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Resumo: Este artigo é resultado de uma revisão bibliográfica que permitiu algumas 
aproximações entre o conceito de Desenvolvimento Sustentável e a sua utilização 
recorrente no campo das políticas públicas em especial nas políticas agrícolas. Neste 
contexto, as políticas públicas são as responsáveis em dar direcionamento ao modelo de 
Desenvolvimento Sustentável desejado pelos órgãos públicos, onde esses ainda exercem 
um papel importante. Assim, como todas as políticas públicas, as políticas agrícolas também 
devem buscar, em suas proposições, o Desenvolvimento Sustentável e ter por finalidade 
atender as necessidades presente e em especial as necessidades das gerações futuras 
sem comprometer os recursos naturais existentes. 
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Abstract: This article is the result of a literature review that some links between the concept 
of Sustainable Development and its recurrent use in the field of public policy especially in 
agricultural policies. In this context, public policies are responsible in giving direction to the 
sustainable development model desired by public bodies where these still play an important 
role. So, like all public policies, agricultural policies should also look at their proposals, 
Sustainable Development and aim at meeting the present needs and especially the needs of 
future generations without compromising the natural resources. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este Artigo tem por finalidade problematizar a utilização do conceito do desenvolvimento 

sustentável, visto que a utilização do termo vem crescendo entre os atores sociais e nas 

proposições de Políticas Públicas, contudo com popularização do termo pode ocorrer o uso 

excessivo se tornando um slogan midiático sem levar em consideração os princípios 

basilares desse conceito. 

O conceito habitualmente utilizado é o que está expresso no Relatório de Brundtland (1987), 

o qual define o Desenvolvimento Sustentável como “o desenvolvimento que satisfaz as 

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

suas próprias necessidades”. Este modelo de desenvolvimento tem uma dimensão ampla e 
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não pode ser assimilado somente como crescimento econômico, mas sim, com 

desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

Assim, em termos legais, a inclusão de políticas públicas voltadas para integração do 

desenvolvimento sustentável passou a ser internalizadas pelo governo, sobre tudo nas 

políticas agrícolas. Porém, o que pode ser observado é o uso habitual do termo 

“desenvolvimento sustentável” em certas políticas agrícolas, que analisadas sob o viés da 

disponibilidade de crédito, podemos notar uma contradição entre o discurso e a efetivação 

da política. 

Por fim, os diferentes atores sociais são pressionados a pensar ações e Políticas públicas 

em prol de questões referentes ao desenvolvimento sustentável numa perspectiva que 

garanta o desenvolvimento social econômico ambiental, cultural e político. 

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O debate sobre o desenvolvimento sustentável ganha espaço frente às discussões 

relacionadas ao modelo de crescimento econômico, tanto pela forma do discurso promissor 

quanto por sua ausência de efetividade, tornando-se tema de discussão global através de 

encontros realizados com chefes de estado, ambientalistas, Ongs e sociedade civil. 

Nesse meio, o conceito de desenvolvimento sustentável conforme a Agenda 21 Brasileira 

(2004) ainda está em construção. Embora não haja consenso teórico sobre uma definição 

universal do Desenvolvimento Sustentável, o ponto inicial foi o compromisso político, com 

um modelo de desenvolvimento em novas bases, nos quais fosse compatível as 

necessidades de crescimento com a redução da pobreza e a conservação ambiental. 

Embora considerado um termo novo, suas origens remontam ao início do século e só entrou 

no cenário das preocupações mundiais com a publicação do Relatório Brundtland em 1987. 

Após alguns anos de pesquisa, a Comissão Mundial para o Meio Ambiente redigiu um 

relatório denominado Relatório de Brundtland, o qual destaca que o desenvolvimento 

necessita compatibilizar crescimento econômico, distribuição da riqueza e a preservação 

ambiental. 

O relatório não sugere a estagnação do crescimento e sim uma conciliação entre 

desenvolvimento e as questões ambientais e sociais, onde ressalta os riscos do uso 

excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. 

Aponta também para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões 

de produção e consumo. Além disso, recomenda novas ações que considerem tanto as 

questões ambientais como as sociais e incluam a vinculação dos problemas do 

desenvolvimento socioeconômico e do meio ambiente (Nosso Futuro Comum, 1991). 

Nesses termos, é oportuno qualificar crescimento e desenvolvimento. Segundo Daly (2004): 
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Crescer significa “aumentar naturalmente em tamanho pela adição de material 
através de assimilação ou acréscimo”. Desenvolver-se significa “expandir ou realizar 
os potenciais de; trazer gradualmente a um estado mais completo, maior ou melhor”. 
Quando algo cresce fica maior. Quando algo se desenvolve torna-se diferente. 

 

Ainda conforme o relatório de Brundtland, “Desenvolvimento Sustentável é aquele que 

atende às necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de atender às suas necessidades”. O conceito buscou um consenso entre 

ambientalistas e desenvolvimentistas no sentido de valer a ideia de que crescimento 

econômico e meio ambiente não apresentavam contradições. 

Esse conceito é utilizado em muitos discursos, documentos, organizações e orienta a 

formulação de determinadas políticas Públicas e/ou ações. Em muitos casos o uso 

frequente do termo Desenvolvimento Sustentável sugere um consenso, contudo, a 

popularização de determinado conceito leva a um esvaziamento conceitual, onde “velhas 

garrafas recebem novos rótulos” perdendo sua intencionalidade primeira (MDA, 2004). 

Desse modo ao tentar desmistificar a ligação de desenvolvimento sustentável ao 

desenvolvimento econômico Sachs (2008, p. 15), afirma que o desenvolvimento sustentável 

esta balizado em cinco pilares: 

 
a) Social fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, por causa 
da perspectiva de disrupção social, que paira de forma ameaçadora sobre muitos 
lugares problemáticos do nosso planeta; 
b) Ambiental, com as suas duas dimensões (os sistemas de sustentação da vida 
como provedores de recursos e como “recipientes” para disposição de resíduos); 
c) Territorial relacionado à distribuição espacial dos recursos das populações e das 
atividades; 
d) Econômico, sendo a viabilidade econômica a conditio sine qua non para que as 
coisas aconteçam; 
e) Político, governança democrática é um valor fundador e um instrumento 
necessário acontecerem; a liberdade faz toda a diferença. 

 
Nesta perspectiva o desenvolvimento sustentável, atinge proporções mais amplas, além do 

equilíbrio ecológico é imprescindível à justiça social. Nesse modelo as ações e/ou políticas 

públicas devem considerar não apenas o crescimento da economia, mas, sobretudo, o 

desenvolvimento social, ambiental, territorial e político. 

Contudo Lenzi (2003) aponta que vários autores têm buscado salientar que o conceito de 

DS está envolto de contradições e uma delas estaria ligada à possibilidade de conciliar 

“desenvolvimento” (ou crescimento) com “meio ambiente” e conclui que o termo mesmo 

estaria em “perigo real de tornar-se um clichê”. Ou seja, seria uma terminação que vários 

utilizam DS, contudo, mas que ninguém definiria com qualquer exatidão. 

Para Gomes (2014, p.23) 

 

Uma parcela dos movimentos sociais e ambientalistas e pesquisadores das áreas de 
meio ambiente e desenvolvimento têm questionado o que consideram a 
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banalização, ou esvaziamento, do conceito de Desenvolvimento Sustentável, 
erroneamente apresentado como objetivo de práticas superficiais e de pouca 
relevância. 

 

Em outras palavras, avaliam que, para muitos a expressão transformou-se em artifício para 

melhorar a imagem pública de governos e empresas, sem que seu uso traduza mudanças 

efetivas na sua gestão e práticas. 

Da mesma forma, segundo o autor supracitado, existem alguns movimentos sociais que 

analisam o Desenvolvimento Sustentável como uma nova forma para o sistema econômico, 

que possibilita melhorias em algumas áreas, mas que não altera o capitalismo 

contemporâneo em seus fundamentos, principalmente o da intensificação do lucro e, 

sobretudo que reduzem a vida e a natureza em mercadoria. 

Assim, muitas vezes o termo DS está presente somente nos discursos politiqueiros, contudo 

está ausente nos projetos e ações governamentais. Diante disso o DS deve ser direcionado 

por políticas públicas que são responsáveis pela criação de instrumentos que promovam o 

envolvimento entre sociedade civil, Estado e setor privado na constituição de um sistema 

sustentável. 

Neste contexto é possível analisar que a transição para esse novo paradigma do 

Desenvolvimento sustentável exige um profundo processo de mudança estrutural na 

sociedade e que tenham suas preocupações tanto nas necessidades atuais como também 

das futuras gerações. 

Um processo de mudança, no qual a exploração dos recursos, a dinâmica dos investimentos 

e a orientação das inovações tecnológicas e institucionais são feitas de forma consistente 

diante das necessidades tanto atuais como futuras. 

De tal modo, Gomes (2014) infere que é mais importante que definir conceitualmente o 

termo DS é chamar a atenção da sociedade quanto à necessidade de tornar os processos 

de desenvolvimento e os instrumentos econômicos promotores de “igualdade social e 

erradicação da pobreza, com respeito aos direitos humanos e sociais e conservação e uso 

sustentável dos recursos naturais” (GOMES P. 25, 2014). 

Assim, o grande desafio do desenvolvimento sustentável deve ser enfrentado por políticas 

inteligentes, políticas que possam levar a uma melhoria real das condições de vida das 

pessoas, sem perturbar funções ecossistêmicas essenciais. (Cavalcanti, p. 25, 1999). 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Conforme o que preconiza a agenda 21(2004) toda e qualquer política pública deve ser 

elaborada na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

Dessa forma, para que as políticas públicas possam promover o desenvolvimento 

sustentável devem integrar concretamente as suas várias dimensões no seu processo 
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decisório, além do que devem envolver a divisão de responsabilidades e a participação dos 

diferentes atores sociais que representam o governo e a sociedade. (AGENDA 21) 

Destarte, políticas públicas são: 

 

Diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos 
para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da 
sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou 
formuladas em documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que 
orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos 
(Teixeira, 2002). 

 

Nesse sentido, a própria Agenda 21 brasileira preconiza a ampliação do espaço de atuação 

de todos os setores da sociedade civil e governo na formulação, implementação e avaliação 

das políticas públicas, coerentes com os princípios de sustentabilidade socio-econômica e 

ambiental. 

Porém, alerta sobre o difícil consenso em torno de uma nova ética nas relações entre 

homem e natureza e que atuar no contexto econômico, ambiental e social implica, 

sobretudo, capacidade de mobilização, mudança de atitudes e, principalmente, de mediação 

de conflitos de interesse. 

O Brasil obteve avanços importantes no que diz respeito às políticas, principalmente em 

relação aos aspectos legais e na descentralização para os níveis estaduais, municipais, 

sociedade civil e setor privado (Lima 2011). 

Nesse sentido, apesar no avanço nas políticas no país, Ferreira destaca que: 

 

"As políticas públicas estão hoje a meio caminho entre um discurso atualizado e um 
comportamento social bastante predatório: por um lado, as políticas públicas têm 
contribuído para o estabelecimento de um sistema de proteção ambiental no país; 
mas, por outro, o poder público é incapaz de fazer cumprir aos indivíduos e às 
empresas uma proporção importante da legislação ambiental" (p. 107). 

 

A inclusão do desenvolvimento sustentável as políticas no Brasil é um aspecto divergente na 

institucionalização dessas. Segundo Lima (2011): 

 

Para alguns analistas, ela representa o marco da maturidade desse processo, a 
conquista decisiva de um novo patamar ou paradigma de desenvolvimento no 
processo de superação dos problemas ambientais. [...] para outros, com os quais me 
alinho, reconhecem a importância e as inovações advindas desse debate, mas 
tendem a relativizar o otimismo com relação ao desenvolvimento sustentável, por 
considerarem essa noção repleta de ambiguidades e contradições que não a 
credenciam ao papel de referencial paradigmático no equacionamento dos conflitos 
ambientais. 

 

Desse modo, as políticas públicas para que possam promover o desenvolvimento 

sustentável, devem juntar as suas várias dimensões (social, ambiental, cultural, política, 

econômica) no seu processo decisório e exigir medidas que promovam o equilíbrio em 
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benefício da redução da pobreza e atenuação das desigualdades sem prejudicar os 

recursos naturais. 

As políticas públicas, na medida em que buscam promover o desenvolvimento sustentável, 

não podem mais ater-se à visão somente no crescimento econômico, sendo necessária a 

integração das demais variáveis que passaram a integrá-lo. (Maciel, 2011). 

3.1 Políticas públicas promovem o desenvolvimento sustentável? 

Como foi visto no item anterior as Políticas públicas devem desde sua formulação até sua 

execução permitir e promover o Desenvolvimento Sustentável. Contudo o que pode ocorrer 

é que na descrição o conceito é utilizado, mas na sua efetivação ou na pratica isso pode não 

ocorrer. Ou seja, amplia-se cada vez mais a distância entre o discurso politicamente correto 

e a eficácia prática das políticas de desenvolvimento sustentável. 

Para problematizar ou exemplificar a temática das Políticas Públicas e a sua relação com o 

DS recorreu-se a Política agrícola que por um lado trata de desenvolver e modernizar as 

práticas agrícolas com a finalidade de aumentar a produtividade e promover o crescimento 

econômico, por outro lado trouxe diversos problemas de ordens social, econômica e 

ambiental. 

Segundo a Lei nº 4.504/61 define a Política agrícola como: 

 

“O conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se destinem a 
orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no 
sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo 
de industrialização do país”. 

 

Conforme o Ministério da Agricultura, a Política agrícola brasileira tem como base “Um 

conjunto de ações voltadas para o planejamento, o financiamento e o seguro da produção. 

Essas ações se dividem em três grandes linhas de atuação: gestão do risco rural, crédito e 

comercialização” (online). 

Assim como toda a política pública, as políticas agrícolas também podem produzir as 

alterações pretendidas pelo governo no setor, através do direcionamento dos incentivos 

(crédito), alcançando assim os objetivos desejados. Para a sua efetivação, uma política 

precisa ter fortes instrumentos de persuasão e de convencimento e a disponibilidade de 

crédito. 

Conforme Mello (2008) o Brasil tem dois veios distintos sobre a produção agrícola: de um 

lado o Ministério da Agricultura – MAPA com a agricultura de exportação e de outro lado o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA com a produção para o consumo interno. 

Ou seja, o Ministério da Agricultura fica responsável pela gestão das políticas públicas de 

estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de 
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serviços vinculados ao setor, e o MDA dentre outras atribuições, também é responsável pela 

promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores 

familiares e pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. 

No entanto, ambos os ministérios preconizam em suas políticas o desenvolvimento 

sustentável. 

Mello (2008) enfatiza que a partir da aprovação do PRONAF, onde os objetivos e estratégias 

da sustentabilidade se fazem presentes, foi possível a inserção do desenvolvimento 

sustentável na agenda da Política do setor agrícola. 

Nesse meio, é possível analisar a forma que o governo direciona as políticas agrícolas 

principalmente se for observado o montante de recurso disponibilizado a cada uma delas. 

Para o ano safra 2014/2015 serão disponibilizados mais de R$ 156 bilhões para o 

agronegócio enquanto que para o PRONAF serão um pouco mais de R$ 24 bilhões. (MAPA, 

MDA, 2015). 

Esse direcionamento das políticas públicas ao agronegócio leva ao crescimento das culturas 

de exportação, especialmente da soja, cana e milho, ao aumento na utilização de 

agroquímicos, ao uso de sementes transgênicas, substituindo as produções alimentares, 

sobretudo de agricultores familiares e comprometendo a soberania e a segurança alimentar 

do país. (CONDRAF, 2008). O que ocorre é a priorização do agronegócio em detrimento das 

Políticas do MDA. 

Dessa forma, as Políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável como a agricultura 

familiar, a agroecologia, reforma agraria entre outras, ficam em segundo planos nas políticas 

de governo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as discussões apresentadas é possível analisar que o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável está envolto de contradições e em construção. Contudo é 

essencial salientar que o conceito sugere uma preocupação com as gerações atuais bem 

como das futuras gerações e deve ser almejado por toda a sociedade não somente como 

um slogan político e midiático, mas sim como um novo e melhor modo de vida. 

O desenvolvimento sustentável implica em um novo olhar sobre várias dimensões como a 

econômica, social, politica, cultura e ambiental, construindo novas perspectivas na qual a 

sociedade civil seja a protagonista nas decisões e possibilitando mudanças institucionais e 

gerando novos valores sociais. 

No Brasil, a partir da construção da Agenda 21 brasileira, os governantes vêm demostrando 

uma maior preocupação com o desenvolvimento sustentável principalmente por meio da 

elaboração de políticas públicas como no caso as Políticas agrícolas. 
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Sem querer esgotar a discussão nesse artigo, mas problematizando essa temática surgem 

alguns questionamentos. As políticas agrícolas direcionam suas ações para o 

desenvolvimento sustentável? ou somente ocorrem algumas ações paliativas como forma 

de “cumprir seu papel de Políticas de desenvolvimento sustentável”. É possível um 

desenvolvimento sustentável que integre o social, ambiental, econômico nesse modelo 

econômico vigente? 
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