucial‖ no processo de efetivação da Agenda, são elas: as Pessoas, o Planeta, a 

Prosperidade, a Paz e a Parceria. O preâmbulo informa, também, que os objetivos e metas 

―[...] são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável: a econômica, a social e a ambiental‖ (ONU, 2015, p. 1). 

Apesar de os 17 ODS percorrerem transversalmente todas as dimensões do 

desenvolvimento sustentável, a partir de suas características mais marcantes é possível ligá-

los a dimensões específicas, pelo menos para fins didáticos-explicativos. Na sequência, ao 

apresentar um breve delineamento do conteúdo das dimensões, faremos esse exercício. 

A dimensão econômica do desenvolvimento sustentável conclama a economia a 

abandonar o PIB como sua principal meta e a reconectar-se com um propósito de fundo ético: 

garantir a ―prosperidade para todos em uma florescente teia de vida‖ (RAWORTH, 2017, p. 

47). Para a economista Kate Raworth (2017, p. 28), isso significa aceder ao modelo 
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econômico da rosquinha, ou, no original, Doughnut Economics. Apenas uma ―economia 

regenerativa e distributiva‖, que atue nos limites da base social formada pelos direitos 

humanos (anel interno da rosquinha) e do teto ecológico representado pelas fronteiras 

planetárias (anel externo da rosquinha) pode fornecer um ―espaço seguro e justo para a 

humanidade‖ (superfície da rosquinha) (RAWORTH, 2017, p. 38-42).  

Os ODS que suportam essa visão são especialmente três: ―Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 

para todos‖ (ODS 8); ―Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação‖ (ODS 9); e ―Reduzir a desigualdade dentro dos 

países e entre eles‖ (ODS 10). 

A dimensão social do desenvolvimento sustentável requer justiça na distribuição de 

oportunidades, provisão adequada de serviços sociais, incluindo, por exemplo, saúde, 

educação e moradia, além de participação política ativa (HARRIS et al., 2001, p. 29). De 

acordo com Juarez Freitas (2019, posição 1565), abrigam-se, nessa dimensão, a integralidade 

dos direitos sociais, que demandam ―[...] outro modelo de governança, caracterizada por 

programas dirigidos à universalização do acesso aos bens e serviços essenciais, com suporte 

em evidências‖. Sociedades assim configuradas permitem o florescer das potencialidades 

humanas, no sentido mais amplo do paradigma do desenvolvimento humano, defendido por 

Sen (2000) e Haq (1995), como se discutiu no tópico anterior.  

São seis os ODS que traduzem mais especificamente as ambições da Agenda 2030 do 

ponto de vista social: ―Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares‖ 

(ODS 1); ―Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável‖ (ODS 2); ―Assegurar uma vida saudável e promover o 

bem-estar para todos, em todas as idades‖ (ODS 3); ―Assegurar a educação inclusiva e 

equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos‖ (ODS 4); ―Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas‖ 

(ODS 5); e ―Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis‖ (ODS 6). 

A dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável aponta para a necessidade de 

uma base de recursos naturais estável, na qual não haja espaço para a superexploração de 

recursos renováveis ou esgotamento de recursos não renováveis (HARRIS et al., 2001, p. 28-

29). Nas palavras de John Harris et al. (2001, p. 29), ―[i]sso inclui a manutenção da 

biodiversidade, da estabilidade atmosférica e de outras funções dos ecossistemas‖. 

Considerando que o meio ambiente é, também, o ―[...] recipiente para a disposição de 
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resíduos‖ decorrentes das atividades humanas, há que se atentar para o reforço da ―capacidade 

de autodepuração dos ecossistemas naturais‖ (SACHS, 2008, p. 15; SACHS, 2009, p. 86). 

Na Agenda 2030, encontram-se diretamente vinculados à dimensão ambiental os 

seguintes ODS: ―Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos‖ (ODS 6); ―Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todos‖ (ODS 7); ―Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis‖ (ODS 

12); ―Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos‖ (ODS 13); 

―Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável‖ (ODS 14); e ―Proteger, recuperar e promover o uso sustentável 

dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação 

da terra e deter a perda da biodiversidade‖ (ODS 15). 

Embora a Agenda 2030 não mencione de forma explícita a dimensão político-

institucional do desenvolvimento sustentável, são muitos os elementos que revelam sua 

presença no projeto da ONU. Essa dimensão envolve a concertação de atores públicos e 

privados, estatais e não estatais, nos processos de direção social para o desenvolvimento 

sustentável (MEADOWCROFT, 2007, p. 109-111). Como recordam Marco Frey e Alessia 

Sabbatino (2018, p. 194-195), os ODS foram definidos em um contexto de superação do 

modelo tradicional de governança, que considerava os Estados as únicas instituições políticas 

preocupadas com bem-estar das pessoas e do planeta. No lugar dele, ganha projeção a 

governança compartilhada, de natureza policêntrica e multilateral.  

No quadro dos ODS, os de número 16 - ―Promover sociedade 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‖ - e 17 - ―Fortalecer os 

meios de implementação e revitalizar a parceria para o desenvolvimento sustentável‖ - fazem 

alusão à dimensão político-institucional. Esse último, em especial, destaca a importância das 

―parcerias‖ para o sucesso do projeto pós-2015.  

Assim, no horizonte da efetivação da Agenda 2030, instrumento que atualiza e 

operacionaliza as possibilidades de realização do direito humano ao desenvolvimento - agora 

qualificado como sustentável e pluridimensional -, são chamados a atuar os Estados, o setor 

privado, as agências do Sistema ONU e os atores da sociedade civil, de forma integrada e/ou 

autônoma. Explorando essa direção, o terceiro capítulo da dissertação analisará os 

movimentos sociais de natureza econômica com atuação local-global, focalizando o seu papel 

no pacto global pós-2015. 
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4 OS MOVIMENTOS SOCIAIS ECONÔMICOS E A  EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO HUMANO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A realização da Agenda 2030 da ONU, instrumento que operacionaliza o direito ao 

desenvolvimento sustentável neste começo de século, é um desafio que requer a participação 

de diferentes atores. Considerando as propostas hermenêuticas de Johan Galtung e Joaquín 

Herrera Flores, ancoradas na construção dos direitos humanos por meio de práticas sociais, 

avança-se, nesse ponto do trabalho, para a investigação das possibilidades dos movimentos 

sociais econômicos na efetivação do direito ao desenvolvimento sustentável. 

Na primeira seção, trabalha-se os movimentos sociais econômicos como categoria 

analítica. Inicialmente, compõe-se um quadro interpretativo para os movimentos dessa 

natureza, a partir da teoria dos novos movimentos sociais e da Sociologia das Ausências e das 

Emergências (SANTOS, 2007). Os movimentos sociais econômicos são apresentados como 

desdobramentos do movimento por uma globalização alternativa, e, então, definidos e 

caracterizados.  

A seção seguinte aborda a atuação global-local dos movimentos sociais econômicos. 

Nela, apontam-se aspectos da organização em rede, do alinhamento de agendas, e da 

articulação dos referidos atores - agora qualificados como internacionais, devido ao seu poder 

de influência - nos fóruns globais.  

Na parte final do capítulo, explora-se a relação entre os movimentos sociais 

econômicos e os ODS, coligando-se elementos que indicam o papel desses atores na 

realização do direito ao desenvolvimento sustentável. A análise é construída em dois 

momentos: primeiro, com base na literatura, e tomando a Economia Social e Solidária (ESS) 

como movimento de referência; e, posteriormente, a partir de um exemplo prático, o caso da 

associação Pitanga Rosa. 

 

4.1 Movimentos sociais econômicos: elementos para a construção de uma 

categoria  

Pela centralidade que ocupa na Sociologia, a categoria ―movimentos sociais‖ é 

agregadora de inúmeras vertentes interpretativas, ―famílias teóricas‖, segundo Angela Alonso 

(2009, p. 50), que pretendem explicá-la. Na tradição sociológica do ocidente, a abordagem 

clássica dos movimentos sociais adotou um quadro de referências pautado pela interpretação 

histórica das revoluções. No marco histórico da emergência da sociedade industrial e das 
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distensões que ela provocou, os movimentos foram identificados segundo o modelo dos 

movimentos revolucionários, e, assim, entendidos como mobilizações de massa com o 

objetivo de tomar o poder de um Estado antagônico (ALEXANDER, 1998, n.p).  

Refletindo esse cenário, a teoria clássica dos movimentos sociais - que na obra de 

Maria da Glória Gohn (2011) é denominada ―paradigma marxista‖ - centrou-se na ―[...] 

análise dos processos históricos globais, nas contradições materiais existentes e nas lutas entre 

as principais classes sociais presentes no processo de produção‖ (PICOLOTTO, 2008, p. 77). 

O movimento operário aparece como um de seus principais arquétipos, e a Revolução Russa 

desponta como importante marco empírico (ALEXANDER, 1998, n.p.). Essa interlocução 

entre teoria e prática permite afirmar que, nos estudos sobre movimentos sociais, o marxismo 

foi utilizado sob um duplo propósito: explicar os movimentos e, ao mesmo tempo, orientar a 

sua ação (GOHN, 2011, p. 173). 

Nos anos 1960, a Europa e os Estados Unidos registraram ondas de mobilizações 

inéditas. Elas destoavam do já conhecido movimento operário por reivindicarem pautas 

étnicas - movimento pelos direitos civis -, de gênero - feminismo -, e estilo de vida - 

pacifismo e ambientalismo. Protagonizadas por uma pluralidade de identidades, oriundas, em 

sua maioria, da classe média, e situadas fora das instituições políticas, pretendiam refundar as 

bases culturais e da sociabilidade, porque foram denominados ―movimentos sociais‖. Do 

ponto de vista das suas dinâmicas de atuação, não se organizavam em pequenas células, mas 

de forma a reunir, concatenada e solidariamente, milhares de pessoas.  Por tais peculiaridades, 

esses novos fenômenos não se acomodaram dentro dos pressupostos analíticos da teoria 

marxista (ALONSO, 2009, p. 50-51; NUNES, 2014, p. 136). 

Para explicar a agitação social e política empreendida pelo movimento dos direitos 

civis, tomaram forma, nos Estados Unidos, as teorias da Mobilização de Recursos (TMR) e do 

Processo Político (TPP). Na Europa, as manifestações de maio de 1968 fundaram a teoria dos 

Novos Movimentos Sociais, cujos esquemas interpretativos, capitaneados, por exemplo, por 

Alain Touraine e Alberto Melucci, enfatizam a cultura, as lutas sociais cotidianas, a 

solidariedade entre os integrantes de um grupo e o processo de identidade criado (NUNES, 

2014, p. 132). É a partir dos aportes teóricos dessa última teoria que autores como Corinne 

Gendron (2001) e Everson Picolotto (2008) enquadram e analisam os movimentos sociais 

econômicos, objetos do presente trabalho.  

Vale advertir, porém, que, em recentes trabalhos sobre a temática, modelos teórico-

conceituais gendrados a partir da realidade dos países periféricos - destacadamente o da 

Sociologia das Ausências e da Sociologia das Emergências, de Boaventura de Sousa Santos 
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(2007) -, têm sido utilizados como quadro análitico para os movimentos sociais econômicos. 

É o que se verifica, por exemplo, no escrito de Sandro Pereira da Silva (2019).  

Assim, o que se propõe, aqui, é mediar a análise a partir de aspectos destacados das 

duas vertentes, porque, embora se reconheça a importância da teoria dos novos movimentos 

sociais para a formação do substrato conceitual dos movimentos sociais econômicos, valoriza-

se, também, a perspectiva crítica e geograficamente localizada conferida pelas Sociologias das 

Ausências e das Emergências à temática. 

Alberto Melucci (2001, p. 24) afirma que o ―novo‖ dos novos movimentos sociais 

sinaliza ―[...] um conceito relativo, que tem a função temporária de assinalar algumas 

diferenças comparativas entre as formas históricas do conflito de classe e as formas 

emergentes de ação coletiva‖. Na sociedade complexa, os movimentos sociais são como 

profetas, porque, diante das crises que se apresentam, eles ―[...] falam à frente, anunciam 

aquilo que está se formando sem que ainda esteja clara a direção e lúcida a consciência‖ 

(2001, p. 21). São, no entanto, ―profetas do presente‖: ―[a]nunciam a mudança possível, não 

para um futuro distante, mas para o presente da nossa vida. Obrigam o poder a tornar-se 

visível e lhe dão, assim, forma e rosto.‖ (2001, p. 21-21). A depender dos seus objetivos, os 

novos movimentos sociais podem ser, de acordo com Melucci (2001, p. 52), reivindicatórios, 

políticos e antagônicos
42

. 

Claus Offe (1985, p. 828-831) pondera que, embora os novos movimentos sociais se 

mobilizem em torno de pautas variadas, algumas características lhes são comuns. A primeira é 

quanto à convergência de suas ―questões‖ para a preocupação geral com as condições de vida 

e sobrevivência da humanidade. Tal característica permite colocar em um mesmo espectro as 

lutas pelo reconhecimento dos direitos das mulheres, pela identidade sexual e pela proteção do 

meio ambiente, por exemplo. Essas ―questões‖, por sua vez, derivam de ―valores‖ comuns 

(segunda característica): autonomia e identidade, que explicam a preferência desses 

movimentos por estruturas organizacionais descentralizadas, participativas e de autogoverno. 

A terceira característica, identificada por Offe (1985, p. 829), diz respeito aos ―modos 

de ação‖. O modo de ação interno dos novos movimentos sociais é marcado pela 

informalidade, espontaneidade e pouca diferenciação horizontal-vertical - isto é, entre o papel 

desempenhado por membros e líderes. Na sua atuação externa, esses movimentos recorrem à 
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 Na explicação de Melucci (2001, p. 52), os movimentos reivindicatórios pretendem a modificação das regras 

que norteiam um determinado sistema organizativo; os políticos, lutam pela ampliação da participação de 

grupos desprivilegiados nos espaços de decisão política; e os antagonistas, questionam as finalidades da 

produção social e a direção do desenvolvimento, combatendo o modo de produção dos recursos de uma 

sociedade. 
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presença física
43

 de um grande número de pessoas e formulam suas demandas em termos 

predominantemente negativos (anti-globalização, anti-racismo, por exemplo). Finalmente, a 

quarta característica dos novos movimentos sociais refere aos seus atores. De acordo com 

Offe (1985, p. 831-832), ele não se auto-identificam por meio de códigos de classe ou 

ideologia política: agregam grupos socioeconômicos atuando em prol de categorias 

coletivamente atribuídas como relevantes, e não em nome de seus próprios interesses. 

Explorando a interface entre os novos movimentos sociais e o direito, Wolkmer (2001, 

p. 122) afirma que os novos movimentos sociais são ―[...] sujeitos coletivos transformadores, 

[...] imbuídos de princípios valorativos comuns e objetivando a realização de necessidades 

humanas fundamentais‖, que podem ser existenciais, materiais, ou culturais. Na sua proposta 

de um pluralismo jurídico comunitário-participativo, o autor sugere extrair das práticas desses 

atores coletivos o conteúdo do fenômeno jurídico, recomendando abdicar da ideia de que a 

normatividade encontra-se apenas nos processos legislativo e jurisdicional do Estado 

(WOLKMER, 2001, p. 119). Esse seria o caminho para a construção de um ―direito vivo‖, 

próximo das aspirações coletivas. 

Para Alain Touraine (2007, p. 153-154), os novos movimentos sociais destacam a 

contradição entre forças tecnológicas e econômicas agressivas, decorrentes da globalização, e 

a diversidade de culturas, atividades e idiomas locais que promovem o processo de 

subjetivação dos sujeitos. O fator que desencadeia os movimentos é a resistência ao sequestro 

desse processo de subjetivação: o conflito central em que estão envolvidos ―[...] opõe a 

globalização às subjetividades e, no centro delas, a vontade de ser um sujeito - isto é, tomar 

como objetivo principal a integração das mais diversas experiências na unidade de uma 

autoconsciência que resiste à pressão e sedução externas‖ (TOURAINE, 2007, p. 154).  

Tal qual o apelo pela liberdade que animou a derrubada das monarquias absolutistas no 

XVIII, e o anseio por justiça social que motivou a luta operária contra a exploração do 

trabalho, no limiar do século XXI os sujeitos combatem simultaneamente a exclusão e a 

privação de identidade. A atuação dos movimentos sociais, nesse contexto, revela as relações 

de dominação encobertas pelos processos das trocas mundiais provocados pela globalização, 
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 Nesse ponto, localizando temporalmente a análise de Claus Offe - o artigo em questão foi publicado 1985, 

fase incipiente do alvorecer tecnológico -, vale observar que a atuação externa dos movimentos sociais, até 

então marcada pela presença física, sofreu importantes redimensionamentos com a emergência da sociedade 

em rede, de modo que a virtualização do ativismo assume, neste início do século XXI, lugar de destaque na 

caracterização dos movimentos sociais. Nesse sentido, ver, por exemplo: CASTELLS, Manuel. Redes de 

indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2013; LAZARETTI, Isadora Kauana. Sociedades e poderes: o poder intransitivo dos 

movimentos sociais globais como emergentes atores não-estatais. Curitiba: Editora CRV, 2019. 
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que, ao mesmo tempo, produzem inclusão e exclusão, criam e destroem culturas 

(TOURAINE, 1998, p. 149-150). Nessa mesma linha argumentativa, Santos (2002) divisa a 

construção de uma ―globalização alternativa‖ ou ―contra-hegemônica‖, por iniciativas, 

organizações e  movimentos sociais. 

A globalização alternativa caracteriza-se pela emergência de grupos sociais de 

resistência à lógica da globalização capitalista neoliberal. A resistência mais eficaz, segundo o 

autor, reside ―[...] na promoção das economias locais e comunitárias, economias de pequena 

escala, diversificadas, auto-sustentáveis, ligadas a forças exteriores, mas não dependentes 

delas‖ (SANTOS, 2002, p. 72). Em face da desterritorialização da economia e da cultura 

suscitadas pela globalização do capital, a resposta contra os seus impactos negativos ―[...] não 

pode deixar de ser a reterritorialização, a redescoberta do sentido do lugar e da comunidade, o 

que implica a redescoberta ou a invenção de atividades de proximidade‖ (SANTOS, 2002, p. 

74). 

Para explicar essa inflexão na natureza dos movimentos sociais, Santos (2002, p. 74) 

rejeita o paradigma dos novos movimentos sociais, preferindo desenhar uma epistemologia 

particular. O referido arcabouço analítico resulta de um programa de pesquisa preocupado 

com os fundamentos, os desafios e as possibilidades dos projetos de emancipação social
44

 em 

diferentes contextos de exclusão e exploração (SILVA, 2019, p. 135). 

De acordo com Santos (2007, p. 23-24), a diversidade de práticas sociais, 

especialmente daquelas verificadas no Sul global, ultrapassa a capacidade explicativa das 

teorias sociais pensadas a partir de alguns poucos países do Norte. Há, nas palavras do autor, 

―[...] um desperdício de experiências sociais‖, que, por não serem legitimadas pelas ciências 

sociais hegemônicas, correm o risco de cair na invisibilidade. O descompasso entre teorias e 

práticas reflete a racionalidade subjacente ao próprio paradigma ocidental das ciências sociais, 

que se caracteriza, em síntese, por tomar a parte pelo todo - ―razão metonímica‖ -, e antever o 

futuro como uma superação linear do presente - ―razão proléptica‖ (SANTOS, 2007, p. 25-

26). 

Reconhecendo-se a necessidade de superar os vícios da razão metonímica e da razão 

proléptica, Santos (2007, p. 32-36) formula a Sociologia das Ausências e a Sociologia das 
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 De acordo com Antonio Cattani (2009, p. 175), o conceito de emancipação social ―[...] designa o processo 

ideológico e histórico de liberação por parte de comunidades políticas ou de grupos sociais da dependência, 

tutela e dominação nas esferas econômicas, sociais e culturais. Emancipar-se significa livrar-se do poder 

exercido por outros, conquistando, ao mesmo tempo, a plena capacidade civil e cidadã no Estado democrático 

de direito. Emancipar-se denota ainda aceder à maioridade de consciência, entendendo-se, por isso, a 

capacidade de conhecer e reconhecer as normas sociais e morais independentemente de critérios externos 

impostos ou equivocadamente apresentados como naturais‖. 
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Emergências. A primeira, com o objetivo de expandir o presente pelo aproveitamento 

adequado das experiências, fundamenta-se em cinco princípios: a) ecologia dos saberes: 

encoraja o diálogo do saber científico com outros saberes, como o popular, o indígena e o 

camponês; b) ecologia das temporalidades: reconhece a existência de temporalidades distintas 

em cada forma de sociabilidade; c) ecologia do reconhecimento: rejeita o estabelecimento de 

hierarquias entre os fenômenos sociais; d) ecologia da transescala: valoriza a análise 

articulada de projetos em diferentes escalas de ação (local-nacional-global, por exemplo); e) 

ecologia das produtividades: reconhece os sistemas alternativos de produção, superando a 

noção de produtividade capitalista (SANTOS, 2007, p. 32-36). 

A Sociologia das Emergências, por seu lado, ao combater a razão proléptica, pretende 

substituir a visão abstrata e homogênea do futuro por uma perspectiva concreta, baseada nas 

―utopias realistas‖ desnudadas pela Sociologia das Ausências. Na Sociologia das 

Emergências, exemplifica Santos (2007, p. 37-38), ―[...] temos de fazer uma ampliação 

simbólica de um pequeno movimento social, uma pequena ação coletiva, [...] devemos buscar 

credibilizar, ampliar simbolicamente as possibilidades de ver o futuro a partir daqui‖. 

O resultado da Sociologia das Ausências e da Sociologias das Emergências é a 

produção de uma realidade mais rica, mas, ao mesmo tempo, mais fragmentada e 

desorganizada. Por isso, as iniciativas, organizações e movimentos sociais precisam 

desenvolver modos de inteligibilidade recíproca - os ―procedimentos de tradução‖ -, 

dinâmicas que os aproximem sem comprometer as suas identidades plurais. Entre os 

instrumentos capazes de promoverem essa ―tradução interorganizacional‖, destacam-se os 

fóruns, os encontros e as redes de movimentos sociais, porque criam espaços de interlocução 

entre grupos sociais distintos, fazendo transparecer consensos e convergências (SANTOS, 

2007, p. 39-40; SILVA, 2019, p. 136).  

Dentro dessa multiplicidade de novas experiências que, como se afirmou 

anteriormente, ora podem ser interpretadas como parte dos novos movimentos sociais 

(GENDRON, 2001; PICOLOTTO, 2008), ora podem ser entendidas como encobrimentos 

trazidos à visibilidade pela Sociologias das Ausências e das Emergências (SANTOS, 2007; 

SILVA, 2019), o movimento por uma globalização alternativa será, aqui, aprofundado, uma 

vez que é no bojo dele que as iniciativas econômicas solidárias ganham fôlego enquanto 

movimento social. 

Uma primeira observação a se fazer é que não há consenso quanto a denominação 

desse movimento. Na obra de Donatella della Porta (2007), ele recebe o nome de ―movimento 

por uma nova globalização‖; na de Breno Bringel e Enara Muñoz (2010), de ―movimento 
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antiglobalização‖; autores franceses, como Alain Touraine (2007) e Patrick Viveret (2009), 

preferem o termo ―movimento altermundista‖. Podem ser encontradas, também, 

nomenclaturas que exploram a finalidade do movimento, como, por exemplo, ―movimento 

pela justiça global‖, objeto do estudo de Khris Mattar (2013). Para além das distinções 

terminológicas, importa, aqui, apresentar o conteúdo geral das reivindicações. 

Para Donatella della Porta (2007, p. 29), o movimento por uma nova globalização 

reúne movimentos heterogêneos, reunidos por ―[...] um esquema de referência que identifica o 

neoliberalismo como inimigo comum‖. Esses movimentos criticam a globalização sobretudo 

por privilegiar o livre-comércio em detrimento dos direitos sociais e por ser imposta a partir 

de cima - ou seja, por parte de uma elite econômico-burocrática de dirigentes das corporações 

transnacionais e de burocratas de organizações intergovernamentais, como a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (DELLA PORTA, 2007, 

p. 36; VIVERET, 2009, p. 11). 

O movimento deu seus primeiros passos em Seattle, nos Estados Unidos, em 1999, 

quando cerca de 50 mil pessoas protestaram contra a terceira conferência da OMC, marco 

inicial da Rodada do Milênio. As manifestações, que aconteceram durante todos os dias da 

conferência, foram embaladas por lemas como: ―o mundo não está à venda‖, ―não à 

globalização sem participação‖, e ―comércio: limpo, ecologicamente correto e justo‖. Os atos 

em Seattle são frequentemente considerados o momento inaugural de um processo de 

integração de grupos atuantes nos cinco continentes, reunindo desde operários e camponeses, 

até ecologistas, feministas, ativistas dos direitos humanos, entre outros (DELLA PORTA, 

2007, p. 7-10).  

Mobilizações semelhantes à registrada em Seattle aconteceram em Davos, durante o 

Encontro Anual do FMI; em Washington na reunião da primavera de 1999 do FMI; em 

Bancoc, na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento; no Japão, 

Melbourne e Praga, em setembro de 2000; e em Nice, em dezembro de 2000, para citar alguns 

exemplos (GOHN, 2013, p. 155). 

Bringel e Muñoz (2010, p. 29-30) identificam o movimento arquitetado a partir de 

Seattle pelas seguintes características: a) heterogeneidade, com a participação de amplos 

setores conformados em diferentes eixos temáticos; b) espetacularização dos atos de 

protesto
45

, com estratégias inovadoras que conferiram grande atenção midiática; c) emprego 
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 ―Nas ruas de Seattle, entre bandas e grupos teatrais, os ativistas do Greenpeace apresentam-se com 
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das novas tecnologias de informação e comunicação
46

, especialmente para fins de 

organização; d) horizontalidade na tomada de decisões, com predomínio de instâncias 

decisórias assembleares e por consenso; e) estabelecimento de uma ―conexão glocal‖, 

assentada na ideia de ―pensar globalmente‖ - isto é, dar visibilidade global aos problemas -, e 

―[...] atuar localmente‖ - apostar nos trabalhos de base; f) radicalidade reivindicativa, 

desafiando o discurso da ausência de alternativas ao modelo socioeconômico dominante.  

Dentro desse heterogêneo movimento, determinados grupos, além de compartilharem 

um mesmo elemento de rejeição - a crítica à globalização de mercado -, elaboraram discursos 

propositivos sob a base comum da justiça econômica e social, da valorização da participação 

popular, da proteção do meio ambiente e dos direitos humanos (DELLA PORTA, 2007, p. 36; 

VIVERET, 2009, p. 11). Conforme pontua Maria da Glória Gohn (2013, p. 157), ―[...] o 

movimento une a crítica que faz sobre as causas da miséria, exclusão e conflitos sociais, à 

busca e à criação de um consenso que viabilize ações conjuntas. [...] Com isso ele contribui 

para construir uma outra rede de globalização, a da solidariedade‖. Sob a perspectiva de sua 

faceta propositiva parece fazer mais sentido, portanto, falar em ―altermundialização‖ do que 

em ―antiglobalização‖. 

O foco na construção de alternativas, culminou, depois da primavera em Seattle e nas 

cidades europeias citadas anteriormente, no primeiro Fórum Social Mundial, em 2002, 

organizado em oposição ao Fórum Econômico Mundial de Davos
47

 (VIVERET, 2009, p. 13). 

Com o lema ―um novo mundo é possível‖, o FSM redimensiou a articulação entre 

movimentos sociais, fortalecendo as redes de movimentos e o intercâmbio entre as pautas 

globais e as realidades locais, como se verá em tópico próprio. 

                                                                                                                                                         
gigantescos preservativos com a inscrição ‗pratice safe trade‘, enquanto agricultores franceses distribuem 250 

quilos de Roquefort, queijo submetido a altas taxações nos Estados Unidos como reataliação pelas restrições 

introduzidas pela União Europeia aos produtos alimentícios tratados com hormônios. O Jubileum 2000, uma 

coalizão de grupos para a abolição da dívida externa dos países mais pobres, organiza uma corrente humana. 

[...] pequenos grupos intervêm de forma violenta, quebrando as vitrinas de alguns estabelecimentos comerciais 

de multinacionais - entre os quais a Nike, a Levi‘s e o McDonald‘s - já submetidas a campanhas de boicote pela 

utilização de trabalho infantil ou produtos geneticamente modificados‖ (DELLA PORTA, 2007, p. 7-10). 
46

 A aposta do altermundismo na rede como meio para alcançar o máximo de pessoas tem expressão, por 

exemplo, no uso de veículos de comunicação e informação de grande circulação, como o jornal Le Monde 

Diplomatique, a rede Indymedia Center e o jornal Bretzel, para divulgar seus valores (VIVERET, 2009, p. 13). 
47

 Sobre o Fórum de Davos, narra Sérgio Haddad (2020, p. 3): ―Com a queda do muro de Berlim, em 1989, e o 

avanço do capitalismo frente ao socialismo, a promessa de Davos era ampliar o mercado de consumo, 

incluindo países do sul com governos de orientação liberal e implantação do livre comércio de crescente 

produção de mercadorias. A globalização era impulsionada pela revolução dos meios de comunicação e da 

informática, o que facilitava a circulação de informações e de bens. Reagan, nos Estados Unidos (1981–1989), 

e Thatcher, na Inglaterra (1979–1990), apresentaram-se, desde os anos 1980, como principais impulsionadores 

das políticas neoliberais para essa nova fase do capitalismo: a diminuição do papel do Estado, a privatização de 

seus bens, a abertura do mercado e a desregulamentação e redução dos gastos sociais, sob orientação, 

principalmente, do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial e da Organização Mundial de 

Comércio (OMC)‖. 
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Para Ana Mercedes Sarria Icaza (2009, p. 261-262), o FSM reacendeu ―[...] a 

discussão sobre os movimentos sociais e as perspectivas de transformação social no mundo 

contemporâneo‖. Ainda, de acordo com a autora, foi nesse momento de intensa contestação à 

lógica econômica dominante que os movimentos propondo formas alternativas de produção, 

comercialização e consumo ganharam força.  

Depois da onda de questionamentos à globalização neoliberal, a formulação de 

propostas econômicas concretas, que conferissem substância ao projeto de uma globalização 

contra-hegemônica, emancipatória e, ao mesmo tempo, viável, tornou-se uma preocupação de 

primeira ordem. Tal urgência deveu-se, em parte, porque, ao contrário do que ocorrera nos 

séculos XIX e XX, no início do século XXI as economias socialistas centralizadas já não se 

apresentavam como alternativa anti-sistêmica ―viáveis nem desejáveis‖ (SANTOS; 

RODRÍGUEZ, 2011, p. 16). Nesse novo momento, as alternativas aparecem fragmentadas em 

diversos movimentos que, na obra da socióloga Corinne Gendron (2001), recebem o nome de 

―novos movimentos sociais econômicos‖. 

Não mais do que uma face do movimento por uma nova globalização, os novos 

movimentos sociais econômicos, ou simplesmente movimentos sociais econômicos, atuam 

com o propósito de redefinir e utilizar a economia segundo seus valores, necessidades, ética e 

objetivos de transformação social. De forma geral, os movimentos que compõem esse grande 

movimento ―[...] instrumentalizam a economia para fins políticos e sociais‖ (GENDRON, 

2001, p. 178). Eles correspondem a uma modalidade de ação social que não está centrada, 

necessariamente, em manifestações e atos de protesto, mas se encontra incutida na sua própria 

forma de existir (GENDRON; TURCOTTE, 2006, p. 3-4) 

De acordo com Paulo André Nierdele (2014, p. 170), diferentemente dos ―velhos 

movimentos sociais‖, que direcionavam suas reivindicações ao Estado, as ações empreendidas 

no âmbito dos novos movimentos sociais econômicos dirigem-se ao mercado. Entre os 

principais exemplos desses movimentos, estão a economia solidária, o comércio justo, a 

agroecologia e a produção orgânica, a indicação geográfica, a agricultura urbana e o slow 

food. Na opinião de Nierdele (2014, p. 170), a natureza difusa e os contornos imprecisos dos 

referidos grupos dificultam tanto a elaboração de um conceito uno para a categoria 

―movimentos sociais econômicos‖, quanto o seu enquadramento dentro da teoria dos 

movimentos sociais. No entanto, todas as iniciativas encontram-se na busca por ―[...] redefinir 

as relações entre produtores e consumidores com base na revalorização de atributos 

qualitativos que integram diferentes dimensões estéticas e éticas‖ (NIERDELE, 2014, p. 170). 

Picolotto (2008, p. 90) destaca as mudanças culturais que os movimentos sociais 
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econômicos desafiam. Na esfera dos valores, agregam-se a solidariedade, o reconhecimento, a 

cooperação, o igualitarismo, entre outros. As perspectivas do trabalho cooperativo e da 

autogestão são inseridas nas relações de produção; e, quanto às relações de consumo, o lucro e 

o menor custo deixam de ser os únicos vetores relevantes. Segundo o autor, é cedo para saber 

qual o ―potencial histórico‖ de transformação cultural dessas essas iniciativas, mas tudo 

dependerá de suas habilidades em tirar proveito das contradições do capitalismo e da sua 

capacidade organizativa (PICOLOTTO, 2008, p. 90).  

Por outro, e considerando que as economias alternativas são holísticas, porque a 

transformação econômica interage constantemente com processos culturais, sociais e 

políticos, o seu êxito depende, também, da qualidade e da sustentabilidade dessa dinâmica de 

integração mútua (SANTOS; RODRÍGUEZ, 2011, p. 49). 

Na obra Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista, organizada 

por Santos e Rodríguez (2011), são examinados diferentes exemplos de movimentos sociais 

econômicos. Na introdução, os organizadores sistematizam essas iniciativas em três grandes 

grupos - o ―mapa das visões econômicas alternativas‖. No primeiro grupo, situam-se as 

formas de associativismo
48

, notadamente as cooperativas de produção e trabalho, que, embora 

se orientem por princípios não capitalistas, são compatíveis com um sistema de mercado. No 

segundo, estão as economias populares e as práticas de desenvolvimento alternativo, 

iniciativas fortemente enraizadas em comunidades locais, e  estruturadas na forma de 

organizações econômicas de propriedade e gestão solidária, que se opõe tanto à separação 

entre capital e trabalho, quanto a necessidade de recorrer à ajuda do Estado. Finalmente, no 

terceiro grupo aparecem as propostas de alternativas ao desenvolvimento, como o buen vivir 

dos povos andinos, que apostam em práticas econômicas totalmente desvinculadas do sistema 

capitalista (SANTOS; RODRÍGUEZ, 2011, p. 23-48). 

Todos os trê grupos de expressão de economias alternativas geram, em diferentes 

graus de intensidade e ruptura, ―[...] espaços não capitalistas que apontam para uma 

transformação gradual da produção e da sociabilidade para formas mais igualitárias, solidárias 

e sustentáveis‖ (SANTOS; RODRÍGUEZ, 2011, p. 43). Mesmo as iniciativas que se 

apresentam apenas reformadoras do sistema - a exemplo das cooperativas - devem, no 
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 Sobre as iniciativas desse grupo, Santos e Rodríguez (2011, p. 23) aprofundam: ―Desde suas origens no século 

XIX, o pensamento associativista e a prática cooperativa desenrolam-se como alternativas tanto ao 

individualismo liberal como ao socialismo centralizado. Como teoria social, o cooperativismo está baseado em 

dois postulados: por um lado, a defesa de uma economia de mercado com princípios não capitalistas de 

cooperação e mutualidade, e, por outro, a crítica a um Estado centralizado e a preferência por formas de 

organização política pluralistas e federalistas, que conferem um papel central à sociedade civil. Como prática 

econômica, se inspira em valores de autonomia, democracia participativa, igualdade, equidade e solidariedade‖. 
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entendimento de Santos e Rodríguez (2011, p. 21), ter o seu potencial emancipatório 

reconhecido e valorizado para que não se caia em um ―fundamentalismo alternativo‖, que, ao 

visibilizar unicamente as propostas revolucionárias, ―[...] fecha as portas para enclaves de 

solidariedade no seio do capitalismo‖. 

Outro ponto de contato entre as múltiplas experiências de economias alternativas é o 

fato de compartilharem os princípios da igualdade, da solidariedade e do respeito à natureza 

(SANTOS; RODRÍGUEZ, 2011, p. 20). O primeiro princípio pressupõe que o produto do 

trabalho seja distribuído de forma equitativa entre os seus produtores e as decisões sobre o 

processo produtivo sejam tomadas coletivamente. O segundo, que cada um receba de acordo 

com as suas necessidades, e contribua conforme as suas capacidades. Em defesa da proteção 

ambiental, terceiro princípio, o processo de produção e a escala das atividades não podem 

ultrapassar os ―imperativos ecológicos‖. 

No horizonte da atuação dos movimentos sociais econômicos, um dos principais 

desafios que se colocam é o da articulação para além do espaço local. Como sinalizam Santos 

e Rodríguez (2011, p. 40), ―[u]ma estratégia monolítica de relocalização como resposta à 

globalização pode ser não somente inviável - dada a profunda imbricação entre o local e o 

global - sendo também indesejável, porque a solidariedade gerada na comunidade não se 

estende a membros de outras comunidades‖. O caminho, portanto, é globalizar as iniciativas 

locais contra-hegemônicas; não pela mera promoção de determinadas movimentos locais em 

escala global, mas, como se destacou em outra passagem, pela construção de mecanismos de 

inteligibilidade entre eles. 

Ampliando o debate nessa perspectiva, o próximo tópico tratará das estratégias das 

quais se servem os movimentos sociais econômicos para construir espaços de ―tradução‖ e, 

consequentemente, estreitar os laços locais-globais. 

 

4.2 As articulações globais-locais dos movimentos sociais econômicos 

A globalização em curso desde a segunda metade do século XX provocou inéditas 

mudanças nos processos econômicos, sociais, culturais e políticos, redefinindo, inclusive, as 

formas de organização e atuação dos movimentos sociais. Por conta das emergentes 

tecnologias de informação e comunicação, a atuação dos atores sociais, até então restrita ao 

marco espacial do Estado-nação, ganhou novos formatos, passando a desconhecer limites 

geográficos, apresentar mais dinamicidade e agilidade, e maior difusão. 

Na ―era da informação‖, conforme Manuel Castells (2013, p. 10), os movimentos 
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sociais encontram-se organizados em rede
49

 e de forma transnacionalizada: ―[...] espalharam-

se por contágio num mundo ligado pela internet sem fio e caracterizado pela difusão rápida e 

viral de imagens e ideias‖. Se a  rede é o artefato que organiza o exercício do poder entre os 

atores que controlam a definição das regras e normas da sociedade, ela serve, também, como 

instrumento e meio de expressão do contrapoder dos ―atores da mudança social‖. Assim, os 

movimentos sociais reprogramam as redes em torno de interesses e valores de resistência e 

transformação social (CASTELLS, 2013, p. 10-11). 

Além de servir de instrumento para a organização dos movimentos, a rede torna-se o 

seu protótipo: fala-se em redes locais, regionais, nacionais, internacionais e transnacionais de 

movimentos sociais . Ilse Scherer-Warren (2012, p. 20) propõe os conceitos de ―coletivos em 

rede‖ e ―rede de movimentos os sociais‖ para explicar as formas de interação em rede dos 

movimentos sociais. O primeiro abrange ―[...] as conexões entre organizações empiricamente 

localizáveis‖, que podem ―[...] vir a ser segmentos (nós) de uma rede mais ampla de 

movimentos sociais‖ (SCHERER-WARREN, 2012, p. 21). Os coletivos em rede agregam 

organizações de base ou de associativismo localizado, como, por exemplo, núcleos ou 

assentamentos dos Movimentos Sem-Terra, empreendimentos da economia solidária e 

associações de bairro, que podem participar de redes nacionais e transnacionais de 

movimentos. 

A rede de movimentos sociais, de maior complexidade, articula não apenas as 

organizações e associações de base, mas organizações de mediação política (fóruns e 

associações nacionais, por exemplo) e mobilizações da esfera pública (marchas, protestos, 

campanhas, etc.). Ela se apresenta como o nível mais politizado e ideacional dos movimentos 

sociais, espaço de concertação de grupos sociais em situação de exclusão, desigualdade ou 

discriminação, ou que lutam por mudanças sistêmicas. Com a ideia de rede de movimento 

social busca-se, portanto, ―[...] apreender o porvir ou o rumo das ações de movimentos 

transcendendo as experiências empíricas, concretas, datadas, localizadas dos sujeitos/atores 

coletivos‖ (SCHERER-WARREN, 2012, p. 25). 

Para Bringel e Muñoz (2010, p. 29), os protestos de Seattle e o nascimento do 

movimento antiglobalização representam o marco da transnacionalização das redes de 

movimento social. A partir desses eventos, atores sociais de diferentes naturezas (movimentos 
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 Para Castells (2006, p. 566), redes ―[...] são um conjunto de nós interconectados‖, ―[...] estruturas abertas 

capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da 

rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação‖. De forma concreta, e a título de 

exemplo, pode-se falar nas redes financeiras do mercado global, ou nas redes multimídias que congregam 

sistemas de televisão, estúdios de entretenimento, etc.. 
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sociais, organizações não governamentais, sindicatos, etc.) inseriram-se de forma mais ativa 

no âmbito global, lançando mão de estratégias de organização e participação próprias. Para 

além de mudanças no repertório das ações coletivas, o cenário do seu desenvolvimento, isto é, 

a sociedade internacional, foi igualmente impactado. Os movimentos sociais passaram a 

ocupar lugar de destaque e a exercer influência em uma arena antes dominada quase 

exclusivamente por Estados, organizações internacionais e corporações transnacionais 

(BRINGEL; MUÑOZ, 2010, p. 29; FAZIO, 2012, p. 80-81). 

Não por acaso, o surgimento dos movimentos sociais globais representa, também, a 

emergência de um novo ator internacional
50

 (BRINGEL; MUÑOZ, 2010, p. 29; OLIVEIRA, 

2014, p. 118). Como pontua Marcia Puydinger de Fazio (2014, p. 351), os movimentos sociais 

globais despontam como ―produtores e produto da agenda internacional‖, atuando na 

demonstração de suas agendas, objetivos e interesses, na busca de mudanças sociais em escala 

global. Quando interferem nas estratégias dos demais atores, tornam-se alvos de reações 

diversas: da abertura de novas vias de participação até a repressão de suas lutas (BRINGEL; 

MUÑOZ, 2010, p. 29). 

Ulrike Schuerkens (2017, p. 197) afirma que as ideias difundidas pelos movimentos 

sociais globais podem contribuir positivamente para a transformação dos atores políticos e do 

sistema econômico global. A autora destaca, por exemplo, a importância dos movimentos 

feminista e ecológico, nas três últimas décadas, para uma mudança de postura da ONU, que 

materizalizou demandas em resoluções e mesmo nos Objetivos do Milênio. No caso dos 

movimentos sociais econômicos, Gendron e Turcotte (2006, p. 4) afirmam que eles 

introduzem novas dinâmicas regulatórias no mercado - a exemplo dos sistemas de certificação 

de produção e comércio sustentável -, que acabam por pressionar atores tradicionais, como as 

corporações transnacionais, a reverem suas práticas. 

Para Odete Maria de Oliveira (2014, p. 109), os movimentos sociais globais incluem-

se no rol dos ―[...] operadores da ampla rede dos atores não estatais‖. Embora dispersos entre 

países e localidades, e a despeito da aprovação ou controle dos Estados, comprometem-se 

conjuntamente em favor de causas específicas, e ―[p]or meio de suas construções em redes, 

vão promovendo entendimentos compartilhados e de solidariedade‖ (OLIVEIRA, 2014, p. 

109-113). 
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 No âmbito deste trabalho, considera-se ator internacional ―[...] aquela unidade do sistema internacional 

(entidade, grupo ou indivíduo) que goza de habilidade para mobilizar recursos para alcançar seus objetivos, que 

têm capacidade para exercer influência sobre outros atores do sistema e que possui certa autonomia‖ (BARBÉ, 

2003, p. 135). 
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Esses movimentos sociais recebem o adjetivo ―global‖ não apenas por ultrapassarem 

as fronteiras nacionais, mas, também, por refletirem uma ―consciência global‖ partilhada 

sobre os problemas comuns da humanidade (TREVISOL, 2007, p. 55). Nessa condição, 

articulam e globalizam movimentos sociais locais, regionais ou nacionais, cujas pautas 

espelham desafios transfronteiriços e contemporâneos, como a preservação ambiental, a 

taxação de capitais especulativos, a soberania alimentar, a defesa da paz, entre outros 

(OLSSON, 2015, p. 69). 

Por outro lado, o fato de terem alcançado dimensão global não os torna menos locais, 

uma vez que é no nível micro que se reafirmam e consolidam: ―as identidades coletivas, 

reforçando o sentimento de pertencimento [...]; os simbolismos/místicas das lutas, criando-se 

a ideia de unidade na diversidade e força interior para prosseguir [...]; e os projetos/utopias, 

que dão longevidade e significação ao movimento [...]‖ (SCHERER-WARREN, 2012, p. 39). 

Como afirma Santos (2002, p. 67 ), a proliferação de respostas locais a pressões de ordem 

global e as articulações que elas estabelecem entre si por partilharem dos mesmos objetivos 

fazem com que o local seja produzido globalmente. Da intersecção entre o global e o local na 

constituição desses movimentos é que surge a designação ―glocal‖, utilizada neste trabalho 

para sublinhar a peculiaridade desses atores. 

Discutida por Roland Robertson (1997, p. 25-28), a ideia de ―glocalização‖ sugere um 

processo em que o local e o global interagem para constituir o ―glocal‖. Derivado da 

expressão japonesa dochakuka (―o que vive em sua própria terra‖), o termo glocalização foi 

inicialmente empregado com sentido comercial, para identificar estratégias de marketing 

voltadas à adaptação de produtos globais às particularidades de mercados locais
51

. Na obra de 

Robertson, no entanto, ele é utilizado para contestar o argumento de que a globalização 

promove a homogeneização das culturas, com o predomínio de determinadas regiões sobre 

outras (ROBERTSON, 1997, p. 29). 

Para o autor, o termo glocal traduz a intensa interpenetração entre o global e o local, o 

universal e o particular, de modo a afastar as correntes que enxergam o local e o global como 

espaços antagônicos dentro do mundo globalizado. Ele enfatiza, ainda, que as localidades são, 
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 Sobre a glocalização como forma de ―micromarketing‖: ―No mundo da produção capitalista para mercados 

cada vez mais globais, a adaptação ao local e outras condições particulares não é simplesmente um caso de 

respostas dos negócios à variedade global existente - civilizacional, regional, social, étnico, de gênero e ainda 

outros tipos de consumidores diferenciados - como se tal variedade ou heterogeneidade existisse simplesmente 

'nele mesmo‘ [no local]. Em uma extensão considerável, o micromarketing envolve a construção de 

consumidores cada vez mais diferenciados, a 'invenção' de 'tradições de consumo' (de que o turismo, sem 

dúvida a maior 'indústria' do mundo contemporâneo, é o exemplo mais claro). Simplificando, a diversidade 

vende‖ (ROBERTSON, 1997, p. 29). 
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frequentemente, produto de ideias globais, mas que esse não é um fator homogeneizante, 

porque elas interpretam o global à sua maneira (ROBERTSON, 1997, p. 31-32). A noção de 

―glocalização‖ sugere, então, que a globalização se ajusta às realidades locais, ao contrário de 

simplesmente aniquilá-las ou desprezá-las. 

Refletindo sobre a obra de Robertson, Pedro da Costa Junior (2016, p. 179) afirma que 

―[...] a noção de ‗glocalização‘ permite introduzir na globalização uma realidade 

multidimensional e, ademais, a junção entre global e local impede que o termo ―local‖ defina 

exclusivamente certa ideia de identidade, cômoda diante do caos da modernidade‖. Capta, 

portanto, a influência do que se verifica globalmente na realidade local. 

Na análise em termos de ―redes de movimentos sociais‖, o ―glocal‖ faz referência às 

―[...] formas de articulação entre o local e o global, entre o particular e o universal, entre o uno 

e o diverso, nas interconexões das identidades dos atores com o pluralismo‖ (SCHERER-

WARREN, 2011, p. 10). A atuação em rede é o que permite a comunicação, o intercâmbio de 

propósitos e a solidariedade multiescalas e entre atores sociais diversos. Incorporar o ―glocal‖ 

trata-se, enfim, ―[...] de buscar os significados dos movimentos sociais num mundo que se 

apresenta cada vez mais como interdependente, intercomunicativo, no qual surge um número 

cada vez maior de movimentos de caráter transnacional‖ (SCHERER-WARREN, 2011, p. 

10).  

Para Breno Bringel (2007, p. 41), a lógica do ―pensar globalmente e agir localmente‖, 

popularizada desde a década de 1990, com a Agenda 21
52

, promove a valorização do ―lugar‖ 

dentro da ação dos movimentos sociais. O lugar pode ser definido, na afirmação do autor com 

apoio na obra de John Agnew (1987), a partir de três camadas: a) a da localidade, que indica 

os marcos dentro dos quais acontecem as interações sociais do cotidiano; b) a da localização, 

que compreende o espaço geográfico concreto, atravessado por dinâmicas econômicas e 

políticas provenientes de marcos mais amplos (regional, nacional e global); e c) e a do sentido 

de lugar, que significa a percepção subjetiva  decorrente do viver em um lugar específico 

(BRINGEL, 2007, p. 41-42).  

Na avaliação de Bringel (2007, p. 41-42), embora a estrutura da rede conduza a uma 

imbricação entre escalas, inclusive com a definição de agendas em nível global, os 

movimentos não perdem os seus referenciais territoriais, porque é nessa dimensão que 
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 O slogan ―pensar globalmente, agir localmente‖ surgiu na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, de 1972, dentro dos domínios da Educação Ambiental, mas ganhou maior notoriedade em 1992, 

quando tornou-se lema da Agenda 21. Naquele contexto, foi apresentado como uma fórmula para a 

implementação das políticas de desenvolvimento sustentável, motivando a criação de Agendas 21 locais - no 

âmbito dos municípios - para dar efetividade ao projeto proposto no nível global (OLIVEIRA, 2012, p. 480). 
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transcorrem as questões da vida prática. Quando perspectivados de forma global, os 

movimentos não são, por outro lado, a simples soma de resistências localizadas, mas resultado 

do dinamismo de suas redes e da confluência e interação entre as práticas espaciais locais.  

Tomando como referência o movimento por uma globalização desde baixo, e, 

especialmente, os movimentos sociais econômicos, objeto deste trabalho, pode-se afirmar que 

o ―local‖ e o ―global‖ aproximam-se em, pelo menos, uma  grande frente: a articulação dos 

atores sociais em rede nos Fóruns.  

Os Fóruns Sociais, sejam eles mundiais, continentais, nacionais, regionais ou locais, 

constituem um espaço de convergência de movimentos e organizações populares, empenhados 

na (a) elaboração de uma consciência coletiva acerca de uma temática ou de um conjunto de 

temáticas, e na (b) mobilização de atores plurais, populares, democráticos e multipolares em 

torno de objetivos derivados dessa consciência elaborada (HOUTART, 2007, p. 466). Em um 

espectro mais amplo da concertação de atores sociais, o FSM aparece como exemplo 

emblemático de Fórum Social. 

Na definição de Santos (2005, p. 23), o FSM ―[...] é o conjunto de iniciativas de troca 

transnacional entre movimentos sociais e ONGs onde se articulam lutas sociais de âmbito 

local, nacional ou global, travadas contra todas as formas de opressão geradas ou agravadas 

pela globalização neoliberal‖. A Carta de Princípios, definida na primeira edição do FSM, 

caracteriza-o como um espaço plural e diversificado, não-confessional, não-governamental e 

não-partidário, ―[...] que articula de forma descentralizada, em rede, entidades e movimentos 

engajados em ações concretas, do nível local ao internacional, pela construção de um outro 

mundo‖ (FSM, 2001, princípio 8). 

A comunhão entre movimentos que representam atividades econômicas centradas no 

atendimento das necessidades humanas e no respeito à natureza, em oposição às visões 

totalitárias e reducionistas da economia e do desenvolvimento, constitui um dos principais 

eixos do FSM (FSM, 2001, princípios 12 e 10). Nesse trilhar, o I FSM é lembrado por Icaza 

(2009, p. 262) como um momento de fortalecimento da ESS, que foi apresentada como 

movimento social capaz de oferecer bases para a ―[...] reinserir a economia na sociedade e [...] 

questionar os padrões culturais e arranjos institucionais existentes‖ (ICAZA, 2009, p. 262-

263). 

A programação do I FSM contemplou um Grupo de Trabalho de Economia Solidária e 

a oficina ―Economia Popular Solidária e Autogestão‖, na qual participaram aproximadamente 

1.500 pessoas. Essas atividades viabilizaram tanto a organização nacional do movimento, 

como o seu intercâmbio com experiências internacionais. No Brasil, a partir das ações no 
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Grupo de Trabalho, formaram-se as Plenárias Nacionais de Economia Solidária (PNES), que 

culminaram na constituição do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), em 2003
53

. 

O I FSM abrigou, também, o lançamento da Rede Global de Socioeconomia Solidária, 

considerada a primeira articulação internacional do campo da economia solidária (SILVA, 

2019, p. 140; SANTOS, 2014a, p. 200). 

Os Fóruns Sociais seguintes - alguns deles realizados fora de Porto Alegre, 

prenunciando uma tendência à descentralização do evento - continuaram a servir de arena para 

a reflexão e as trocas entre movimentos de economias alternativas. No III FSM, por exemplo, 

das 1.619 oficinas realizadas, a temática com maior inserção - presente em 128 oficinas - foi a 

das ―Economias populares, alternativas e solidárias‖ (SCHERER-WARREN; LÜCHMANN, 

2004, p. 21). O FSM de 2016 - o primeiro realizado no hemisfério norte, na cidade de 

Montreal, no Canadá - teve como um de seus eixos temáticos as ―Alternativas econômicas, 

sociais e solidárias frente à crise capitalista‖. Na ementa desse eixo, aparecem subtemáticas 

como ―a economia a serviço do ser humano e da Terra‖, ―repartição justa de riquezas‖, 

―circuitos econômicos locais‖, ―construção de uma economia solidária como alternativa ao 

capitalismo‖, ―a agricultura como coração da economia local‖, entre outras (FSM, 2016, n.p).  

Em duas décadas de existência, o FSM atravessou diferentes fases. As edições iniciais, 

anuais até 2007, contaram com expressivo número de participantes - o FSM de 2005, por 

exemplo, considerado o de maior participação quantitativa, reuniu aproximadamente 155 mil 

pessoas. Essas edições não só cumpriram o seu objetivo inicial de fazer um contraponto ao 

Fórum Econômico de Mundial de Davos, como o superaram em termos de repercussão 

midiática. A partir da segunda década do século XXI, observou-se, no entanto, um 

enfraquecimento progressivo do FSM (BRINGEL; MUÑOZ, 2010, p. 34; HADDAD, 2020, p. 

11). 

Para Sérgio Haddad (2020, p. 12), a diminuição da participação pública no Fórum e a 
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 No início dos anos 2000, além de constituir-se e organizar-se enquanto movimento, a economia solidária 

mereceu uma política pública própria, no Brasil. Conforme narra Aline Mendonça dos Santos (2014a, p. 200): 

―A partir das plenárias, formou-se uma comissão responsável em negociar, junto ao Governo Lula, a inserção 

de políticas públicas para a economia solidária na plataforma de governo. O resultado desse diálogo deu origem 

à Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) dentro da estrutura do Ministério do Trabalho e 

Emprego, em junho de 2003. [...] Após 2003, com uma política nacional começando a ser planejada e 

executada, Fóruns Estaduais de Economia Solidária foram sendo articulados e foram somando-se às iniciativas 

já existentes. [...] Oriundas dessas organizações estaduais, foram criadas também articulações regionais e 

municipais, motivadas pelos processos operacionais instituídos pela SENAES (e/ou pelo FBES), que implicava 

grupos de trabalho e políticos organizados‖. Com a extinção do Ministério do Trabalho, em 2019, pelo governo 

de Jair Bolsonaro, a SENAES, que já havia sido transformada em subsecretaria, em 2016, teve suas atribuições 

enviadas ao Ministério da Cidadania. Para Leonardo Pinho (2019, n.p), essa mudança representa o 

enfraquecimento da economia solidária como estratégia de desenvolvimento e trabalho, uma vez que, agora, 

encontra-se vinculada às políticas de assistência social.  
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perda de visibilidade nas mídias têm múltiplas explicações: ―[u]ma delas é o próprio 

enfraquecimento dos movimentos sociais na conjuntura global atual. Há também analistas que 

explicam por fatores internos e de governança, questionando suas proclamadas 

horizontalidade e independência de partidos políticos‖. Sobre a posição dos analistas 

mencionados por Haddad (2020, p. 12), Bringel e Muñoz (2010, p. 32-34) afirmam que as 

críticas mais comuns ao FSM são direcionadas: a) a sua fragilidade democrática; b) à ênfase 

nas conferências de intelectuais famosos em detrimento da valorização de movimentos de 

base; c) à participação majoritária das classe média; d) ao protagonismo assumido por líderes 

e partidos políticos; d) à burocratização e institucionalização. 

No entanto, e na conclusão de Haddad (2020, p. 12), a principal divergência política 

no âmbito do FSM verifica-se entre grupos que ―[...] demandam declarações unitárias como 

sínteses das lutas sociais‖ e outros que, ao contrário, ―[...] defendem a multiplicidade de vozes 

a se expressarem por suas bandeiras de luta, argumentando que a síntese não seria possível, 

dada a natureza diversa das lutas sociais e dos atores políticos na sociedade atual, além das 

dificuldades metodológicas para realizá-las‖. Apesar dos conflitos acerca da condução 

metodológica do Fórum e das dúvidas sobre o seu futuro, ele continua a existir - sua última 

edição, denominada ―edição plenária virtual‖, aconteceu no mês de janeiro de 2021. 

Em paralelo à fragilização do FSM, a emergência de fóruns temáticos vem redefinindo 

o espaço de coordenação de agendas e compartilhamento de experiências em escala local-

global. No universo dos movimentos sociais econômicos, merece destaque o Fórum Social 

Mundial das Economias Transformadoras (FSMET).  

O FSMET é o processo de confluência de diferentes movimentos locais e 

internacionais da economia alternativa. O principal objetivo do Fórum é ―[...] reunir 

movimentos que compartilham o desejo de colocar as pessoas e o meio ambiente no centro da 

economia, caminhando para a construção de sociedades resilientes e colaborativas‖ (FSMET, 

2020c, n.p). Avançando na proposta inicial do FSM - de mostrar que  ―um outro mundo é 

possível‖ -, o FSMET revela, por meio de seu lema, que ―um outro mundo já existe‖ nas 

inúmeras iniciativas de economias transformadoras espalhadas por todos os continentes. 

A ideia de ―economias transformadoras‖ oferece, no contexto do Fórum, uma narrativa 

comum para quatro ―movimentos de movimentos‖: a economia social e solidária; a economia 

baseada nos bens comuns (em suas três famílias: os bens comuns urbanos, naturais e digitais); 

as economias feministas; e a agroecologia e movimento pela soberania alimentar. Na base 

dessa narrativa comum encontram-se, por outro lado, os valores-chave (a) da 

―sustentabilidade da vida‖, quer dizer, do apoio às condições de vida das pessoas, dos 
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sistemas naturais e dos laços comunitários; e (b) da ―distribuição igualitária do poder‖, isto é, 

da gestão democrática, participativa e transparente da atividade (FSMET, 2020b, n.p). 

A primeira edição do FSMET, organizada por 27 redes de economias alternativas, 

aconteceu entre os dias 25 de junho e 1 de julho de 2020, e contou com a participação de 

2.124 pessoas. Em tempos de pandemia, e diante da impossibilidade de um encontro 

presencial, a rede mostrou-se fundamental não apenas como estrutura organizativa, mas como 

instrumento de comunicação. O encontro foi realizado integralmente de forma virtual, e, após 

o seu término, as discussões sobre a elaboração da ―Agenda das Economias Transformadoras‖ 

continuaram no sítio eletrônico do FSMET (FSMET, 2020a, n.p). 

Para além desses exemplos, que indicam a articulação ―glocal‖ dos movimentos 

sociais econômicos nos Fóruns Sociais, vale mencionar que a sua interação com outros atores, 

em espaços ainda mais amplos e heterogêneos de diálogo político e social, confere 

interessantes contornos ao debate. Nesse ponto, destaca-se a liderança do Papa Francisco, em 

prol da construção de uma outra economia, canalizada no evento ―A Economia de Francisco‖, 

em referência a Francisco de Assis. 

Na linha da sua pioneira Encíclica sobre o cuidado com a ―casa comum‖ - a Laudato 

Si
54

, de 2015 -, o pontífice aglutinou em um encontro virtual, realizado no mês de novembro 

de 2020, jovens estudantes, empreendedores e transformadores sociais para discutir ―[...] uma 

nova perspectiva de organização econômica mundial, produzir pontes entre as boas iniciativas 

já existentes, bem como, para impulsionar aquelas experiências que ainda não são valorizadas 

diante da potência transformadora que carregam‖ (OSS-EMER et al., 2020, p. 75). Engajados 

na atividade desde o lançamento da carta convocatória, em 2019, estudiosos e ativistas de 

renome internacional como Vandana Shiva, Jeffrey Sachs, Kate Raworth e Juan Camilo 

Cárdenas ministraram conferências e participaram de sessões interativas com os jovens.  

A confluência de diferentes agentes para espaços de partilha como a conferência da 

Economia de Francisco, ou, precisamente, no caso dos movimentos sociais econômicos, a 

organização mediante redes que se colocam em interlocução em Fóruns Sociais oferecem, 

portanto, novas possibilidades de resistência e transformação social. A discussão de demandas 

de forma ampliada e o alinhamento global de agendas, com poder de influência, 

principalmente, sobre os Estados e o  mercado, confere aos movimentos sociais econômicos 

até mesmo a qualidade de atores internacionais.  
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 Sobre as aproximações entre a Encíclica Laudato Si e o Direito Ambiental Internacional, ver, por exemplo: 

REIS, Émilien Vilas Boas; BIZAWU, Kiwonghi. A Encíclica Laudato Si à luz do Direito Internacional do 

Meio Ambiente. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 12, n. 23, p. 29-65, jan./jun. 2015.  
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No entanto, não se pode perder de vista que, a concertação em nível global, ao tempo 

em que alimenta, é, também, alimentada pelas práticas que se desenvolvem nos territórios, nos 

núcleos mais capilarizados desses movimentos sociais. É no local que os movimentos vão 

lançando as bases materiais para uma outra economia, pautada pelos vínculos comunitários e 

pela solidariedade. O trânsito entre as escalas local e global permite afirmar, portanto, a 

natureza glocal dos movimentos sociais econômicos. 

  

4.3 Os movimentos sociais econômicos e o desafio da efetivação do direito 

humano ao desenvolvimento sustentável: uma análise a partir da ESS 

No primeiro capítulo deste trabalho, destacou-se, a partir da hermenêutica dos direitos 

humanos de Johan Galtung, o potencial dos ―canais beta‖, constituídos pelos atores da 

sociedade civil, na realização dos direitos humanos. Esses canais, na argumentação do autor, 

por atuarem em relações de proximidade, horizontalidade e solidariedade, promovem a 

transformação das estruturas econômicas e políticas, favorecendo a satisfação das 

necessidades humanas. Na mesma direção, e com aporte na teoria de Joaquín Herrera Flores, 

os direitos humanos foram apresentados como os processos e práticas - não necessariamente 

jurídicas - que permitem o acesso aos bens que garantem uma vida digna. 

No marco da efetivação do direito ao desenvolvimento sustentável - direito que, neste 

começo de século, encontra na Agenda 2030 da ONU uma baliza determinadora de seu 

conteúdo - verificou-se, à luz da literatura consultada (RAJAGOPAL, 2013; FUKUDA-

PARR, 2012, entre outros) e do próprio texto da Agenda 2030 (especialmente na sessão sobre 

os meios de implementação) que os atores não-estatais têm um importante papel a 

desempenhar. A proposta deste tópico é, uma vez delineadas as características dos 

movimentos sociais econômicos de atuação global-local, apresentar as suas possibilidades na 

realização do direito ao desenvolvimento sustentável. 

A categoria ―movimentos sociais econômicos‖, como visto na parte inicial do presente 

capítulo, tem contornos imprecisos e comporta um amplo conjunto de movimentos 

específicos. Essa circunstância, somada à da disponibilidade de bibliografia, justificam a 

opção por direcionar a análise às possibilidades de um movimento social econômico em 

particular, o da Economia Social e Solidária (ESS). A ESS será tomada, portanto, como 

modelo exemplificativo de um universo mais amplo. 

É impossível determinar as origens da ESS, uma vez que práticas econômicas 

assentadas no trabalho e em relações de reciprocidade, com enfoque na produção material 
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para o atendimento das necessidades coletivas, sempre existiram. No entanto, ela começa a se 

constituir como movimento, com maior realce de seus  aspectos organizativos e políticos, sob 

a influência do movimento cooperativista operário, nos séculos XVIII e XIX, apresentando-se 

como uma via paralela ao domínio capitalista. A sua emergência contemporânea mais 

pronunciada remete à adesão de empreendimentos cooperativos a mobilizações político-

culturais nas décadas de 1960 e 1970, na Europa, e ao crescimento do desemprego estrutural, 

no mesmo período, em vários países do mundo, que fez multiplicar as iniciativas solidárias
55

 

(GAIGER, 2013, p. 212; PICOLOTTO, 2008, p. 81).  

A Força-Tarefa Interinstitucional da ONU sobre Economia Social e Solidária - 

identificada pela sigla UNTFSSE, em inglês - aponta que o movimento da ESS é formado por 

organizações e empreendimentos que: a) têm objetivos econômicos, sociais e, frequentemente, 

ambientais definidos; b) apresentam diferentes níveis e formas de relações associativas, 

cooperativas e solidárias, entre trabalhadores, produtores e consumidores; e c) e praticam a 

autogestão e a democracia no local de trabalho (UNTFSSE, 2020, n.p). 

Para Euclides André Mance (2008, p. 112), o objetivo principal da ESS é ―[...] a 

reorganização social das ações de consumo, comércio, produção, serviço, finanças e 

desenvolvimento tecnológico de modo a promover a realização humana de cada pessoa, 

assegurando-lhe as condições materiais satisfatórias para o exercício ético de sua liberdade‖. 

Essa dinâmica desenvolve-se de forma ―[...] ecologicamente sustentável, socialmente justa e 

economicamente viável, pelo exercício pleno da democracia na esfera econômica‖ (MANCE, 

2008, p. 112). Considerando a multidimensionalidade da ESS, o autor sugere que apenas um 

conjunto de indicadores socioeconômicos, políticos e culturais
56

 conseguiria medir o sucesso 

da ESS como estratégia de desenvolvimento integral e sustentável. 

A ESS pode assumir diferentes formatos, entre os quais, Jean-Louis Laville e Luiz 

Inácio Gaiger (2009, p. 162), destacam: as cooperativas de produção e comercialização; as 
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 Para um inventário mais completo do desenvolvimento histórico da ESS, consultar: SINGER, Paul. 

Introdução à economia solidária. 1. ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002. 
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 Mance (2008, p. 114) sistematiza esses indicadores da seguinte forma: a) socioeconômicos: volume de 

necessidades satisfeitas com produtos e serviços da economia solidária; qualidade de vida e desenvolvimento 

humano; acesso à informação e participação nas decisões; acesso à diversidade de culturas; volume e qualidade 

de bens e serviços produzidos; número de pessoas empobrecidas; distribuição equitativa de renda; grau de 

realimentação em rede do conjunto das iniciativas; impacto ambiental do processo de consumo/produção; 

potabilidade das águas, tratamento ecológico dos resíduos, índices de reciclagem, de utilização de energia 

renovável e de pegada ecológica do consumo; redução da criminalidade, etc.; b) políticos: participação das 

pessoas nas organizações sociais populares e na vida política local, regional e nacional; mecanismos de 

participação popular direta nos governos; capacidade de mobilização social em favor da democratização do 

Estado; mecanismos de combate à corrupção;  c) culturais: solidariedade no interior das famílias, comunidades, 

bairros e municípios; propagação de valores como justiça, equidade, honestidade e solidariedade; níveis de 

escolarização; capacidade de expressão cultural individual e comunitária; elevação do diálogo intercultural. 
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empresas de trabalhadores; as redes e clubes de troca; os coletivos de geração de renda; os 

sistemas de comércio justo e de finanças; os grupos de produção ecológicas; as associações de 

mulheres, destinadas aos mais diversos fins; as cantinas populares; e as comunidades 

autóctones. Em comum, essas práticas apresentam a precedência da solidariedade em relação 

aos interesses individuais, o que se viabiliza por meio da socialização dos recursos produtivos 

e da adoção de critérios de igualdade na distribuição dos ganhos (LAVILLE; GAIGER, 2009, 

p. 162). 

De acordo com Daniel Nagao Menezes (2019, p. 159-160), a diversidade das 

iniciativas que se aproximam do conceito de ESS suscita um duplo risco. Primeiro,  o de 

incorrer-se em uma delimitação conceitual demasiado ampla, que, por comportar ―[...] tudo ou 

quase tudo‖, fica fragilizada no seu propósito. Segundo, o de abraçar um conceito muito 

restrito, que culmine na exclusão de práticas nas quais os valores da ESS estão menos 

explícitos. Assim, atentar para as condições de surgimento das organizações e 

empreendimentos, é uma das vias que ajudam a identificar a sua natureza social e solidária. 

Utilizando a realidade brasileira como exemplo, e segundo levantamento feito por 

Gaiger (2013, p. 213), o aparecimento de experiências de ESS resulta, na maioria das vezes, 

de um processo orgânico, protagonizado por setores populares com fortes referências culturais 

e presença de lideranças genuínas. Os agentes envolvidos ―[...] valorizam a vida comunitária, 

o associativismo ou as mobilizações de classe, sobretudo quando tais referências se alimentam 

em vivências próprias de organização e luta‖, nas quais ―[...] esses protagonistas forjaram 

identidades comuns, laços de confiança e competências para a defesa coletiva de interesses e 

aspirações‖ (GAIGER, 2013, p. 213). Na conclusão do autor, diferente das iniciativas de ESS 

induzidas externamente, as originárias de lutas sociais, exibem melhores indicadores 

econômicos, apresentam maior solidariedade comunitária e maior inserção política na 

sociedade. 

A integração entre a ESS e os ODS da Agenda 2030 da ONU - enquanto cartilha que 

operacionaliza o direito ao desenvolvimento sustentável - é objeto de discussão no âmbito da 

já mencionada UNTFSSE. A Força-Tarefa Interinstitucional objetiva ampliar o 

reconhecimento do papel da ESS no desenvolvimento sustentável, produzir conhecimento 

sobre a temática, apoiar as redes e fomentar um ambiente institucional e político favorável à 

ESS, e promover a coordenação dos esforços internacionais em torno desse movimento. Além 

de atuar como uma plataforma de articulação interagências - o seu corpo de membros é 

formado por dezoito agências da ONU -, constitui um canal de escuta da sociedade civil, 

agregando a participação dos atores da ESS (redes de ESS, comunidades científicas, etc.), na 
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condição de observadores (UNTFSSE, 2020, n.p). 

Em documento de trabalho da UNTFSSE, Peter Utting (2018, p. 13-14) identifica os 

impactos da ESS em pelo menos cinco dimensões do desenvolvimento sustentável, conforme 

a sistematização a seguir. 

 

Quadro 1 - ESS e dimensões do desenvolvimento sustentável 

 

DIMENSÃO DO 

DS 

IMPACTO DA ESS 

Econômica Geração de empregos. Desenvolvimento econômico local. 

Empoderamento econômico das mulheres. Encurtamento da cadeia 

entre produtores de bens e de serviços e consumidores, com a 

distribuição mais justa do excedente. Reforma das economias de 

modo ecologicamente correto. 

Social Integração pelo trabalho. Trabalho decente. Atendimento das 

necessidades básicas. Coesão social. 

Ambiental Proteção e gestão de recursos naturais pela comunidade. Valorização 

de filosofias que preconizam o consumo consciente, como a da 

―simplicidade voluntária‖
57

. 

Cultural Elevação da ética e dos valores solidários. Justiça ambiental, social e 

distributiva.  Fortalecimento das comunidades. Valorização do Buen 

Vivir
58

. 

Política/governança Cidadania ativa e ação coletiva. Empoderamento dos desfavorecidos. 

Governança participativa ou democrática. 

Fonte: organizado pela autora, com base em Utting (2018, p. 13-14). 

 

Outra perspectiva de análise, mais minuciosa, relaciona os valores e práticas da ESS 

com os ODS, por meio da divisão em subgrupos de influência (UNTFSSE, 2016, p. 6-16). Na 

sequência, tenta-se fazer um esforço didático semelhante, tomando por base esse arranjo, mas 

sem o compromisso de segui-lo à risca. Dados estatísticos - a maioria deles de abrangência 

                                                 
57

 O termo ―simplicidade voluntária‖ designa estilos de vida que procuram minimizar as consequências do 

materialismo sobre o ambiente natural e a qualidade de vida, por meio da redução do consumo e dos ganhos 

pessoais (UTTING, 2018, p. 14) . Para mais detalhes, ver, por exemplo: DIJK, Nadine van. Can‘t buy my 

happiness: how voluntary simplicity contributes to subjective wellbeing. Bath Papers in International 

Development and Well-Being, no. 29, p. 1-19, january, 2014. 
58

 Categoria central da filosofia de vida dos povos indígenas, o Buen Vivir indica, de acordo com Leonardo Boff, 

citado por Alberto Acosta (2016, p. 210), ―[...] uma ética do suficiente para toda a comunidade, e não apenas 

para o indivíduo. O Buen Vivir supõe uma visão holística e integradora do ser humano, imerso na grande 

comunidade terrena que inclui, além do ser humano, o ar, a água, o solo, as montanhas, as árvores e os animais; 

é estar em profunda comunhão com Pachamama (a Terra), com as energias do universo e com Deus‖.  
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nacional, em vista da escassez de indicadores globais sobre o assunto - ajudam a demonstrar 

empiricamente a capacidade de resposta da ESS nessas conexões. O critério utilizado na 

escolha dos grupos de influência, uma vez que a elasticidade das práticas da ESS poderiam 

ensejar combinações com diversos ODS, foi o da recorrência com que aparecem na 

bibliografia consultada. 

No primeiro grupo de influência - erradicação da pobreza e igualdade - estão 

incluídos os ODS 1 e 10
59

. 

A ESS insere-se como uma estratégia de combate à pobreza, complementar, por 

exemplo, às políticas de transferência de renda, por atuar diretamente na ―ativação econômica 

dos pobres‖ (ASSEBURG; GAIGER, 2007, p. 507). De acordo com Gaiger (2015, p. 45), 

―[...] medidas orientadas à ativação dos trabalhadores empobrecidos, e não apenas a melhorias 

em seu poder aquisitivo, são as mais indicadas para provocar efeitos benéficos sobre a 

equidade e o desenvolvimento social e econômico‖, projetando-se com mais ênfase no longo 

prazo.  

A ESS constitui terreno fértil para a denominada ativação econômica, porque supõe 

um alto grau de protagonismo de seus integrantes: eles são ―[...] capazes de reter para si a 

riqueza que produzem e incrementá-la paulatinamente, a partir dos ativos materiais, 

intelectuais e relacionais que possuem e da exploração da sua capacidade de trabalho‖ 

(ASSEBURG; GAIGER, 2007, p. 507). Na ESS, o excedente econômico não é drenado pelo 

detentor exclusivo do capital, mas revertido para o proveito coletivo e/ou pessoal dos 

integrantes, circunstância indutora de equidade econômica (ASSEBURG; GAIGER, 2007, p. 

513-514). A título de exemplo, e considerando os dados do último mapeamento sobre a ESS 

no Brasil, realizado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) em 2013, 

observa-se que aproximadamente 60% dos empreendimentos solidários consultados 

elencaram a ―geração de renda ou a obtenção de ganhos‖ como uma de suas principais 

conquistas (SENAES, 2014, n.p). 

A esse retorno em termos de rendimento econômico, somam-se ganhos pessoais, dos 

quais normalmente estão privados os indivíduos expostos à carência material, como a 

possibilidade de uma melhor organização da vida familiar e o aumento da autoestima 

(ASSEBURG; GAIGER, 2007, p. 507). Para Marcos Arruda (2003, p. 237-238), é condição 

para que o ser humano assuma o protagonismo de sua história - individual ou coletiva -, 
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 Respectivamente: ―Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares‖ e ―Reduzir a 

desigualdade dentro dos países e entre eles‖. 
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assumir, antes de tudo, o protagonismo da sua economia. A ESS, por colocar o sujeito no 

centro, cumpre essa função, criando bases materiais para o pleno desenvolvimento dos 

potenciais humanos e sociais. Como sintetizam Paul Singer, Roberto da Silva e Valmor 

Schiochet (2014, p. 427),  ―[a] erradicação da pobreza por meio da economia solidária é um 

processo que se autoalimenta à medida que a comunidade deixa de ser pobre e resignada e se 

torna consciente de seu potencial‖. 

No segundo grupo de influência, boa governança e comunidades sustentáveis, 

incluem-se os ODS 16 e 11
60

.   

Sob o viés político, correlato ao ODS 16,  os integrantes da ESS são estimulados na 

sua capacidade de ação e tomada de decisão, seja pelo envolvimento direto na gestão das 

organizações e empreendimentos, seja na defesa de seus interesses diante dos que pretendem a 

inalterabilidade das estruturas desiguais (GAIGER, 2015, p. 45). Conforme informa o 

mapeamento da SENAES, aproximadamente 50% dos empreendimentos solidários 

consultados consideram ―a autogestão e o exercício da democracia‖ uma de suas principais 

conquistas, e 83,8% têm a assembleia ou reunião do coletivo de membros como instância de 

direção e coordenação (SENAES, 2014, n.p).  

Manuel Belo Moreira (2019, p. 2) argumenta que o alcance do desenvolvimento 

sustentável requer mais do que ―soluções top down‖, isto é, impostas de forma centralizada, 

relegando à passividade as partes interessadas. Nesse ponto, e na opinião do autor, a ESS 

desempenha papel de relevo na motivação da ação coletiva, muitas vezes dirigida contra os 

Estados, no sentido de demandar políticas públicas. No cenário brasileiro, por exemplo, 57% 

das iniciativas da ESS interagem com outros movimentos populares e/ou sindicais; e quase 

40% delas participam de alguma rede ou fórum de articulação política (SENAES, 2014, n.p). 

Para a UNFTESS (2016, p. 10), a cidadania ativa associada à ESS fomenta sistemas de 

governança participativa que são essenciais para a renovação da comunidade e o 

desenvolvimento inclusivo em centros urbanos e assentamentos rurais (ODS 11). 

Moreira (2018, p. 2)  afirma, também, que a ESS pode promover uma ―[...] necessária 

inovação de processos, nomeadamente, novas formas de articulação com o Estado e outros 

stakeholders, através de Parcerias Público Sociais (PPS)
61

‖. Tais parcerias teriam por objetivo 

                                                 
60

 Respectivamente: ―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‖ e ―Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis‖. 
61

 No modelo proposto por Moreira (2018, p. 9), o campo de atuação das PPS são muito vastos: ―[...] para cada 

caso deverão, em primeira instância, voltar-se para o desempenho das funções que a sociedade local considere 

como necessárias‖, como, por exemplo, ―[...] na educação primária ou secundária, no apoio social ou nos 

cuidados continuados a deficientes e idosos a necessitar de apoio domiciliário ou em lares. 
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―[...] implementar, nos diferentes territórios, novas vias para o desenvolvimento, tecnicamente 

corretas e socialmente aceitas pelos principais interessados‖ (MOREIRA, 2018, p. 9). Nessa 

direção, ao inscrever seus princípios e práticas nas instâncias de governança local, a ESS 

ajudaria a construir instituições responsáveis e transparentes, nos termos do ODS 16 da 

Agenda 2030 (UNTFSSE, 2016, p. 6).  

Quanto ao ODS 11, vale ressaltar que a prevalência da ESS em atividades econômicas 

associadas a transportes, habitação acessível, gestão de resíduos sólidos e no setor cultural 

contribui para tornar as cidades inclusivas e sustentáveis. Além disso, organizações 

comunitárias urbanas e empreendimentos solidários podem oferecer aos cidadãos serviços 

sociais baratos e acessíveis, nos casos em que eles não são prestados pelos setores público ou 

privado (UNTFESS, 2014, p. 7-8). 

O terceiro grupo de relação entre os ODS e a ESS, compreende o eixo fome, 

agricultura e uso de recursos naturais, e dialoga com os ODS 2, 6 e 15
62

. No escopo do 

ODS 2, que alcança aspectos como a promoção da agricultura sustentável e o desafio de ter 

que produzir 60% de alimentos a mais até 2050, a economia solidária oferece uma alternativa 

às abordagens convencionais de intensificação agrícola, cuja repercussões afetam as metas dos 

ODS 6 e 15 (UNTFSSE, 2016, p. 7).  

Parte expressiva das atividades solidárias centra-se na agricultura e no fornecimento de 

alimentos: milhões de pequenos produtores, organizados em cooperativas, associações, redes, 

etc., comercializam seus produtos diretamente aos consumidores e apostam na policultura 

(UNTFSSE, 2016, p. 7). Suas práticas interpelam as do agronegócio e da agricultura 

comercial em larga escala, modelos cujas atividades têm impactos socioambientais negativos 

acentuados: níveis mais altos de uso de energia e maior degradação ambiental pelo uso 

excessivo de agroquímicos e do monocultivo; êxodo rural das famílias que não conseguem 

acompanhar a modernização do campo; encobrimento dos saberes camponeses e dos povos 

tradicionais, entre outros (SILVA, 2016, p. 116). 

De acordo com Utting (2018, p. 17), a ESS ―[...] pode desempenhar um papel 

fundamental no cumprimento do ODS 2, dada a extensão em que suas atividades estão 

centradas na melhoria dos meios de subsistência rurais, no desenvolvimento agrícola e 

econômico local e nos padrões de consumo mais saudáveis‖. Com foco na segurança 
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 Respectivamente: ―Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável‖, ―Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos‖, 

e ―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‖. 
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alimentar das famílias e na produção para o mercado interno, a ESS contraria a tendência para 

a produção agro-exportadora, que tem sido uma característica da liberalização econômica ao 

longo de várias décadas (UTTING, 2018, p. 17-18). 

Além disso, a convergência entre a ESS e a agroecologia constitui um caminho 

promissor para o enfrentamento da fome, em observância à soberania alimentar dos povos.  

Como observam Ana Dubeux e Marcela Peixoto Batista (2017, p. 233), dentro do 

movimento da ESS, e especialmente entre os empreendimentos solidários de produção, têm 

ganhado força a ideia de que a consecução de um desenvolvimento sustentável, por meio da 

ESS, perpassa pela produção de alimentos agroecológica. A agroecologia, enquanto ciência, 

busca fornecer fundamentos para modelos de agricultura sustentáveis em, pelo menos, quatro 

dimensões (ecológica, social, econômica, cultural e política), promovendo a integração 

equilibrada entre sistemas sociais e ecológicos (CAPORAL; COSTABEBER; 2002, p. 80) . 

Para Dubeux e Batista (2017, p. 228), apesar das especificidades da ESS e da agroecologia, 

elas se encontram no objetivo de construir mercados agroecológicos e solidários, e nos 

esforços em garantir alimentação adequada para indivíduos e comunidades rurais e urbanas.  

No Brasil, segundo o mapeamento da SENAES, aproximadamente 23% dos 

empreendimentos solidários que se intitulam de ―produção‖ comercializam seus produtos em 

feiras da ESS e/ou de agroecologia (SENAES, 2014, n.p). Circuitos de comércio local 

solidários e/ou agroecológicos contribuem para a conformação de um novo panorama de 

consumo: ―[...] quanto mais próximos os produtores dos consumidores, mais possibilidades 

existem para uma alimentação saudável, maior a qualidade de vida, mais possibilidades de 

apoiar uma produção e comercialização sem exploração‖ (DUBEUX; BATISTA, 2017, p. 

234). Tais aspectos vão ao encontro do conteúdo do ODS 12, que trata do consumo e 

produção responsáveis. 

A simbiose entre as práticas da ESS e da agroecologia contribui, como mencionado, 

para a afirmação da soberania alimentar. Entende-se por soberania alimentar o direito dos 

povos de ―[...] controlar suas próprias sementes, terra e água, garantindo, por meio de uma 

produção local e culturalmente apropriada, o acesso a alimentos suficientes, variados e 

nutritivos, em complementação com a Mãe Terra, e aprofundando a produção autônoma, 

participativa, comunitária e compartilhada‖ (ACORDO DE LOS PUEBLOS, 2010, n.p). A 

natureza integrada das questões sociais e ecológicas fomenta não apenas a realização das 

metas do ODS 2, como também as do ODS 15, que trata do uso sustentável dos ecossistemas, 

da reversão da degradação do solo e da perda da biodiversidade; e do ODS 6, no que toca à 

gestão dos recursos hídricos (UNTFSSE, 2016, p. 7). 
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No quarto grupo de influência entre a ESS e os ODS, focaliza-se a igualdade de 

gênero, a partir do ODS 5
63

. A ESS conecta-se com esse ODS, dada a presença das mulheres 

nas organizações e empreendimentos solidários, inclusive assumindo papéis de liderança e 

coordenação nos seus próprios empreendimentos e/ou em associações nacionais, regionais e 

internacionais (UNTFSSE, 2014, p. 10).  

Tomando-se o Brasil como exemplo, pode-se afirmar que existem muitos desafios, na 

morfologia interna da ESS, quanto à paridade de gênero, seja na esfera da participação - em 

um universo de 1.423.631 de pessoas associadas, 43,56% são mulheres -; seja nas atividades 

de coordenação - apenas 160, dos 19.708 empreendimentos solidários existentes, são 

coordenados por mulheres (SENAES, 2014, n.p). No entanto, e sem restringir a análise ao 

âmbito nacional, abundam, na literatura (SIMON, 2019; CUNHA, 2019; por exemplo), 

estudos de caso que sublinham as contribuições da ESS para a eliminação das barreiras que 

impedem as mulheres de desenvolverem e exercerem, livremente e condições de igualdade, as 

suas capacidades. De forma geral, a UNTFSSE é categórica ao reconhecer a ESS como um 

instrumento relevante para o empoderamento feminino
64

 (UNTFSSE, 2016, p. 8).  

Na asserção de Miriam Nobre (2003, p. 208), a ESS e outras economias alternativas 

apresentam-se como uma possibilidade para as mulheres acessarem a propriedade dos meios 

de produção, ainda que coletivamente, e auferirem remuneração. Do ponto de vista 

qualitativo, a ESS oferece, também, a oportunidade de experimentar uma relação de trabalho 

produtivo baseada no companheirismo e na gestão democrática. Essas práticas e valores são 

congruentes com a meta garantir às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem 

como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, 

compreendida no ODS 5. 
Além do aspecto do empoderamento econômico das mulheres, a presença feminina em 

iniciativas de ESS é catalisadora de participação social e política. Nas palavras de Vanêssa 

Pereira Simon (2019, p. 3), a ESS representa uma oportunidade para que as mulheres possam 

―[...] educar-se, desenvolver trabalhos dignos, respeitando seus tempos e dinâmicas familiares, 

estabelecer-se economicamente de maneira independente de seus pares/familiares e, 
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 ―Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas‖. 
64

 No escopo deste trabalho, a noção de empoderamento feminino é assim entendida: ―[...] o empoderamento 

representa um desafio para as relações de poder existentes e busca obter maior controle sobre as fontes de 

poder. Nota-se que o empoderamento leva à autonomia individual, ao estimular a resistência, a organização 

coletiva e o protesto por meio da mobilização. Em suma, os processos de empoderamento são, para as 

mulheres, um desafio à ideologia patriarcal com vistas a transformar as estruturas que reforçam a discriminação 

de gênero e a desigualdade social. Empoderamento, portanto, é entendido como um processo de superação das 

desigualdades de gênero‖ (LÉON, 2001, p. 104). 



114 

 

 

consequentemente, assumir postos de decisão nos empreendimentos e espaços de discussão‖. 

A participação em assembleias e reuniões internas, em fóruns locais, regionais e nacionais, em 

cursos de capacitação e visitas técnicas, etc. expandem os horizontes das participantes, e 

quando as próprias relações de gênero são tematizadas nesses espaços, o saldo tende a ser 

ainda mais positivo (SIMON, 2019, p. 3-4; UNTFSSE, 2014, p. 10).  

Finalmente, o quinto grupo relaciona a ESS e o emprego pleno e trabalho decente, 

enfatizando os ODS 8
65

. 

 A economia solidária apresenta-se como uma via complementar para conter o 

crescimento do emprego precário e os déficits de trabalho decente, questões enfrentadas pelo 

ODS 8. De acordo com o documento Economia Social e Solidária e o Desafio do 

Desenvolvimento Sustentável, as iniciativas de economia solidária geram milhões de postos de 

emprego em todo o mundo. As cooperativas, por exemplo - únicas organizações solidárias de 

que se dispõe dados globais -, asseguram 100 milhões de empregos, 20% mais do que as 

corporações transnacionais (UNTFSSE, 2014, p. 3).  

Carlo Borzaga, Gianluca Salvatori e Riccardo Bodini (2019, p. 37) destacam a ESS 

como uma opção viável para o enfrentamento de alguns dos desafios que as inovações 

tecnológicas sem precedentes têm imposto ao mundo do trabalho
66

. Enquanto os setores do 

capital intensivo e as grandes empresas eliminam empregos, a tendência é de que a oferta de 

trabalho seja preservada nas organizações e empreendimentos da ESS. Por suas características 

- especialmente a estrutura autogestionária de governança e a propriedade coletiva -, as 

iniciativas da ESS são mais propensas a terem o trabalho como o principal fator estratégico de 

produção e a não requererem grandes investimentos de capital, o que as torna menos 

suscetíveis à automação (BORZAGA; SALVATORI; BODINI, 2019, p. 46-47). 

A natureza de ―baixo para cima‖ e o enraizamento nas comunidades locais sinaliza 

uma menor probabilidade das organizações e empreendimentos da ESS adotarem práticas de 

deslocação da produção, comuns na empresa capitalista. Por outro lado, a maior conexão com 

as comunidades, dá a essas organizações ―[...] uma capacidade única para identificar novas 

áreas potenciais de intervenção, com base nas mudanças no contexto social e econômico, 

encontrando novas soluções conforme surgem novas necessidades‖ (BORZAGA; 

SALVATORI; BODINI, 2019, p. 46). Favorece, portanto, a ampliação das áreas de atuação.  
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 ―Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o 

trabalho decente para todos‖. 
66

 Sobre o futuro do trabalho e seus desafios, consultar, por exemplo: INTERNATIONAL LABOUR 

ORGANIZATION (ILO). Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work. 

International Labour Office. Geneva: ILO, 2019. 
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Sobre a qualidade dos postos de trabalho oferecidos pela ESS, isto é, quanto ao seu 

enquadramento nos padrões de trabalho decente estabelecidos pela OIT
67

, a ausência de 

instrumentos que permitam avaliá-la globalmente impede uma análise precisa. No entanto, a 

partir de dados levantados em países europeus - como a Itália, por exemplo - Borzaga, 

Salvatori e Bodini (2019, p. 53) afirmam que a ESS permite ―[...] avançar a agenda de 

trabalho decente da OIT, proporcionando trabalhos de qualidade e estáveis, facilitando a 

entrada das mulheres na força de trabalho, integrando trabalhadores desfavorecidos e 

ajudando na transição de emprego informal para formal‖. A UNTFSSE, por sua vez, apresenta 

o argumento teórico de que, por meio da tomada de decisão participativa e da democracia no 

local de trabalho, questões sobre o cumprimento dos direitos dos trabalhadores costumam ter 

um lugar de destaque nas organizações de ESS (UNTFSSE, 2014, p. 2).   

Os entrecruzamentos entre os ODS e as práticas do movimento da ESS, aqui 

apresentados, longe de esgotar as possibilidades de conexão entre as temáticas, coligam 

elementos sobre o papel do referido movimento - que se insere no grupo dos movimentos 

sociais econômicos - na realização do direito ao desenvolvimento sustentável. Como visto, o 

movimento da ESS busca reafirmar o controle da sociedade sobre a economia, pela 

priorização dos objetivos sociais acima da maximização do lucro, do reconhecimento da 

importância da ação coletiva e da cidadania ativa para o empoderamento econômico e político 

dos sujeitos, e da reintrodução de noções de ética, solidariedade, equidade e democracia na 

atividade econômica. Ele opera, portanto, numa perspectiva pluridimensional, semelhante à da 

própria noção de desenvolvimento sustentável, que conforma o núcleo do direito humano ao 

desenvolvimento na atualidade.  

Para somar às considerações teóricas que exploraram as interações entre ODS e ESS, e 

reconhecendo que cada núcleo do movimento oferece contribuições específicas para a 

efetivação do direito ao desenvolvimento sustentável - ou seja, alcança ODS diferentes -, o 

próximo tópico avançará para a análise desses arranjos a partir de um caso prático. 

  

4.4 Para um diálogo com as práticas: o caso da associação Pitanga Rosa 

Na primeira seção deste capítulo, quando se construiu um referencial análitico para os 

movimentos sociais econômicos, a Sociologia das Ausências e das Emergências (SANTOS, 
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 Para a OIT, trabalho decente é o ponto de convergência de quatro objetivos estratégicos: a) promover e 

implementar as normas internacionais do trabalho; b) aumentar as oportunidades para homens e mulheres 

obterem empregos e salários decentes; c) expandir o escopo e aumentar a eficácia da proteção social para 

todos; e d) fortalecer o tripartismo e o diálogo social (OIT, 1999, n.p). 
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2007) foi apresentada como um esquema interpretativo capaz suportar experiências, 

movimentos, que embora fragmentados e com contornos imprecisos, oferecem oportunidades 

para a emancipação social. Por meio das ecologias dos saberes, das temporalidades, do 

reconhecimento, das produtividades e das escalas da ação social (local-nacional-global), a 

Sociologia das Ausências e das Emergências propõe tornar visíveis modos alternativos de 

viver e produzir.  

Os movimentos que entabulam essas práticas, muitos dos quais de ESS, 

operacionalizam transformações sociais, econômicas e políticas, fomentam relações de 

cuidado com o meio ambiente, fortalecem o sentido de comunidade e as culturas locais, e, não 

por acaso, contemplam os ODS da Agenda 2030. Nessa perspectiva, o objetivo deste tópico, 

que encerra o trabalho dissertativo, é apresentar o exemplo de um movimento social que atua 

nesta lógica. A proposta não é fazer um estudo de caso, mas apenas narrar a experiência, com 

base no relato colhido em entrevista com uma liderança do movimento e em materiais 

bibliográficos e audiovisuais. 

Pitanga Rosa é uma associação de mulheres, com sede na comunidade de Faxinal dos 

Rosas, interior do município de Chapecó, Santa Catarina, que busca ―[...] resgatar e preservar, 

a partir de um trabalho voluntário e coletivo, as sementes e mudas crioulas, para cultivo e 

processamento de plantas medicinais‖ (TRANSFORMA!, 2019, n.p). O grupo, que começou 

seus trabalhos em 2004, foi formalizado em 2016, e conta com aproximadamente quarenta 

associadas. Rosalina Nogueira da Silva, entrevistada nesta pesquisa, foi uma das fundadoras 

do coletivo e, hoje, está à frente da sua coordenação. Nascida e criada no Faxinal dos Rosas, 

Rosalina, que se descreve como ―cabocla lutadora, mulher agricultora, camponesa e 

feminista‖ (SILVA apud GASPARETTO, 2017, p. 236) – trabalha com plantas medicinais há 

cerca de quarenta anos. Com uma trajetória marcada pela participação na luta por direitos, 

Rosalina foi uma das co-fundadoras do Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), no 

qual as demais participantes da associação Pitanga Rosa também militam . 

O MMC começou a ser desenhado, no Brasil, nos anos 1980, e tem como missão ―[...] 

a libertação das mulheres trabalhadoras de qualquer tipo de opressão e discriminação‖, e a 

busca ―[...] por uma sociedade baseada em novas relações sociais entre os seres humanos e 

deles com a natureza‖
68

 (MMC, 2007, p. 1). Trata-se de movimento autônomo, de base, 

feminista, camponês e popular, com protagonismo na construção de um projeto de agricultura 
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 Para um aprofundamento sobre o MMC e suas práticas no estado de Santa Catarina, ver, por exemplo: BONI, 

Valdete. De agricultoras a camponesas: o Movimento de Mulheres Camponesas de Santa Catarina e suas 

práticas. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. Florianópolis, SC, 2012. 
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agroecológica (MMC, 2018, p. 11). Esse movimento tem importância capital para a 

associação Pitanga Rosa, uma vez que alimenta e atualiza as lutas do grupo, além de facilitar a 

sua articulação em escala regional, nacional e até mesmo global, porque se insere na Via 

Campesina
69

. 

Além da influência do MMC, o início das atividades da Pitanga Rosa foi motivado 

pela preocupação das integrantes em manter vivos os saberes herdados de seus antepassados, 

de origem cabocla e/ou indígena, no manejo das sementes e plantas (BEN, 2016, p. 10). Como 

relata Rosalina, a associação dá ―[...] seguimento na tradição que os nossos pais e os primeiros 

povos já usavam, trabalhavam. [...] Essa prática e esse conhecimento vêm das tias, da vó, dos 

tios, que eram curandeiros, curandeiras, homeopatas‖ (SILVA, 2021). De acordo com a 

entrevistada, a preservação da diversidade de sementes e plantas atende ao objetivo mais 

amplo de propor um novo projeto de agricultura, que atente para a alimentação saudável e 

para a defesa da soberania alimentar. 

O processo de mercantilização, apropriação e controle da cadeia agroalimentar por 

corporações transnacionais, com a inserção agressiva do sistema agrícola no mercado 

internacional, favorece um modelo de agricultura que privilegia a homogeneidade e a 

estabilidade das cultivares. A prática da seleção de sementes empreendida por camponeses, 

povos indígenas e comunidades tradicionais desafia a mencionada lógica (ISAGUIRRE-

TORRES; MELO; BITTENCOURT, 2020, n.p). Grupos como o Pitanga Rosa mantém ―[...] 

conhecimentos tradicionais desenvolvidos a cada geração, preservam,  cultivam,  melhoram,  

diversificam,  selecionam  e  cruzam  sementes,  mudas  e  raças  nativas  e  crioulas,  gerando 

nos territórios abundante agrobiodiversidade
70

‖ (ISAGUIRRE-TORRES; MELO, 

BITTENCOURT, 2020, n.p).  
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 A Via Campesina é um movimento internacional que reúne campesinos, pequenos e médios agricultores, sem 

terra, jovens e mulheres rurais, indígenas, migrantes e trabalhadores agrícolas. Ligados por um forte senso de 

unidade e solidariedade, esses grupos em movimento defendem ―[...] a agricultura camponesa pela soberania 

alimentar como forma de promover a justiça social e a dignidade e se opõem fortemente ao agronegócio que 

destrói as relações sociais e a natureza. [...] A Via Campesina tem 181 organizações locais e nacionais em 81 

países na África, Ásia, Europa e América. No total, representa cerca de 200 milhões de agricultores. É um 

movimento político, autônomo, plural, multicultural, em sua demanda por justiça social e ao mesmo tempo 

independente de qualquer partido político, de qualquer tipo de afiliação econômica ou outra‖ (VIA 

CAMPESINA, 2020, n.p). 
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 Sobre o conceito de agrobiodiversidade, Altair Toledo Machado, Juliana Santilli e Rogério Magalhães (2008, 

p. 28) informam: ―A agrobiodiversidade agrega os três níveis de complexidade relacionados à biodiversidade 

(diversidade entre espécies, dentro de espécies e de ecossistemas). Entretanto, as intervenções humanas são 

também fundamentais para a compreensão da agrobiodiversidade, como as diferentes práticas de manejo dos 

agroecossistemas, os saberes e os conhecimentos agrícolas tradicionais, relacionados com o uso culinário, em 

festividades, em cerimônias religiosas, etc. A agrobiodiversidade é resultado da interação de quatro níveis de 

complexidade: a) sistemas de cultivo; b) espécies, variedades e raças; c) diversidade humana; e d) diversidade 

cultural‖. 
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Essas características os aproximam dos ODS 2, sobre a promoção da agricultura 

sustentável e a melhoria da nutrição, e 15, sobre o uso sustentável dos ecossistemas. No 

primeiro caso, estão contempladas, principalmente, as metas: a) 2.1, que trata do acesso a 

alimentos seguros, nutritivos e suficientes; b) 2.4, que postula sistemas de produção de 

alimentos sensíveis à manutenção dos ecossistemas e à melhoria da qualidade do solo; e b) 

2.5, que recomenda a preservação da diversidade genética de sementes e plantas cultivadas 

(ONU, 2015, p. 17-18). No segundo caso, existe uma forte interface com a meta 15.5, 

referente à redução da degradação de habitats naturais e à contenção da perda da 

biodiversidade (ONU, 2015, p. 29). 

No início das atividades, a Pitanga Rosa contava com poucas participantes, moradoras 

da comunidade onde se localiza a sua sede. Nas palavras de Rosalina, ―[...] a ideia, naquela 

época, era de nós fazer para nós [sic], para o nosso grupo, para a população aqui da 

comunidade. [...] Fomos realizando isso como uma estratégia de nós [sic] retirar daqui a nossa 

produção de remédios e a nossa alimentação‖ (SILVA, 2021). Para atender a essa demanda, 

os encontros aconteciam uma vez por mês. No entanto, à medida que a organização foi 

ganhando visibilidade, mulheres de comunidades vizinhas e até mesmo da área urbana 

passaram a integrar o movimento: ―Então, a nossa associação, o nosso coletivo não tem um 

limite, de dizer, não, é só para as mulheres daqui, ou é só para as mulheres agricultoras, as 

mulheres que vier [sic] são bem aceitas‖ (SILVA, 2021). 

Com a chegada das novas participantes, o excedente da produção de compostos e 

fitoterápicos
71

 começou a ser comercializado na sede do grupo, em encontros de movimentos 

sociais e em eventos comunitários, revertendo-se os ganhos para a manutenção da associação 

(TRANSFORMA!, 2019, n.p). Equipes revezam-se em duas atividades semanais: o 

atendimento ao público que pretende adquirir os produtos, às segundas-feiras; e o cultivo, 

colheita, secagem e processamento das plantas, e a seleção das sementes, realizado às quintas-

feiras. Outra prática frequente são as atividades de capacitação (ROSALINA, 2021). 
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 Fitoterápico é ―[...] o medicamento obtido empregando-se apenas matérias-primas ativas vegetais. É 

caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e 

constância da sua qualidade‖ (BRASIL, 2006, p. 66-67). Medicamentos fitoterápicos têm sido utilizados na 

atenção primária à saúde, no SUS, como estratégia de cuidado integral e interdisciplinar. Sobre a temática, ver, 

por exemplo: TELESI JÚNIOR, Emílio. Práticas integrativas e complementares em saúde, uma nova eficácia 

para o SUS. Estud. av.,  São Paulo, v. 30, n. 86, p. 99-112, Apr. 2006. 



119 

 

 

Fotografia 1 - Processamento e comercialização dos produtos na sede da associação Pitanga Rosa 

 

 

Fonte: Transforma! (2019) 

 

Fotografia 2 - Cultivo de mudas crioulas na associação Pitanga Rosa 

 

  

Fonte: Transforma! (2019) 

 

Conforme o material informativo organizado por Fernanda Ben (2016, p. 11-12), além 

de as associadas usufruírem das sementes, mudas e remédios que são produzidos 

coletivamente, participam de cursos e capacitações. Entre as atividades formativas, citam-se 

aquelas sobre: a) o processo de plantio e cultivo das plantas; b) o processo de colheita, 

secagem, armazenamento e elaboração de xaropes, pomadas, chás, comprimidos e outros 

compostos; c) alimentação saudável, preparo e aproveitamento dos alimentos, visando a 

mudança dos hábitos alimentares das famílias; e d) planejamento e implantação de hortas 

domésticas, na perspectiva da promoção de quintais produtivos (BEN, 2016, p. 12).  
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Para Rosalina, a formação é parte essencial da dinâmica da associação Pitanga Rosa: 

―[...] a gente tem uma opção na associação cada vez mais pela formação das nossas 

companheiras. [...] O grupo não é somente para fazer práticas. Não, é para se aprofundar mais 

no conhecimento. A gente tá sempre se organizando, estudando junto‖. As práticas do 

movimento estão ancoradas na ideia de educação popular, uma vez que as protagonistas dos 

processos formativos são as próprias participantes e a construção do conhecimento acontece 

dentro de uma lógica compartilhada na qual todas são, ao mesmo tempo, educadoras e 

educandas (PULGA, 2013, p. 583-584).  

Sobre esse aspecto, pode-se afirmar que a atuação do coletivo vai ao encontro, mas 

também desafia e ultrapassa, o proposto no ODS 4, que aborda a educação de qualidade. Vai 

ao encontro, porque contribui para ―[...] a educação para o desenvolvimento sustentável, 

estilos de vida sustentáveis, igualdade de gênero e valorização da diversidade cultural‖, como 

estabelece a meta 4.7, por exemplo (ONU, 2015, p. 20).  Desafia e ultrapassa, porque sugere 

pensar o processo educativo associado ao processo político-organizativo, e portanto, para 

além das competências técnicas e profissionais. 

 

Fotografia 3 - Atividades de formação na associação Pitanga Rosa 

 

 

Fonte: Transforma! (2019) 

 

As experiências vivenciadas na associação Pitanga Rosa descortinam novas 

perspectivas para as mulheres pensarem suas existências, tanto no espaço privado quanto no 

público, e a militância das participantes no MMC reforça o compromisso com a construção de 

um feminismo camponês e popular. As camponesas em luta demonstram que é possível ―[...] 

transformar a realidade, ser autônomas para fazer as escolhas sobre sua vida, decidir como 
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produzir alimentos no campo e como viver nele, que é possível construir novas relações entre 

mulheres e homens, relações de igualdade‖ (MMC, 2018, p. 30-31). Aqui, percebem-se 

repercussões no ODS 5 - igualdade de gênero e o empoderamento feminino -, especialmente 

no que diz respeito às metas 5.1, sobre à eliminação da discriminação, e 5.5, sobre a garantia 

de participação efetiva das mulheres e igualdade de oportunidades em todos os níveis de 

tomada de decisão na vida política, econômica e pública (ONU, 2015, p. 21). 

Rosalina narra que as atividades da associação, principalmente as capacitações sobre a 

implantação de quintais produtivos
72

, encorajaram muitas das participantes a buscarem 

alternativas para a obtenção de renda. A partir de um movimento de problematização da ideia 

de que, na unidade de produção familiar, cabe ao homem decidir unilateralmente a forma de 

produzir - e que essa deve mirar o máximo lucro -, as associadas retomaram ou iniciaram a 

produção de alimentos diversificados, para o consumo próprio e comercialização. Nas 

palavras da entrevistada: ―[...] as mulheres começaram a ter essa prática, esse estudo, esse 

direito de produzir [sic] sua própria alimentação, produzir e comercializar o excedente, e elas 

terem o dinheiro delas, de dizer: ‗esse fui eu que plantei, esse fui eu que vendi, essa aqui é a 

minha produção‘‖ (SILVA, 2021).  

O depoimento de Rosalina confirma o argumento de Geneci dos Santos, Justina Cima 

e Valdete de Boni (2018, p. 126), para quem os quintais produtivos promovem a liberdade 

sobre o cultivo e a autonomia econômica para as mulheres, com maior agregação de valor e 

renda à produção, dada a utilização de insumos de baixo custo e a não dependência em relação 

à indústria agroquímica. 

Ainda explorando a questão do empoderamento feminino, no material audiovisual 

Pautas Sociais: rota Sul - Mulheres na agroecologia como alternativa de vida, com Pitanga 

Rosa, a fala de uma integrante da associação Pitanga Rosa sugere como a discussão sobre os 

papéis de gênero, ensejada no coletivo, provoca transformações nas relações familiares. Na 

afirmação dela: ―A nossa autoestima melhorou como mulher, a gente aprendeu a se valorizar 

mais, [...] aqui a gente aprendeu que como a gente ajuda eles [os maridos] na lavoura, eles 

também podem ajudar a gente no serviço de casa‖, e conclui: ―Não foi fácil, porque o 

machismo impera, né, mas a gente conseguiu, devagarinho, trabalhar um novo jeito de viver e 

a nossa harmonia na família se tornou melhor‖.  
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 Entende-se por quintal produtivo ―[...] o espaço ou terreno, geralmente situado próximo ou mesmo no entorno 

das casas onde se costuma cultivar e manejar grande diversidade de plantas para vários fins, tais como 

alimentares, condimentares, medicinais, ornamentais, frutíferas e madeireiras. É um espaço onde também são 

criados animais domésticos de pequeno porte como galinhas, patos e perus. É ainda um espaço de lazer, 

acolhimento e de maior contato das pessoas com a natureza‖ (SANTOS; CIMA; BONI, 2018, p. 115). 



122 

 

 

É importante pontuar, agora de acordo com o relato de Rosalina (2021), que, por 

influência das companheiras, até mesmo os maridos passaram a somar suas participações na 

associação: ―Elas vieram para cá, e foram puxando eles também, eles são parceiros. Não dá 

para falar na associação Pitanga Rosa só com as mulheres. A mudança vem acontecendo de 

forma geral na família‖ (SILVA, 2021). 

Por outro lado, a participação na associação Pitanga Rosa representa uma possibilidade 

de as participantes ocuparem o espaço público. Rosalina expressa satisfação ao recordar como 

algumas colegas, que tinham receio de expor suas opiniões e partilhar suas experiências no 

início das atividades, atualmente se destacam nas reuniões e assembleias da associação: 

―[t]udo é socializado, é cada uma colocando a opinião dela, pode ser a mais simples que for. E 

a gente tinha muito, no começo, de muitas companheiras dizerem: 'eu vou, mas eu não vou 

dizer nada'. Hoje, não, hoje elas são capazes‘‖ (SILVA, 2021). Essa capacidade, no dizer de 

Rosalina, não se restringe ao âmbito da associação, uma vez que as participantes são muito 

atuantes em suas comunidades, além de participarem ativamente de mobilizações e lutas 

encabeçadas pelo MMC.  

O trabalho realizado na associação Pitanga Rosa já foi reconhecido em duas 

premiações nacionais. Em 2013, a associação esteve entre as trinta finalistas do Prêmio 

mulheres rurais que produzem o Brasil sustentável, conferido pela Secretaria de Políticas para 

as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR). O concurso, que contou com 517 

iniciativas inscritas, deu visibilidade a organizações produtivas de mulheres rurais, engajadas 

no fortalecimento da sustentabilidade econômica, social e ambiental (SPM-PR, 2013, n.p). Os 

grupos inscritos foram avaliados de acordo com critérios como: a capacidade de produzir de 

forma sustentável e de gerar renda para as mulheres, a contribuição à economia local, a forma 

de organização interna e a participação das integrantes nas decisões, e as formas de relacionar 

o trabalho produtivo com o trabalho doméstico não remunerado (SPM-PR, 2013, n.p). 

Em 2019, a associação foi finalista do Prêmio Fundação Banco do Brasil de 

Tecnologia Social, que teve por objetivo ―[...] identificar, certificar, premiar e difundir 

tecnologias sociais já aplicadas e implementadas, efetivas na solução de questões relativas à 

alimentação, educação, energia, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, renda e saúde‖ 

(TRANSFORMA!, 2019, n.p). A premiação, cujas diretrizes foram orientadas pelos ODS da 

Agenda 2030, destacou a contribuição da Pitanga Rosa na promoção de saúde e bem-estar 

(ODS 3), igualdade de gênero e empoderamento feminino (ODS 5), e na ação contra a 

mudança global do clima (ODS 13) (TRANSFORMA!, 2019, n.p). 

O reconhecimento público corrobora as percepções de quem tem a oportunidade de 
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conhecer a iniciativa. A transversalidade das atividades desenvolvidas pela associação Pitanga 

Rosa, claramente vocacionadas para o enfrentamento de desafios sociais, econômicos, 

ambientais, políticos, etc., evidenciam as potencialidades desse ator social em oferecer um 

importante aporte à realização da Agenda 2030 da ONU e à afirmação do direito ao 

desenvolvimento sustentável, dentro da realidade local.  

Tendo em vista as dimensões que compõem o direito ao desenvolvimento sustentável, 

pode-se afirmar que, no tocante à dimensão social, movimentos como a associação Pitanga 

Rosa fomentam o acesso às condições materiais e imateriais para uma vida digna. Nesses 

espaços, os valores da solidariedade e do pertencimento sobrepõem-se aos da competitividade 

e do individualismo, contribuindo para o desenho de ambientes familiares e comunitários mais 

coesos. Por outro lado, a busca pela satisfação de necessidades básicas, especialmente em 

resposta à demanda por alimentação de qualidade e promoção de saúde e bem-estar, anda 

junto com processos formativos que encorajam as participantes a descobrirem e exercerem 

seus potenciais. 

A iniciativa distancia-se de uma lógica de racionalização econômica excessiva, 

promotora de pilhagem ambiental e da corrosão das relações interpessoais, e embora os 

ganhos obtidos com a comercialização dos produtos sejam revertidos apenas para a 

manutenção da associação, é inegável que suas práticas interpelam a construção de uma outra 

economia. Primeiro, porque a associação aposta fortemente na ideia de reciprocidade, 

estimulando as trocas diretas entre as participantes, que cooperam e partilham entre si mudas, 

sementes, saberes, e, assim, reforçam os laços de amizade e confiança. Segundo, porque 

incentiva o cultivo de quintais produtivos, fonte de renda, e consequentemente, de inclusão 

socioeconômica para as mulheres e suas famílias. A comercialização desses itens, dentro de 

um modelo de cadeia produtiva curta, além de gerar mais valor agregado, culmina no 

oferecimento de produtos de melhor qualidade a preços menores para o consumidor e 

promove o desenvolvimento econômico local. 

Na dimensão ambiental, os reflexos deste modo alternativo de viver e produzir são, 

também, notáveis. As atividades da associação Pitanga Rosa exemplificam como é possível, 

especialmente em contextos rurais, estabelecer relações com o meio ambiente que não sejam 

de mera sujeição. A manutenção da diversidade de plantas e sementes, a preservação das 

nascentes e da qualidade do solo, a opção pela agroecologia como sistema produtivo, entre 

outros aspectos, evidenciam essa característica.  

Finalmente, na dimensão política, observa-se a prevalência de uma estrutura 

organizativa e decisória democrática, e pouco verticalizada. Para além do seu próprio âmbito, 
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a associação insere-se em diferentes espaços da esfera pública, na defesa de pautas que 

coincidem com as do MMC, e exercendo pressão sobre governos e atores antagônicos. Nesse 

ponto, contribui para o aperfeiçoamento das instituições e para a conformação de sociedades 

civis democráticas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação ocupou-se da temática do direito humano ao desenvolvimento 

sustentável, no marco da Agenda 2030 da ONU, com enfoque nas possibilidades de efetivação 

desse direito pelos movimentos sociais econômicos que, na sociedade contemporânea 

globalizada, atuam de modo global-local. A abrangência do fenômeno - evidenciada tanto pela 

complexidade dos elementos que conformam o direito ao desenvolvimento sustentável, 

quanto pela multiplicidade de movimentos que se incluem no grupo dos movimentos sociais 

econômicos -, justificou a necessidade de um recorte metodológico.  

Assim, a pesquisa foi mediada pela análise do papel do movimento da Economia 

Social e Solidária, de forma geral, e da associação Pitanga Rosa, enquanto exemplo prático, e 

teve como referencial os ODS da Agenda 2030. Há que se ressaltar que, mesmo com esse 

delineamento, alguns aspectos ainda precisaram ser minimizados em favor do estudo mais 

aprofundado de outros. 

De qualquer forma, o levantamento bibliográfico e documental e os dados obtidos com 

a entrevista confirmaram a hipótese de que os movimentos sociais econômicos de natureza 

global-local, a exemplo da ESS, efetivam o direito ao desenvolvimento sustentável, à medida 

que promovem ganhos sociais aos seus participantes, viabilizam relações econômicas em 

equilíbrio com o meio ambiente natural, e atuam dentro de uma lógica que privilegia a 

autogestão, a participação, a solidariedade e a democracia. Esses movimentos promovem uma 

transformação estrutural, que favorece a satisfação das necessidades humanas, sem ultrapassar 

os limites físicos do planeta. Ao longo dos capítulos, cujo conteúdo será recapitulado nestas 

considerações finais, alguns pontos foram demonstrados. 

O primeiro capítulo demarcou o lugar do desenvolvimento na esfera dos direitos 

humanos, não sem antes construir um marco teórico para sustentar a afirmação de que os 

movimentos sociais podem atuar na efetivação de direitos. A título de contextualização, 

apresentou-se os principais momentos da construção da narrativa dos direitos humanos na 

tradição ocidental, resgatando aspectos teórico-filosóficos, político-jurídicos e da sua 

historicidade. Argumentou-se que essa abordagem, inicialmente presente no plano filosófico, 

depois, na esfera jurídico-positiva dos Estados, e, mais à frente, internacional, é marcada por 

insuficiências e, até mesmo, contradições. 

Na atual fase da proteção internacional dos direitos humanos, inaugurada na segunda 

metade do século XX, esses direitos encontram-se positivados em tratados, a começar pela 

Declaração Universal de 1948, com a responsabilidade de sua tutela direcionada aos Estados 
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e, complementarmente, aos sistemas protetivos internacionais (global e regional). No entanto, 

e em que pese os esforços para tornar efetivos os direitos por meio dessas vias, é inegável que, 

por detrás do formalismo, da abstração das disposições normativas e da pretendida 

universalidade, existe uma realidade repleta de privações para uma significativa parcela da 

humanidade. Parafraseando Boaventura de Sousa Santos (2014b, p. 42), a maioria da 

população mundial não é sujeito de direitos humanos, mas objeto do discurso de direitos 

humanos. 

O caráter pós-violatório, com a invocação das garantias apenas depois de violados os 

direitos; a influência do pensamento liberal, com o reforço de uma concepção individual de 

natureza humana, que contribui para a sonegação de direitos sociais, econômicos e culturais; a 

redução do conceito de direitos humanos à dimensão jurídica, são algumas das facetas da 

abordagem convencional dos direitos humanos. Não é demais lembrar, porém, que essa via é 

apenas uma das existentes - ou, como diria Herrera Flores (2009b, p. 16), ―a que se globalizou 

dentro do projeto da modernidade‖ - para o acesso a uma vida digna. Existem outros 

caminhos de fundamentação e de prática para os direitos humanos, circunstância que foi 

explorada no trabalho, mediante um duplo marco teórico: as obras de Johan Galtung (1994) e 

Joaquín Herrera Flores (2009a; 2009b) . 

Com aporte na ―nova perspectiva dos direitos humanos‖, elaborada por Galtung 

(1994), concluiu-se que uma hermenêutica de direitos humanos emancipatória exige 

transformações nas estruturas sociais e o reposicionamento dos atores em matéria de direitos 

humanos. Há uma demanda por formas mais igualitárias e justas de produção social da vida, 

e, ao mesmo tempo, pela multiplicação dos atores que estão na condição de transmissores e de 

receptores das normas de direitos humanos, explorando possibilidades em todos os níveis da 

organização político-social, com o envolvimento de organizações não-governamentais, 

sindicatos, movimentos sociais, etc.. Outra conclusão possível é a de que as necessidades 

humanas precedem e estão na base dos direitos, e que o caminho para a sua satisfação passa 

tanto por ―canais alfa‖, de maior institucionalização, por meio, por exemplo, de garantias 

legais e políticas públicas, quanto por ―canais beta‖, ancorados na sociedade civil, nas 

relações de solidariedade e na valorização do espaço local.  

A partir da ―(re)invenção dos direitos humanos‖ proposta por Herrera Flores (2009a; 

2009b), vislumbrou-se que os direitos humanos são processos não apenas normativos, mas, 

também, políticos, sociais e econômicos que abrem e consolidam espaços de luta pela 

dignidade. A sua afirmação acontece por meio das práticas que, dentro de realidades 

concretas, permitem às pessoas viverem do modo que desejam e realizarem seus potenciais. 
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Essa ideia encontra-se no cerne do que Herrera Flores entende por dignidade humana. 

Demonstrou-se, ainda, que os movimentos arregimentados por atores sociais antagônicos à 

lógica da globalização do capital constituem solo fértil para a ―potenciação das 

subjetividades‖, e consequentemente, para a realização dos direitos humanos. 

O tópico final do primeiro capítulo introduziu a questão do direito ao desenvolvimento 

no debate, apresentando-o como uma plataforma para a realização integral e indivisível dos 

direitos humanos. Verificou-se que o direito ao desenvolvimento, reconhecido na Declaração 

de 1986, sugere a promoção de um processo de desenvolvimento econômico, social, cultural e 

político, que garanta acesso aos meios necessários para o livre exercício das capacidades 

humanas. Trata-se de direito humano que confere a toda pessoa e a todos os povos o direito de 

participar, contribuir e desfrutar do processo e dos resultados do desenvolvimento, e que, por 

isso, subverte a lógica do direito internacional econômico, acostumado a confiar unicamente 

aos Estados as decisões sobre o desenvolvimento. 

O segundo capítulo aprofundou o estudo do direito humano ao desenvolvimento, por 

meio da reconstrução dos significados do conceito que se encontra em seu núcleo, isso é, da 

própria ideia de desenvolvimento, e do exame da Agenda 2030 da ONU enquanto instrumento 

vocacionado à operacionalização desse direito. Transitou-se pelas noções de progresso, 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano, 

constatando-se a virada hermenêutica que se operou nessas categorias no último século.  

Na modernidade, a ideia de progresso impulsionou avanços na ciência e na técnica, e 

transformou profundamente o modo de ser e de viver no mundo. No entanto, a partir da 

metade do século XX, ela foi ofuscada pela de desenvolvimento, como tentativa de inaugurar 

um novo projeto civilizatório no período pós-guerra. Apesar de aparecer, inicialmente, como 

sinônimo de crescimento econômico, a noção de desenvolvimento não demorou a incorporar 

limitadores ambientais, numa perspectiva intergeracional, originando a categoria 

desenvolvimento sustentável. Nos anos 1990, ganhou força, no âmbito da ONU, o conceito de 

desenvolvimento humano, enquanto definidor do processo de expansão das liberdades de que 

as pessoas desfrutam. 

Do entrecruzamento entre as propostas do desenvolvimento sustentável - com grande 

vinculação à questão da sustentabilidade ambiental, em uma perspectiva coletiva - e do 

desenvolvimento humano - voltado às necessidades e capacidade humanas, desde   um 

enfoque individual - é que se delimita o conceito de desenvolvimento sustentável 

pluridimensional. Atualmente, não se pode falar em desenvolvimento, dentro dos marcos 

institucionais e teóricos vigentes, sem integrar de forma sustentável e sustentada as suas 
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múltiplas dimensões - econômica, social, ambiental, político-institucional, entre outras.  

Essa abordagem mais recente é a que se encontra consolidada na Agenda 2030. O 

documento, enunciador de 17 ODS, interconectados, interdependentes e que equilibram as 

dimensões do desenvolvimento sustentável, é definido, na literatura consultada, como um 

instrumento para a efetivação do direito humano ao desenvolvimento, agora qualificado como 

sustentável e pluridimensional. A Agenda, no entanto, não goza do status de tratado 

internacional, sendo desprovida de força jurídica vinculante, motivo pelo qual requer uma 

parceria global para a sua realização. Tal parceria perpassa pelo reconhecimento de que atores 

públicos e privados, estatais e não estatais, têm um papel a cumprir. 

Nesse trilhar, o terceiro capítulo debruçou-se sobre a categoria dos movimentos sociais 

econômicos, divisando o papel desses atores na efetivação do direito ao desenvolvimento 

sustentável em suas múltiplas dimensões, no marco da Agenda 2030. Duas matrizes teóricas 

guiaram à análise: a teoria dos novos movimentos sociais, utilizada com recorrência para 

caracterizar os movimentos sociais econômicos (PICOLOTTO, 2008; GENDRON, 2001, por 

exemplo), e a Sociologia das Ausências e das Emergências (SANTOS, 2007).  

Apesar de seus contornos imprecisos, os movimentos sociais econômicos 

caracterizam-se por utilizarem a economia para finalidades sociais e políticas. Eles redefinem 

as relações entre produtores e consumidores com base em valores como a solidariedade, a 

igualdade, a autogestão e a proteção do meio ambiente. A partir das mobilizações por uma 

globalização alternativa, ou ―desde baixo‖, verificadas desde o final da década de 1990, os 

movimentos sociais econômicos começaram a ganhar notoriedade e a articularem-se de forma 

global, em espaços como o Fórum Social Mundial e, mais recentemente, o Fórum Social 

Mundial das Economias Transformadoras. A comunhão de agendas e a organização em rede, 

em contraste com uma atuação que impacta diretamente as comunidades locais, são elementos 

que denotam a natureza global-local desses movimentos. A expressão ―glocal‖, presente no 

título do trabalho, capta a singularidade da referida dinâmica. 

 Dentro do campo dos movimentos sociais econômicos, enfocou-se a ESS, movimento 

que se expressa em diferentes unidades associativas, cooperativas e solidárias, entre 

trabalhadores, produtores e consumidores, as quais se orientam por objetivos econômicos, 

sociais e, na maioria das vezes, ambientais, específicos. Fortemente enraizadas nos territórios, 

sejam urbanos ou rurais, as iniciativas de ESS forjam identidades comuns, relações de 

confiança e estimulam a defesa dos interesses coletivos. Mais do que almejarem a obtenção de 

lucro, as iniciativas da ESS direcionam suas forças produtivas e comerciais para a ampliação 

do bem-viver do conjunto das pessoas. 
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Por exibir tais características, sustentou-se que a ESS tem condições de contribuir para 

a efetivação do direito ao desenvolvimento sustentável. Nesse ponto, há que se mencionar que 

a própria ONU reconhece a importância do movimento para a realização da Agenda 2030 e 

conta com uma Força-Tarefa Interinstitucional (UNTFSSE) de acompanhamento. Por meio de 

uma abordagem teórica, foram sublinhadas implicações da ESS em cinco grupos de ODS, a 

saber: 

a) erradicação da pobreza e igualdade (ODS 1 e 10): a ESS constitui uma estratégia de 

ativação econômica de pessoas muldimensionalmente pobres que não se limita à mera geração 

de renda. Ela exige um alto grau de comprometimento dos participantes, que, em 

contrapartida, reflete no aumento do seu protagonismo. Por outro lado, como o excedente não 

é acumulado por uma única pessoa, mas dividido entre os integrantes ou revertido em proveito 

do coletivo, considera-se a ESS uma indutora de equidade econômica. 

b) boa governança e comunidades sustentáveis (ODS 16 e 11): a ESS desempenha 

papel relevante na organização popular para a demanda por direitos e políticas públicas. 

Ainda, a depender do seu nicho de atuação – e, aqui, destacam-se os exemplos das 

cooperativas de habitação e de gestão de resíduos sólidos - as iniciativas de ESS somam ao 

objetivo de tornar as cidades inclusivas e sustentáveis. 

c) fome, agricultura e uso de recursos naturais (ODS 2, 6 e 15): quando centradas na 

agricultura, as iniciativas de ESS estimulam cadeias produtivas curtas, que aproximam os 

produtores dos consumidores, resultando em maior valor agregado e produtos com mais 

qualidade. De acordo com a UNTFSSE, há, também, uma tendência pela produção 

agroecológica, com atenção a objetivos ambientais, como a conservação do solo, da 

biodiversidade, e a boa gestão dos recursos hídricos. 

d) igualdade de gênero (ODS 5): a ESS representa um instrumento para o 

empoderamento econômico e político das mulheres. Além de favorecer o acesso à propriedade 

dos meios de produção, ainda que de forma coletiva, propõe um modelo de gestão 

compartilhada e democrática que favorece o protagonismo das mulheres no campo decisório, 

seja no âmbito da iniciativa na qual participam, seja no espaço público. 

e) emprego pleno e trabalho decente (ODS 8): a ESS apresenta-se, muitas vezes, como 

uma alternativa ao desemprego, e, pelo seu formato autogestionário, fomenta autonomia e 

paridade no exercício do trabalho. Por terem a força de trabalho como seu recurso central, as 

iniciativas da ESS estão, também, menos suscetíveis à automação, um dos desafios da 

empregabilidade no cenário contemporâneo. 

Importa destacar que as aproximações traçadas são apenas exemplificativas do papel 
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da ESS na parceria para a efetivação da Agenda 2030, e, portanto, não esgotam outras 

possibilidades que se revelam nas experiências concretas.  

Assim, com a pretensão de tornar o estudo mais palpável, a seção final perquiriu as 

convergências entre as atividades da associação Pitanga Rosa e os ODS da Agenda 2030. A 

associação Pitanga Rosa, situada na comunidade rural de Faxinal dos Rosas, Chapecó, Santa 

Catarina, é constituída por, aproximadamente, quarenta mulheres e por suas famílias, e faz um 

trabalho de resgate e preservação dos conhecimentos e práticas relacionados ao uso e 

manipulação de sementes e plantas crioulas. O exame dos dados colhidos na entrevista e em 

materiais bibliográficos e audiovisuais revelou que o movimento está alinhado, 

principalmente e de modo mais imediato, a cinco ODS. 

São eles: a) o ODS 2 (combate à fome e agricultura sustentável), pelo forte 

engajamento nos projetos da agroecologia e da produção familiar de alimentos, suficientes e 

de qualidade, para o autoconsumo;  b) o ODS 3 (promoção de saúde e bem-estar), em vista do 

trabalho desenvolvido com as plantas medicinais, enquanto prática integrativa e 

complementar em saúde; c) ODS 4 (educação de qualidade), pelos processos formativos, que 

aderem à ideia de educação popular e emancipadora, nos quais as participantes estão 

envolvidas; c) ODS 5 (igualdade gênero), por fomentar relações de gênero mais equânimes no 

ambiente doméstico, capacitar as mulheres no cultivo de quintais produtivos que aumentam 

sua renda, e aumentar a sua esfera de participação política; e e) ODS 15 (uso sustentável dos 

ecossistemas), pela ética do cuidado com a natureza e da preservação da diversidade de 

espécies, que sustenta todo o trabalho da associação. 

Pelas perspectivas apontadas, pode-se concluir, portanto, que os movimentos sociais 

econômicos têm a oferecer um modelo de desenvolvimento alternativo, que respalda a 

efetivação do direito humano correspondente. Por certo, a atuação desses movimentos não 

alcança, simultaneamente, a totalidade dos ODS, tampouco substitui o envolvimento de outros 

atores, a exemplo do Estado, na efetivação da Agenda 2030, mas é inegável que, na sua forma 

capilarizada de agir, eles enfrentam importantes desafios globais. 
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista semi-estruturada 

 

a) Breve apresentação da entrevistada (Nome, idade, onde vive e o que faz). 

b) Como surgiu a associação Pitanga Rosa? 

c) Qual o objetivo do movimento? 

d) De modo geral, qual o perfil dos(as) participantes? 

e) Fale sobre a atuação do movimento. 

f) Como você percebe a articulação do movimento em outros níveis (regional, 

nacional, global)?  

g) Como você percebe a atuação do movimento em face de questões que são discutidas 

globalmente, a exemplo da preocupação com o desenvolvimento sustentável do planeta? 

h) O movimento fomenta que tipo de relações entre o homem e o meio ambiente? 

i) Como o movimento promove o empoderamento político dos(as) participantes? 
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APÊNDICE B – Transcrição da entrevista  

 

(Entrevista concedida no dia 20 de janeiro de 2021). 

 

Então, eu sou Rosalina Nogueira da Silva, nasci aqui nesse lugar mesmo nessa 

comunidade eu estou com 69 anos, e também sou de uma origem cabocla, uma tradição 

bastante do sistema caboclo. Hoje eu trabalho aqui, sempre atuei nessa área da agricultura 

camponesa e atualmente a gente atua na associação Pitanga Rosa, como coordenadora, que é 

uma associação que tem as práticas de trabalhar o cultivo e a socialização do conhecimento 

popular das plantas medicinais. 

Essa nossa associação que tá um pouco assim no seguimento da nossa tradição, que os 

nossos pais e os primeiros povos já usavam, trabalhavam. Então, na verdade assim, né, a 

associação traz muito essa prática e esse conhecimento das tias, da vó, e principalmente, dos 

tios, que eram curandeiros, curandeiras, eram os homeopatas. Eu conhecia muito essa prática, 

eu nasci e me criei naquele sistema. E a partir daí, como quando eu era nova não tinha 

conseguido estudar - fui na aula, mas fiz só até a quarta série - aí eu fiquei sempre com aquele 

intuito que eu queria aprender, eu queria saber mais sobre essas práticas. Aí depois que eu já 

era casada, já tinha os filhos, eu consegui começar a participar.  

Eu fui apontada pela comunidade  como um agente comunitário de saúde, na época era 

uma projeto desenvolvido junto com a ação social diocesana e a paróquia, e a gente teve a 

oportunidade de ser escolhida e fazer esse treinamento, os primeiros cursos. Isso aconteceu 

em 1976, foi o primeiro pontapé que eu consegui sair de casa para estudar, deixei os filhos 

com o marido e fui grávida ainda, que estava esperando a segunda filha. E aí eu continuei. E 

esse trabalho, esse estudo, me deixou muito empolgada, e me deu aquele ânimo de continuar 

aquilo que eu tanto sonhava de estudar mais sobre os remédios, as plantas, sobre esse 

conhecimento que o nosso povo tinha. E a partir dali, eu nunca parei. Quando surgia um curso 

pela paróquia, pela diocese, eles já me encaminhavam e eu ia estudar.  

E aí fui conquistando outras companheiras. Fui convidando aqui mesmo na 

comunidade, as outras companheiras, para fazer parceria, para elas também participar, para 

elas estudar, e foram participando junto comigo. Passei também pela Câmara, como suplente 

de vereadora, e na época que eu assumi lá, fiz o projeto para a construção de um horto 

municipal e um laboratório fitoterápico. Então, era um sonho que estava sendo realizado. Aí a 

gente saiu de lá quando venceu nosso mandato, eu vim para casa, mas não abandonei, fiquei 

com aquele interesse de continuar, de fazer. E com o apoio das companheiras mesmo, elas 
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diziam, vamos fazer, vamos continuar, porque é um conhecimento que a gente guarda, a gente 

tem, e não quer desperdiçar ele. 

Aí com o apoio delas, nós decidimos, e até com a família também. O  meu filho 

Cláudio, ele dizia: 'mãe pode continuar, tudo o que a senhora fazia lá, faça aqui'. E o Nézio, 

também, meu companheiro de vivência, ele dizia: 'pode escolher onde você quiser fazer o 

horto'. E daí eu escolhi um espaço de mata, de floresta, que dava para plantar. Então eu me 

organizei para fazer aqui o nosso espaço de produção, de cultivo de horto medicinal e também 

aquele espaço de nós se encontrar. A ideia, naquela época, era de nós fazer para nós, para o 

nosso grupo, para a população aqui da comunidade. Então, foram as mulheres da comunidade 

que se agregaram para nós formar esse coletivo. 

Fomos realizando isso como uma estratégia assim de nós retirar daqui a nossa 

produção dos remédios e a nossa alimentação, produzir para a nossa sobrevivência aqui. E a 

gente sempre faz para a gente, mas faz para o outro, porque pensa logo no outro. Então, era 

essa participação das mulheres que ajudava fazer essa experiência se multiplicar. Como isso 

foi sendo uma realidade, foi acontecendo, as mulheres foram se achando muito importante, 

foram gostando, participando, e as outras mulheres de fora começaram a se interessar e querer 

também entrar. E começaram a vir para cá. E aí foram surgindo. Foi vindo mulheres das 

outras comunidades, foram vindo mulheres de comunidades vizinhas, como da Cabeceira, da 

Boa Vista, da Colônia Cella, do Batistello, as urbanas, que estavam meio desocupadas, elas 

começaram a querer participar aqui. Então, a nossa associação aqui, o nosso coletivo, o nosso 

grupo, não tem um limite, dizer, não, é só para as mulheres daqui, ou é só para as mulheres 

agricultoras, as mulheres que vier são bem aceitas.  

Como eu sempre fiz parte, e é uma parte que eu tenho que colocar, a participação no 

Movimento das Mulheres Camponesas. Que desde que surgiu a organização do movimento 

das mulheres agricultoras, isso foi em 1983, eu fiz parte, fui participando. Então, ali no 

movimento, a gente teve muito esse estudo, muitas práticas, muito conhecimento, e também 

essa experiência de trocar as experiências. A experiência da semente, do cultivo da semente 

crioula, a busca de resgatar aquilo que era tradição de nossas vós, de nossas mães, cultivar as 

sementes, isso tudo a gente resgatou no movimento das mulheres camponesas. A associação 

ela vem ligada ao Movimento das Mulheres Camponesas. Estamos sempre com a bandeira, 

com a luta. O Movimento das Mulheres Camponesas foi uma escola da vida da gente, foi 

através dessa organização que a gente tá construindo até hoje. 

E daí que a gente achou por bem que nós, esse coletivo, que tava se reunindo, tava se 

encontrando, tava produzindo, tava trabalhando, coletivamente, achamos por bem legalizar 
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esse coletivo. Então foi onde a gente formalizou a associação, criou o estatuto, criou o 

regimento interno, e essa legalização da associação tem sido um exemplo para muitas, né. E é 

um espaço assim  também de dar essa prática, esse conhecimento, para os estudantes, para as 

universidades, que nós sempre fomos abertos para isso, porque, as vezes lá na aula, lá na 

escola, você sabe sabe, escreve, mas você não vê na prática. E aqui acontece isso na prática 

mesmo, um desenvolvimento sustentável no coletivo, porque a gente faz muito essa 

experiência de uma ter, passar para outra, fazer, trazer aqui, fazer junto, trocar semente, trocar 

planta, tudo a gente faz aqui. 

Com essa experiência nossa, foi reconhecido, porque, desde 2013, nós já fomos 

contempladas, fomos premiadas, com o prêmio mulheres rurais que constroem o Brasil 

sustentável, na época, que a gente recebeu o troféu. Fomos lá [em Brasília] receber, da 

presidente Dilma Rousseff. Pelo reconhecimento do trabalho coletivo que nós tava fazendo. 

Então, essa organização já foi reconhecida a nível nacional. A partir dali a gente recebe 

bastante visita. Então, a nossa associação tem essa característica que já não é só aqui da 

comunidade, não é só do município, não é só da região, mas é reconhecida a nível nacional. E 

dois anos atrás, nós fomos premiadas com o prêmio do Banco do Brasil, que a gente mostrou 

quanto importante é esse trabalho de organização. Isso é um incentivo para quem participa, 

para as mulheres também fazer parte dessa experiência, da associação. E com toda essa 

prática, a gente tem uma opção na associação, é cada vez mais a formação das nossas 

companheiras, o estudo. 

A gente tá sempre se organizando, estudando junto. Os cursos nós temos contínuos. 

Tem aquelas que querem estudar mais sobre as plantas, trabalhamos as plantas e as suas 

energias, os florais, as plantas vibracionais, temos a equipe que estudou a mesa radiônica, a 

energia das pedras, cada companheira vai agregando uma experiência. A gente não tem aquele 

grupo somente para fazer práticas. Não, é para se aprofundar mais no conhecimento. Então, as 

mais novas, vão se capacitando para fazer uma coisa mais ampla ainda. Você se enche de 

emoção quando tu vê uma companheira, que chega para gente dizendo: 'olha eu tô me 

sentindo uma pessoa muito capaz'; porque ela disse: 'eu pensei que eu fosse passar a minha 

vida só em função de trabalhar dentro de casa, de tirar leite, era só o que eu conseguia fazer. 

Eu não conseguia nem falar no meio do público'. Na Igreja, por exemplo, ela não era capaz de 

fazer alguma coisa. E hoje ela participa na comunidade, quando eu vi assim ela um dia 

fazendo um debate, colocando ali, defendendo a questão da associação, colocando as 

experiências, eu me emocionei. Porque era uma pessoa que nem sequer falava, queria ficar lá 

no seu cantinho, e hoje ela tá assim tão desenvolvida. Então, através dessa prática da 
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associação, as mulheres entendem que elas são capaz.  

E o desafio delas assumirem a tarefa fora de casa, porque parece que o trabalho da 

mulher sempre foi visto... A mulher quem comandava era o homem, e só ia se o homem 

aceitasse, e se o homem não aceitasse, nada. Eu lembro das nossas antepassadas, que elas 

diziam: a gente casou tem que ser mandada pelo marido. Então, antes era o pai que mandava e 

depois o marido. A gente viveu uma boa época em que as mulheres iam para lá, ajudavam 

plantar o soja, o milho, o feijão, e o mais tudo se ia comprar no mercado, porque isso não dá 

lucro, isso não aparece. 'Já viu perder tempo plantando batata', era uma frase assim que você 

ouvia diretamente. Agora, para tirar o dinheiro lá da produção tinha que pedir pro marido, 

para pegar um dinheiro para comprar a batata.  

Quando as mulheres começaram a ter essa prática, esse estudo junto, esse direito delas 

produzir sua própria alimentação, produzir e comercializar o excedente, e elas ter o dinheiro 

delas, de dizer: 'esse foi eu que plantei, esse foi eu que vendi, essa daqui é a minha produção', 

é fazer o doce, a conserva, os condimentos. Hoje você pode ver que quem tem uma horta, um 

plantio, tem a sustentação da sua alimentação. Aquela produção que faz com que você tenha 

possibilidade de comercializar. É um direito que por muitos anos foi negado. Por muitos anos 

tudo ficou no comando dos homens: 'A aquela terra ali, não vai máquina, não dá para ir 

arrado, então, esse deixa que a mulher plante', como se aquilo não valesse nada. Então, os 

piores lugares eram cedidos. Agora, quando você planta toda a tua alimentação, tu cuida 

disso, e tu comercializa, daí da inveja para eles [homens].  

Hoje a associação tem a participação de mais de trinta companheiras, e que tem essa 

clareza do que é um coletivo, do que é um trabalho de produção, de tirar o seu sustento. A 

importância de não guardar para si, né, de dizer essa prática eu sei e vou guardar para mim, a 

gente socializa. E essa socialização não serve só entre nós companheiras, a população em 

geral também vem a se beneficiar, porque hoje você vê a procura de pessoas que vem em 

busca dessa prática, desse conhecimento. A gente teve a oportunidade e libertou. A gente se 

libertou do sistema, se nós fôssemos continuar, continuava de joelho, aguentando e 

obedecendo aquilo que a sociedade mostra, faz e domina. Para isso, a gente tem outro modo, 

fazer de outro jeito.  

O coletivo tem o estatuto, e no estatuto temos a nossa missão. E o que que é a nossa 

missão, né, é a participação das mulheres, do coletivo. Nós não tomamos decisão sem as 

mulheres estarem se empoderando do assunto para deliberar. Tudo é socializado, é 

participado, é cada uma colocando a opinião dela, pode ser a mais simples que for, de colocar. 

E a gente tinha muito, no começo, de muitas companheiras dizer: 'eu vou, mas eu não vou 
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dizer nada'. Hoje não, hoje elas são capazes'. Elas dizem: 'eu participo, dou minha opinião'. 

Então, a gente tem muito uma prática de todas serem as que dão a sustentação para a 

associação, através de sua participação, nenhuma delas é incapaz de sugerir, de colocar, de dar 

opinião. E isso a gente faz através de reunião, através de assembleia. A gente sempre faz um 

dia de estudo, de formação, antes do início do ano. 

Não só as mulheres, mas os homens também. Porque é bem importante que as 

mulheres que estão participando da associação, elas tão as mulheres e os homens. Elas vieram 

para cá, e foram puxando eles também, eles são parceiros, não dá para falar na associação 

Pitanga Rosa, só com as mulheres. A mudança vem acontecendo de forma geral na família. 

As mulheres vão levando para a família. É uma socialização que vai passando de geração para 

geração. Mostrar essa diferença, né, que nós podemos empoderar as mulheres a serem 

protagonistas da história delas, e de um fazer diferente, dessa prática e desse outro modo de 

ver, ultrapassar as experiências do sistema capitalista. 

No início, nós nos encontrávamos uma vez por semana, na quinta-feira, porque bem no 

início, quando nós tinha bem poucas participantes, nós nos encontrávamos uma vez por mês. 

Para você ver o crescimento. Nós tinha a organização, sempre com quatro, cinco mulheres. 

Depois que a gente foi aumentando o coletivo, foi crescendo, nós nos encontrávamos todas as 

quintas. Aí a demanda, o trabalho, nós dividimos e colocamos outro dia na semana, a 

segunda-feira. Então, o que a gente programou, na segunda-feira, a gente entrega, faz aquele 

atendimento para as pessoas que vem em busca, do chá, do floral, da semente, daquilo que as 

elas precisam, e tem a equipe aqui. Numa segunda, uma equipe, na outra, a outra. Duas 

equipes, se revesando. Sempre equipes de cinco ou mais mulheres. Já tem escalado quem é de 

cada equipe. E na quinta-feira, a equipe é de produção, são aquelas que vem pra plantar, pra 

colher, pra secar pra fazer mais a produção mesmo, os óleos, as pomadas, os xaropes, o 

destilado. Secar a planta. E também é duas equipes. E daí é separado também, porque tem 

aquelas que gostam de picar, de arrumar, tem umas que já são das pomadas, do xarope. Tem 

umas que são as costureiras, essa equipe é também aquela que durante a época da pandemia 

contribuiram com as máscaras. Se precisar elas vão lá no canteiro, lá na roça, mas a maioria, 

gosta de ficar na função da costura. Como tem aquelas que gostam mais de estar na entrega.  

E aí então, a gente vê, a cada dois meses, para nós se encontrar todas. Mas 

principalmente, quando acontece as coisas que tem que receber alguém de fora, que tem uma 

gravação, daí chama todas as equipes para se reunir junto. Ou grupo de alunos. Às vezes, 

quando tinha muita procura de grupo de visitantes, também fazia uma escala. Quem pode vim 

cozinhar, quem pode vim para ajudar na explicação, na acolhida. Quem pode vir ajudar no 
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curso. 'Hoje, nessa etapa, a gente vai estudar mais o princípio ativo das plantas, quem tá mais 

atualizada para falar das plantas, vem, fala. Aí no outro nós vamos estudar a alimentação, 

quem gosta de lutar com os alimentos, vai mostrar isso. Hoje nós vamos estudar os florais, 

quem gosta mais dos florais, vai vim para falar dos florais'. Então, assim, toda tem uma 

função, não dá para dizer... Todas fazem parte. É um coletivo assim que ele mostra que nós 

temos direito, e esse direito nós mesma temos que lutar para conquistar, que nós estamos 

conquistando, mas estamos indo na luta. Que se nós tivesse esperado que alguém trouxesse de 

fora...  

[Sobre o meio ambiente] A natureza em si, ela mostra para nós. Uma coisa é ligada na 

outra, uma planta precisa da outra. A planta que melhor serve, seja para fazer o alimento, seja 

para manipular o remédio, é aquela que tá lá no meio da mata, no meio da "capoeira". Porque 

cada planta ajuda a outra. Então, a gente sabe do valor de preservar essa diversidade. As 

mulheres se preocupam com cada parte do trato com planta, do jeito certo de podar, de cortar. 

Quando você tem o carinho pela planta, quando você respeita elas. Porque eu vejo nas plantas 

a vida da gente. Então você cuidar do meio ambiente, ter um olhar diferente é tudo. Quanta 

coisa bonita, que poderia ajudar muita gente, e são prejudicada. E isso no meio ambiente 

requer tudo: é a água, o solo, as plantas, as práticas de vivencia com elas, o tratamento que 

você mantém, o respeito com a produção. A nossa preocupação é pensar que mundo nós 

queremos, então o cuidado com o meio ambiente é muito fundamental. A pessoa já vai com 

outra visão. E isso acaba convertendo na qualidade vida das pessoas. Estamos aqui vivendo e 

aprendendo. Contribuindo com o meio ambiente, a mãe Terra, que é um direito nosso, de 

povo e de vida saudável, natural.  
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APÊNDICE C – Termos de consentimento 

 

1. Termo de consentimento livre e esclarecido 

2. Termo de consentimento para uso de imagem e voz 
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1. Termo de consentimento livre e esclarecido 
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2. Termo de consentimento para uso de imagem e voz 

 

 


