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O Desenvolvimento Sustentável como proposta para a 
formação de uma Ética da Responsabilidade. 
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RESUMO: O presente artigo intitulado O desenvolvimento sustentável como 
proposta para a formação de uma ética da responsabilidade, tem como 
principais pontos abordados a discussão sobre os enfrentamentos que a 
sustentabilidade encontra em sociedade, os tipos de sustentabilidade e como 
podemos desenvolver uma ética a partir da preservação do ambiente e da vida, 
fundamentados no Princípio da Responsabilidade do filósofo Hans Jonas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Sustentável. Ética. Responsabilidade. 
Hans Jonas. 
 
 
 

1. Introdução 
Nestes últimos 100 mil anos a espécie humana vem ocupando e 

transformando o planeta de acordo com as suas necessidades. 

(SERRÃO, ALMEIDA, CARESTIATO, 2012) 

O tema Desenvolvimento Sustentável é uma discussão que está 

bastante notória nos últimos anos, com mais atenção principalmente nas 

últimas décadas do século passado, mas de fato paramos para nos perguntar 

que é desenvolvimento sustentável? 

Objetivamente podemos dizer que desenvolvimento sustentável é o 

conjunto de princípios que indicam um modelo de desenvolvimento que tem 

como objetivo o crescimento econômico sem comprometer a capacidade de a 

natureza se recuperar, garantindo a existência das sociedades humanas e das 

outras espécies do planeta. 

Os fundamentos desse conceito encontram-se no relatório chamado 

Nosso Futuro Comum (ou Relatório Brudtland), da Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esta comissão foi instituída em 1983, em 

uma das Assembleias Gerais da Organização das Nações Unidas (ONU), 

aprovado sem restrições em 1987, instituído o conceito oficial de 

Desenvolvimento Sustentável. 

                                                           
1
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O Desenvolvimento Sustentável está baseado em 4 eixos: 

crescimento econômico, cultural, preservação da natureza e justiça social. 

Sustentabilidade social: 

Como principal objetivo dessa dimensão está a construção de uma 
civilização onde haja a redução das desigualdades sociais, com 
equilíbrio na distribuição da riqueza para as gerações atuais, bem 
como para as futuras; para isso é necessário existir a igualdade no 
acesso aos recursos e serviços disponíveis na sociedade. (SERRÃO. 
ALMEIDA. CARESTIANO. 2012.p.20) 
 

Sobre a sustentabilidade ecológica temos o seguinte conceito: 

Esta dimensão propõe o uso dos ecossistemas com sua mínima 
destruição. (...) Para alcançar essa dimensão, é essencial a 
promoção de mudanças no padrão de produção e consumo da 
sociedade, com a valorização dos produtos gerados em processos 
socialmente justos, pautados no equilíbrio ambiental. 
(SERRÃO.ALMEIDA. CARESTIANO. 2012.p.21) 

 

O terceiro eixo que compõe o desenvolvimento sustentável é a 

sustentabilidade cultural, a qual engloba a questão social, cultural, de 

diversidade e demais questões, (...) deve-se prezar a pluralidade de soluções e 

a valorização da diversidade das culturas locais, com respeito às 

especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local. 

(SERRÃO. ALMEIDA. CARESTIANO. 2012.p.22) 

E a sustentabilidade econômica está relacionada a gestão eficiente 

dos recursos econômicos e naturais de uma sociedade (...) buscando o 

desenvolvimento local, onde o que importa como eficiência econômico não é 

apenas o lucro empresarial, mas o equilíbrio econômico de toda a sociedade. 

(SERRÃO. ALMEIDA. CARESTIANO. 2012.p.23) 

Esse é um assunto bastante atual que nascera na década de 1970 e 

que vem ganhando força cada vez maior no mundo inteiro, pode ser um olhar 

para uma ética para além do antropocentrismo proposta por Hans Jonas, que 

ele irá chama de Princípio da Responsabilidade, pois é um desafio da 

atualidade para um enfrentamento do que o uso exacerbado da técnica pelo 

homem moderno. 

2. A sustentabilidade e seus enfrentamentos 

A sustentabilidade é um desafio enfrentado por todos que possuem 

uma visão de transformação da técnica do homem moderno, para que essa 

não cause destruição na sociedade. Desafio esse que é tanto no nível 
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individual como no coletivo e que muitas vezes não é tratado com vigor pelos 

indivíduos. 

No atual cenário de problemas socioambientais causados 

principalmente pela técnica, faz-se necessário refletir sobre suas causas e 

consequências e também sobre a importância urgente de pensarmos e 

difundirmos ações educativas e éticas de caráter crítico e participativo, voltadas 

para a organização social. 

Refletir sobre a crise ambiental e social, a degradação de diversos 

ecossistemas, apresentando um conceito de desenvolvimento sustentável em 

cinco dimensões de sustentabilidade: social, política, cultural, econômica e 

ecológica, é uma proposta que podemos lançar sobre uma possível 

desaceleração da técnica ou até mesmo utilizando a técnica a favor da 

sustentabilidade, como forma de cultivar uma ética voltada não só para o 

homem, mas para todo o meio em que vivemos, por isso é além do 

antropocentrismo. 

 

                                                                  Justiça Social 

 

           Crescimento econômico                                     

 

                                               

Preservação da natureza 

 
Com o advento da Revolução Industrial2 e a invenção das máquinas 

a utilização das técnicas pelo homem se agravou, a partir da chamada Era 

Moderna da história do Ocidente, nos últimos anos, houve uma grande 

transformação social em vários ramos da sociedade, mudanças radicais na 

relação com dos seres humanos com a natureza. 

(...) vivemos em um ciclo de destruição: as atividades humanas 
transformam o ambiente, gerando resíduos que alteram a qualidade 
do meio natural. Esses resíduos que alteram a qualidade do meio 
natural. Esses resíduos, por sua vez, podem comprometer o próprio 
desenvolvimento econômico e social. (SERRÃO, ALMEIDA, 
CARESTIATO, 2012, p.9) 

                                                           
2
 A Revolução Industrial caracterizou a passagem de um sistema técnico baseado no trabalho de artesãos 

para outro, apoiado no trabalho mecanizado, de larga escala. É considerada o marco da origem do sistema 

capitalista. 
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A má utilização dos recursos naturais em grande escala começou a 

causar sérios problemas ambientais na Europa e em todo planeta, tais como: 

poluição do ar, desmatamento de florestas, destruição dos solos e poluição de 

rios, em consequência disso a qualidade de vida das pessoas em algumas 

cidades ficou bastante ruim. 

Porém, todos esses problemas vistos a olhos nus ainda assim não é 

o suficiente para conscientizar e alertar a sociedade e os governos sobre a 

destruição da natureza. Alguns raros grupos se ocupam em denunciar os 

abusos e os malefícios da técnica, mas a maioria em nome do 

desenvolvimento usava-se e usa-se cada vez mais os meios naturais em 

detrimento do progresso. 

Os elementos considerados essenciais para o desenvolvimento de 
sociedades de consumo, baseados no aumento da produção 
industrial, passaram a ser questionados. Isto porque, com o 
esgotamento dos recursos naturais e os desequilíbrios ambientais 
locais e globais, percebeu-se que havia limites físicos, ambientais, 
sociais e culturais para o modelo de desenvolvimento que vinha 
ocorrendo desde a Revolução Industrial. (SERRÃO, ALMEIDA, 
CARESTIATO, 2012, p.8) 

Em pleno séc. XXI, é sabido por todos nós que quanto mais 

consumimos, mais necessitamos de energia para fabricar produtos que fazem 

parte do nosso estilo de vida tais como: televisão, computador, geladeira, 

celular, etc; e geralmente essa energia é subtraída de recursos naturais, para 

que todos esses bens sejam úteis a sociedade de consumo causa impactos 

ambientais produzindo a exploração de petróleo, construção de hidrelétricas, 

lixo nuclear e muitos outros. 

Percorremos um caminho cada vez mais curto e mais prolongado 

para os impactos degradantes desenvolvidos pelo progresso tecnológico, 

provocando paulatinamente agressões negativas tanto para a sociedade 

quanto para a natureza que foi explorada desde sempre sem limites. Hoje a 

humanidade se vê diante de problemas globais que ultrapassam as fronteiras 

dos países e o mundo enfrenta uma crise ambiental (SERRÃO, ALMEIDA, 

CARESTIATO, 2012). 

Tantos lugares ambientais provocaram reações e, em diversos 
lugares do mundo, pessoas começaram a se organizar coletivamente 
para protestar, buscando chamar a atenção das autoridades e da 
sociedade como um todo para o que estava acontecendo. Começava 
a surgir a ideia de que os recursos naturais são limitados e que 
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precisam de tempo para se renovarem. SERRÃO, ALMEIDA, 
CARESTIATO, 2012, p. 9-10) 

O que chamamos por crise ambiental é algo mais complexo e 

envolve mais condições sociais do que imaginamos, como: sociais, culturais e 

políticas, é algo que é para além somente do ambiental e também para além do 

olhar antropocêntrico. Para compreender essa crise devemos considerar dois 

aspectos: o espaço e o tempo3. 

3. Desenvolvimento Sustentável e a Ética da Responsabilidade 

O que entendemos por desenvolvimento sustentável? Como ele 

poderia ser uma solução para essa proposta de uma ética voltada para além do 

olhar antropocêntrico? Como podemos pensar em um mundo voltado para o 

progresso e que utilize da técnica como construtora e não destruidora dos 

meios naturais? 

A partir desses questionamentos pensamos na ética da 

responsabilidade de H. Jonas, para ele o centro de sua reflexão ética é a ideia 

de que o homem é o único ser que por deter conhecimento e vontade de agir, 

pode se responsabilizar pelas alternativas de escolhas para transformar o uso 

da técnica. 

A responsabilidade se revela assim uma consequência necessária da 
liberdade: sou responsável diante de minha consciência livre e isso 
significa dizer que sou responsável, antes de tudo, pelas 
consequências de minhas ações, na medida em que elas tocam um 
ser, o que significa dizer que o verdadeiro objeto de minha 
responsabilidade é o próprio ser tocado por ela, o que implica que o 
próprio ser seja em si mesmo portador de valor. (OLIVEIRA, 2010, 
pp.31-32) 
 

Responsabilidade essa supracitada, que Jonas percebe existente 

em todos os homens que tem conhecimento e que é capaz de resolver os 

problemas causados pela técnica ao ecosistema. Somente o ser humano é tem 

a capacidade e a vontade de potência de agir e valorar o que seria essencial 

ou não para o progresso, logo podemos concluir a partir do olhar da 

sustentabilidade que destruir a natureza não é a melhor solução para o 

progresso. 

                                                           
3
 Espaço, porque os problemas ambientais ocorrem sempre numa área determinada, seja local, regional, 

nacional ou planetária. Tempo, porque a duração dos seus efeitos ou impactos negativos pode ser 

irreversível, com consequências reais para as próximas gerações. (SERRÃO, ALMEIDA, 

CARESTIATO. 2012.p. 9) 
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Segundo Manfredo Oliveira em seu livro Ética, Direito e Democracia 

sobre Hans Jonas: 

O mérito de H. Jonas consiste, em primeiro lugar, em ter mostrado, a 
partir de uma reflexão feita no horizonte da crise ecológica, que só é 
capaz de enfrentá-la uma teoria que reconhece o valor intríseco do 
ser natural, sobretudo do ser orgânico, o que é incompatível com as 
posições formalistas modernas e pressupõe uma metafísica da 
natureza. Para H. Jonas, um filósofo que pretende articular uma ética 
deve, em primeiro lugar, admitir a possibilidade de uma metafísica 
racional, se por racional não se entende necessariamente o que é 
determinado de acordo com os critérios da ciência positiva. 
(OLIVEIRA, 2010, p.32) 
 

Essa racionalidade e ética da responsabilidade está presente nos 

princípios do desenvolvimento sustentável o que possui como principal critério 

para a convivência em sociedade é a vida, Jonas remodela a ética do dever ser 

de Kant, para esse princípio da responsabilidade, o tornando um imperativo 

categórico para o bem viver, deve-se pensar no próximo, no caso não só no 

próximo enquanto indivíduo, mas também no ecossistema como um ser vivo, 

pois nele tem-se muitas vidas. 

Podemos dizer então que o Princípio da Responsabilidade está 

fundamentado principalmente no respeito a vida, não há convivência social se 

não houver esse respeito, essa eticidade. 

É necessário criar o espaço para que essa eticidade se desenvolva 

e nada melhor como o ambiente escolar, mostrar que a coletividade é uma 

forma de crescer, que a divisão de tarefas e responsabilidades pode 

proporcionar qualidade nos resultados de nossas intenções, e que um grupo de 

pessoas pode transformar a sociedade. 

A educação está altamente atrelada às atitudes sociais, sendo que a 

escola é tida como base para formação de indivíduos conscientes e 

responsáveis. Portanto, um aprendizado focado na educação sustentável pode 

gerar cidadãos preocupados com os problemas ambientais e com suas devidas 

soluções. Mas para isso, é preciso difundir a importância da sustentabilidade 

na escola e como ela interfere na formação dos alunos, seja no ensino infantil 

ou na universidade. 

No Brasil, o Projeto Currículo Global para a Sustentabilidade é 

desenvolvido pelo CECIP, organização da sociedade civil que desenvolve 

projetos em educação e comunicação. Desde 1986, o CECIP ajuda a fortalecer 

http://www.atitudessustentaveis.com.br/conscientizacao/a-sustentabilidade-nas-escolas/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/conscientizacao/a-sustentabilidade-nas-escolas/
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a cidadania ativa, tanto em âmbito local quanto global. O projeto é 

desenvolvido em cooperação com a Secretaria de Estado de Educação de São 

Paulo, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, o Colégio 

Bandeirantes, o Instituto Politeia de Educação Democrática, sendo apoiado 

pelo Instituto Paulo Freire e pela Fundação Roberto Marinho. 

Em o Princípio Responsabilidade Hans Jonas (2006) propõe uma 

ética da responsabilidade que fundamenta o agir humano tendo em vista a 

sobrevivência planetária. Portanto, é necessário reconhecer que a geração 

presente possui responsabilidade perante a geração futura. Assim: 

A natureza não constituía objeto da responsabilidade humana – 
cuidando ela de si própria e usando-se com ela de algum mimo e 
afinco, também do homem: não a ética, mas tão só a inteligência se 
lhe aplicava. Na cidade, porém, onde os homens tratam com homens, 
a inteligência tem de casar-se com a moralidade, pois esta é a alma 
do seu ser. Nesta moldura intra-humana reside toda a ética 
tradicional, coadunada com a natureza da ação delimitada por essa 
moldura, (SOFOCLES apud JONAS, 1994, p.32). 
 

O Princípio Responsabilidade, além de ser considerado um princípio 

ético, proporciona uma perspectiva de diálogo crítico em plena era tecnológica. 

Jonas entende que, “sob o signo da tecnologia, a ética tem a ver com ações de 

um alcance causal que carece de precedentes (...). tudo isso coloca a 

responsabilidade no centro da ética” (JONAS, l995, p. 16-17). Hans Jonas 

formulou um novo e característico imperativo categórico, relacionado a um 

novo tipo de ação humana: “Age de tal forma que os efeitos de tua ação sejam 

compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica sobre a terra” ( 

JONAS,1995, p.40). O imperativo proposto por Hans Jonas é de ordem 

racional para um agir coletivo como um bem público e não individual.   Para o 

filósofo, não devemos ver a destruição física da humanidade como sendo algo 

mais catastrófico. Se chegamos a esse ponto é porque houve uma morte 

essencial, uma grande desconstrução e crise do ser com o meio. Esta sim seria 

a maior destruição. “Não se trata só da sorte da sobrevivência do homem, mas 

do conceito que dele possuímos, não só de sua sobrevivência física, mas da 

integridade de sua essência” (JONAS, 1995, p. 16). 

Sabemos que a humanidade, principalmente após a modernidade, 

comete abusos a natureza. Em decorrência do progresso acelerado e o 

surgimento das novas tecnologias, o homem deixa de buscar aquilo que é 
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necessário para uma vida humana e passa a agir como explorador o meio 

ambiente de forma insustentável.  

As questões socioambientais ampliam-se hodiernamente, surgindo 

cada vez mais à necessidade de trazer uma abordagem filosófica que explique 

uma concepção ética que possa contribuir para práticas e ações sustentáveis. 

Alguns estudos apontam para uma ética ecocêntrica e biocêntrica, a partir da 

ontologia, para o enfrentamento dos problemas ambientais, tendo como eixo 

teórico-metodológico a ética da responsabilidade. 

O enorme impacto do Princípio Responsabilidade não se 
deve somente a sua fundamentação filosófica, mas ao 
sentimento geral, que até então os mais atentos 
observadores poderão permitir cada vez menos de que 
algo poderia ir mal para a humanidade, inclusive o tempo 
poderia estar em posição no marco de crescimento 
exagerado e crescente das interferências técnicas sobre a 
natureza, de pôr em jogo a própria existência. Entretanto, 
se havia comentado que era evidente a vinda da chuva 
ácida, o efeito estufa, a poluição dos rios e muitos outros 
efeitos perigosos, fomos pegos de cheio na destruição de 
nossa biosfera (JONAS, 2006, p.352-353). 
 

Diante da degradação ambiental, do mau uso das técnicas 

modernas, o filósofo faz uma crítica ao modo como vem se desenvolvendo 

desregradamente de uma forma irresponsável, à medida que o progresso 

destas técnicas surge a degradação avança, no entender de Jonas (2006) é 

justamente o sucesso da técnica que devemos temer e não o fracasso, pois o 

que está em jogo neste desempenho é o futuro da humanidade inteira e do 

planeta em que habitamos.   

Nesse contexto, o lugar que a techné ocupava na vida dos homens 

da antiguidade e do medievo, era aquela se constituía como algo que se 

instaurava tendo como finalidade suprir uma carência. O tributo da carência 

lembra Jonas, era justificado pela força da necessidade. Porém, com os 

progressos empreendidos, sobretudo com o advento da modernidade, a 

técnica deixa de ser pensada como uma coisa perseguida visando à resolução 

de determinado problema, passando a ser perseguida como um fim. 

Esse novo imperativo ético está fundamentado em hipóteses 

ontológicas. Entre elas, os conceitos de Bem, Dever e o Ser. Para Jonas 
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(2006), a compreensão científica dos fatos, não pode ser a última palavra, pois 

o Ser, em todas as suas dimensões, resulta em um Dever. Entendemos que o 

Bem se torna um Dever quando existe vontade na transformação da ação. 

Sendo assim, o Bem pode originar uma incumbência, pois “com isso, torna-se 

um dever, desde que seja uma vontade que assuma essa exigência e trate de 

realizá-la” (JONAS, 2006, p. 149). 

Hans Jonas demonstra uma preocupação a favor da vida, quando 

afirma que a única escolha é optar pela biodiversidade que se encontra em 

toda a natureza. “Mais do que uma extensão do espectro genérico, o interesse 

se manifesta na intensidade dos fins próprios dos seres vivos, nos quais a 

finalidade da natureza se torna cada vez mais sugestiva” (JONAS, 2006, p. 

251). 

Jonas tem a intenção de mostrar que os seres vivos devem viver 

para cumprir com um objetivo, mesmo que seja com ele mesmo. Se o ser 

humano tem várias finalidades, da mesma forma todos os outros seres têm a 

sua, mesmo que nos seja desconhecida, devemos respeitar o seu ciclo.  Na 

vida orgânica, por exemplo, a natureza satisfaz todos os seus interesses 

através da biodiversidade. 

4. Conclusão 

Hans Jonas (1903-1993) é considerado o último representante do 

grupo dos filósofos judeus nascidos na Alemanha. Viveu durante quase todo 

século XX, presenciando grandes mudanças e problemas que ocorreram em tal 

período. Além de vivenciar a crise europeia nas décadas de 20 e 30, Jonas 

presenciou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o advento do Nazismo, e o 

triunfo da sociedade tecnológica. Poder presenciar e analisar o estado real dos 

acontecimentos, fizeram com que Hans Jonas observasse e refletisse sobre a 

forma com que o desenvolvimento tecnológico, oriundo da técnica, foi decisivo 

para alargar em grande escala, destruições em grandezas nunca imagináveis. 

Para Jonas, o impacto que as bombas atômicas causaram durante a II Guerra 

Mundial, inaugurou uma reflexão nova e angustiada no mundo ocidental. 

sua filosofia debate os avanços da civilização tecnológica moderna a 

partir de um ordem racional, voltada para um agir coletivo como um bem 

público, sendo capaz de proporcionar um diálogo crítico e reflexivo em plena 
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civilização tecnológica. Aborda a questão da ética, como uma construção que 

se dar pelo ato de refletir, só pode agir eticamente quem reflete, quem deixa 

suas ações serem guiadas pela reflexão. 

A ética elucidada por Jonas (2006) traz como o seu fim último o 

existir pessoas o que implica necessariamente na realização de ações éticas 

que vise o futuro, levando a uma reflexão acerca da vida e o comprometimento 

com o futuro e a continuação da espécie humana. Portanto, observa-se que o 

imperativo é de ordem racional para um agir coletivo como um bem público e 

não individual. 

Os humanos pensam que os recursos naturais são inesgotáveis, não 

medindo forças nem consequências, explorando de modo cada vez mais 

predatório recursos naturais. Jonas (2006) diferente de outros filósofos que 

estudam uma ética ecocêntrica evidencia uma ética que visa o bem estar até 

mesmo do distante que caracteriza as gerações futuras, a partir de um novo 

imperativo categórico ao assinalar que: “O homem precisa agir de modo que os 

efeitos de sua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autentica 

vida humana sobre a terra: agir de modo que os efeitos da tua ação não 

destruam a possibilidade de vida humana’’ (2006, p.89). Assinala-se que esta 

argumentação é muito significativa, na medida em que apresenta uma defesa 

pela manutenção da vida humana com um futuro equilibrado do ponto de vista 

social e ambiental. 

A concepção jonasiana traz uma valiosa contribuição ao debate 

contemporâneo sobre o tema ética, tão necessária no que se refere ao futuro 

da espécie humana e do planeta, pois a cada dia o homem vem destruindo 

cada vez mais a natureza, colocando suas vontades em primeiro lugar sem ter 

nenhum comprometimento com a vida. 

Seguindo a premissa, o raciocínio do estudo teoriza sobre o agir 

ético e a responsabilidade de cada ator social individual e coletivo, 

preconizando a relevância da abordagem temática para a ampliação da análise 

das condições sociais e ambientais no contexto da denominada “Sociedade de 

Consumo”. O que permite atravessar horizontalmente toda a espessura do 

conhecimento produzido pelos teóricos em um movimento de natureza 
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transdisciplinar, propiciando uma reflexão epistemológica sobre a inserção de 

novos valores para o desenvolvimento de ações sustentáveis. 
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