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RESUMO
O presente trabalho busca, a partir 

de revisão bibliográfica, refletir sobre 
o debate existente acerca do direito ao 
desenvolvimento. Inicia por problematizar 
o conceito de desenvolvimento, partindo da 
premissa teórica segundo a qual, apesar de 
todo o esforço em contrário, e os aportes que 
o conceito de desenvolvimento foi ganhando 
com o tempo, o tema permanece vinculado a 
uma agenda de crescimento econômico, em 
detrimento de uma agenda de efetivação dos 
direitos humanos e de respeito aos direitos 
da Terra. Discute também o chamado direito 
dos povos ao desenvolvimento, sob o prisma 
da efetividade, alicerçado no pensamento de 
dois teóricos da área, Sengupta/2002 e Peter 
Uvin/2007, representantes de visões antagônicas 
sobre a importância da positivação e sobre a 
efetividade do direito ao desenvolvimento, como 
instrumento para a concretização dos direitos 
humanos em escala global.

Palavras-chave: Desenvolvimento, 
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ABSTRACT
The present work seeks, from a 

bibliographic review, to reflect on the existing 
debate on the right to development. It starts by 
problematizing the concept of  development, 
based on the theoretical premise according to 
which, despite all efforts to the contrary, and the 
contributions that the concept of  development has 
gained over time, the subject remains linked to an 
agenda of  economic growth, in detriment of  an 
agenda for the realization of  human rights and 
respect for the rights of  the Earth. It also discusses 
the so-called right of  peoples to development, under 
the prism of  effectiveness, based on the thinking 
of  two theorists in the area, Sengupta/2002 and 
Peter Uvin/2007, representatives of  antagonistic 
views on the importance of  positivization and on 
the effectiveness of  the right to development, as an 
instrument for the realization of  human rights on 
a global scale.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os conceitos de direito ao desenvolvimento e de 
desenvolvimento sustentável, sob um viés crítico, historicizando os meios de sua 
positivação no ordenamento jurídico internacional. Traça um panorama dos debates 
sobre a capacidade desse direito de significar crescimento econômico, justiça social e 
respeito à Terra e a sua biodiversidade, dado que ainda permanece atrelado a um viés 
econômico.

Reflete sobre os limites das injunções do direito internacional sobre o sistema 
econômico vigente, seja induzindo distribuição menos desigual da riqueza, seja induzindo 
revisão dos padrões produtivos e de consumo, de forma a adequá-los à finitude dos 
recursos da Terra e à crise ambiental já instalada.

Parte da premissa de que o viés econômico do conceito de desenvolvimento ainda 
prevalece, vale dizer, de que desenvolvimento permanece identificado com crescimento 
econômico, especialmente, mas não só, pelos mais pobres, como forma de redução 
da miséria, dessa forma identificando-se crescimento econômico com garantia de 
desenvolvimento social.

Analisa também o debate existente no plano doutrinário, acerca da utilidade e 
da efetividade do direito ao desenvolvimento, como instrumento garantidor de direitos 
sociais básicos, em escala planetária, para tanto traçando um paralelo sobre a efetividade 
e exigibilidade imediata dos direitos sociais, no plano interno.

Conclui afirmando que, ainda que contraditório, o direito ao desenvolvimento 
garante ao menos a presença de um imperativo ético-político, ainda que com tímidos 
reflexos jurídicos vinculantes, visando a realização de direitos e a necessária e urgente 
redução das desigualdades abismais que ainda separam os povos e os indivíduos nesse 
quadrante da história.

2. PROBLEMATIZAÇÃO DO TERMO DESENVOLVIMENTO

O primeiro documento internacional a reconhecer o direito de todos os povos 
e indivíduos ao desenvolvimento foi a Resolução da ONU, de 1986, denominada 
Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Nela, por seu artigo 1º, o referido 
direito foi definido como:

Art. 1º . [...] direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa 
e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento 
econômico, social, cultural e político, com ele contribuir e dele desfrutar, 
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no qual, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam 
ser plenamente realizados.2

Vê-se aí que, desde o seu nascedouro, o direito dos povos ao desenvolvimento 
foi previsto como multidimensional, pois, abrangendo os aspectos econômico, social, 
cultural e político, embora, não por acaso, a lista de adjetivos ao termo desenvolvimento 
inicie-se pelo “econômico”, do que se deduz ser entendido como pressuposto para os 
demais.

Em 1993, em Áustria, Viena, durante a 1ª Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos da ONU, o direito ao desenvolvimento foi reafirmado e de forma mais 
minudente. O eixo, ao menos no plano textual, deslocou-se para a pessoa humana, 
já que a Declaração dela resultante3 afirma que o ser humano é o sujeito central do 
desenvolvimento, conforme previsão do seu artigo 10.

A positivação do direito ao desenvolvimento foi uma decorrência lógica da própria 
noção de direitos humanos como direitos universais. É que, se todos os membros da 
comunidade humana são iguais em dignidade e direitos e, portanto, titulares dos direitos 
individuais e sociais elencados nos documentos internacionais, de um lado, e, de outro, se 
há entre os povos, no plano da vida como ela é, diferenças econômicas, sociais e culturais 
marcantes, responsáveis por diferentes níveis de acesso – e, sobretudo, de exclusão – a 
esses mesmos direitos, há que se fazer um esforço envolvendo o conjunto de organismos 
internacionais, dos estados, organizações públicas, privadas e indivíduos, para eliminar 
os entraves institucionais e econômicos à efetividade e fruição desses direitos por todos 
os membros da comunidade humana, sob pena de vê-los reduzidos a enunciados vazios, 
meras declarações de intenções.

O direito ao desenvolvimento seria, portanto, decorrência lógica do princípio da 
igualdade, de considerar-se todos os membros da comunidade humana como merecedores 
de igual dignidade e direitos, constituindo uma espécie de cidadania mundial, uma 
humanidade unificada, no dizer de Comparato4. 

Dessa concepção deriva, ou ao menos deveria derivar, um esforço comum dos 
estados nacionais, da comunidade internacional, dos entes privados e dos indivíduos para 
desenvolver povos e pessoas que se encontram ainda excluídos do progresso econômico, 
social, tecnológico e cultural já atingido pelas economias centrais, chamadas desenvolvidas.

Para além do debate teórico e político sobre o direito ao desenvolvimento, sob o 

2  Declaração sobre o Direito ao desenvolvimento, 1986. Acessado em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/
spovos/lex170a.htm
3  Declaração de Direitos Humanos de Viena, 1993. Acessado em:  http:// www.dhnet.org.br/direitos/anthist/ viena/
viena.html
4  COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2003.



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022.

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

68

aspecto de sua efetividade, importa antes um esforço de conceituação sobre o conceito 
mesmo de desenvolvimento, vale ressaltar, qual o sentido primeiro que o termo carrega 
e que de alguma forma marca o percurso histórico de sua positivação e sua efetividade.

Para muitos autores contemporâneos, a ideia de desenvolvimento seria 
marcadamente eurocêntrica, concepção de que o modelo civilizatório europeu seria 
superior aos demais, pelo que seria preciso conformar o resto do mundo a ele, numa 
espécie de marcha global dos povos em direção ao que seria considerado um protótipo 
ideal de desenvolvimento humano, individual e coletivo.

Tal concepção, por via de consequência, legitima as estratégias de conformação de 
agendas econômicas impostas aos países “subdesenvolvidos” ou “em desenvolvimento”5 

ao modo de vida dos “desenvolvidos”, ocultando as condições históricas concretas em 
que essas diferenças se constituíram, sobretudo em razão da colonização dos povos 
americanos e da escravização dos povos africanos e ameríndios e seus desdobramentos 
em termos de acumulação de riqueza para uns e de perpetuação da pobreza pra outros.  
Assim, tais relações de poder assimétricas geraram ou aprofundaram as desigualdades 
econômicas até hoje existentes entre os povos, e não deveriam ser apagadas quando se 
discute os déficits de realização de direitos sociais em escala global.6

Boaventura de Souza Santos7, na obra Democracia, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento, refletindo criticamente sobre a gênese histórica da positivação dos 
direitos humanos universais, que traduziria um mínimo material e ético desejável a toda 
humanidade, reflete:

Concebo as versões dominantes da modernidade ocidental como 
construídas a partir de um pensamento abissal, um pensamento que 
dividiu abissalmente o mundo entre sociedades metropolitanas e 
sociedades coloniais. Dividiu-o de tal modo que as realidades e práticas 
existentes do lado de lá da linha, nas colônias, não podiam pôr em causa 
a universalidade das teorias e práticas que vigoravam na metrópole, do 
lado de cá da linha. E nesse sentido, eram invisíveis.8 

Assim, os valores do branco europeu estariam na base da formulação do conceito 
de desenvolvimento e de direitos humanos universais, de modo a produzir uma espécie 

5  Classificação criada e utilizada pelo ONU, desde sua criação, 1945, fundada inicialmente nos critérios de medição de 
industrialização e renda per capita dos países.
6  Veja-se a respeito, ALVARENGA, Rodrigo e Melo, MUNIZ, Marcela Fernandes. Uma teoria crítica para o 
desenvolvimento à luz dos Direitos Humanos. Revista de Direito Brasileira, São Paulo/SP; Vol. 21, Set/Dez 2018, p. 
184-197. 
7  SANTOS, Boaventura de Sousa. Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2013.
8  Ibidem, p. 32.
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de apagamento de outras concepções de direitos, de identidades culturais, valores, 
aspirações, em suma, de outros modos de viver, subsumindo-os todos ao modo de vida 
do europeu, branco, colonizador9.

Registre-se também a crítica acerca de que o conceito de desenvolvimento estaria 
profundamente ligado ao de progresso, de evolução contínua das forças produtivas e do 
domínio do homem sobre a natureza, concepções forjadas pela Revolução Industrial, 
numa lógica produtivista, que seria ínsita ao capitalismo, o que não caberia mais no 
quadro atual de esgotamento dos recursos naturais e dos inegáveis impactos negativos 
dessa forma de presença humana sobre a Terra10.

Tal concepção de desenvolvimento, por óbvio, não se mostra mais compatível 
com a atual necessidade de preservação dos recursos naturais, pelos impactos do modelo 
econômico vigente sobre o clima e outras dimensões do meio ambiente. Daí a crítica ao 
direito ao desenvolvimento, posto que, apesar do viés distributivista, e, por conseguinte, 
humanista, que carrega em seu núcleo, ainda permaneceria atrelado a uma concepção 
de desenvolvimento marcado por padrões insustentáveis de produção e consumo, 
praticados, sobretudo, mas não só, pelos países dominantes. 

3. O APORTE CONCEITUAL TRAZIDO PELO AMBIENTALISMO

Pode-se situar a Conferência da ONU, em Estocolmo, Suécia, ocorrida em 1972, 
intitulada Primeira Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, como a primeira tentativa da comunidade internacional, capitaneada pela 
ONU, que pretendeu regular a questão do desenvolvimento, na sua vertente econômica, 
de geração de riqueza, compatibilizando-o com a consciência, hoje global, da finitude dos 
recursos da Terra.

Dela resultou a Declaração de Estocolmo, composta de considerações gerais e 
princípios, quase exortativos, acerca da necessidade de se compatibilizar desenvolvimento 
e preservação ambiental.

Estava iniciada aí uma longa jornada de tentativa de construção de consensos 
internacionais visando regular a relação entre desenvolvimento econômico e a necessidade 
de preservação dos recursos naturais, fundamentalmente para sobrevivência e proteção 
das gerações futuras, dada a reconhecida necessidade de compatibilizar o atendimento 

9  Veja-se a respeito, SOUSA, Rosinaldo Silva de. Direitos humanos através da história recente em uma perspectiva 
antropológica (disponível em: <http://www.aba.abant.org.br/files/CAP-4611236.pdf>), em que o autor discute o 
percurso histórico-filosófico que fundamentou o caminho da construção dos direitos humanos universais, em que se 
confundiu igualdade entre os homens com identidade, a partir de uma visão eurocêntrica da história.
10  Acerca do tema, ver: FREITAS, Rosana de Carvalho Martinelli, NÉLSIS, Camila Magalhães, NUNES, Letícia 
Soares. A crítica marxista ao desenvolvimento (in)sustentável, R. Katál., Florianópolis, v. 15, n. 1, p. 41-51, jan./jun. 2012. 
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às demandas humanas por geração de riqueza e consumo de utilidades materiais, em 
escala planetária, com a necessidade de correta gestão dos recursos naturais, com o que 
se cunhou a expressão “desenvolvimento sustentável”, que pretende abarcar os aspetos 
ambiental, social e econômico do desenvolvimento.

Diz-se social, porque à época concluiu-se que não se podem desvincular as 
necessidades humanas do meio ambiente, considerando, especialmente, a exclusão de 
acesso a direitos sociais básicos por grande parcela da humanidade, pelo que tentar 
defender a preservação ambiental à custa de um “crescimento econômico zero”, sem 
enfrentar a questão da miséria e da exclusão social, também se configuraria inaceitável11.

A solução encontrada, a de adjetivar desenvolvimento com o termo “sustentável” 
ou outros, como eco-desenvolvimento, de maneira a que o desenvolvimento pudesse 
literalmente se sustentar no tempo, do ponto de vista econômico, ou seja, garantindo o 
crescimento da produção de bens para atender as necessidades materiais das gerações 
atuais de humanos e das gerações futuras e, ao mesmo tempo, garantir o uso racional dos 
recursos da Terra, dado o fato da incontornável da sua finitude. 

A necessidade dessa adjetivação decorreu da percepção comum a muitos desde 
então, de que o modelo econômico vigente utilizava os recursos naturais de forma 
descontrolada e predatória, sobretudo nas economias centrais, o que, ao fim e ao cabo, 
pode conduzir ao esgotamento dos recursos da Terra e a inviabilidade da própria 
continuidade da vida.

Com a chamada ECO-92, a primeira Convenção da ONU sobre o Meio Ambiente, 
da qual resultou a “Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente” (1992)12, 
definiu-se, em sede de princípio, expressamente, que a proteção ao meio ambiente deverá 
constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, com o que se tentou de novo 
resolver com essa construção discursiva, a permanente tensão entre essas duas dimensões 
da vida humana, as demandas por um permanente crescimento econômico, mesmo nas 
economias de capitalismo avançado, de um lado, e a necessidade de  preservação dos 
recursos naturais, de outro lado.

Também resultaram da referida Conferência, a “Declaração do Rio de Janeiro sobre 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento”, a “Convenção sobre Mudanças Climáticas”, a 
“Declaração de Princípios sobre Florestas”, a “Convenção sobre a Biodiversidade” e a 
“Agenda 21”. Esse último documento, de natureza mais prática, definindo metas, meios, 

11  Sobre o tema das posições antagônicas e embates que marcaram a Conferência de Estocolmo, inclusive, das posições 
divergentes entre os países do norte, ricos, e os do sul, pobres, veja-se: RIBEIRO, Agatha Justen Gonçalves Ribeiro. 
GURGEL, Cláudio Roberto Marques. Sustentabilidade social: análise crítica e proposta de agenda. Coletânea “Educação 
ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: contribuições para o ensino de graduação”. Capítulo 2, 21 de 
junho de 2019. 
12  Anteriormente a Eco-92, merece registro a Declaração das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente, em Estocolmo.
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programas e ações que visavam desenvolver para reduzir o déficit de desenvolvimento e a 
miséria dos países mais pobres e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente, propondo 
a criação de fundos para a destinação de recursos dos países de capitalismo avançado, 
para o financiamento de projetos de desenvolvimento orientados para a sustentabilidade 
e redução da miséria nos países em desenvolvimento.

Não obstante esse esforço, tais debates e documentos não possuíam caráter 
vinculativo, obrigacional. Assim, conquanto importantes, ao menos no plano da formação 
de uma consciência ambiental em âmbito global, tais esforços não se traduziram em 
significativa alteração de rumos, tanto nos indicadores sociais globais, quanto no que 
respeita ao uso racional dos recursos naturais13.

A produção mais recente dessa normatividade internacional são os acordos 
multilaterais, resultantes das Conferências da ONU sobre o Clima, sendo o mais recente 
o intitulado Acordo de Paris, de 2015, que cria metas vinculantes aos países signatários, 
de redução de emissão de gases do efeito estufa.

Discute-se, todavia, se esse percurso normativo pode fazer frente de fato ao 
modelo econômico vigente, marcado pela busca por crescimento contínuo da produção 
e do consumo, e pela relação utilitária e predatória com a natureza.

Há quem, como Meszáros14, sustente a antinomia entre desenvolvimento e 
sustentabilidade, eis que a lógica capitalista seria, por definição, insustentável, sendo, 
impossível, pressupor desenvolvimento sustentável, sem superar a desigualdade 
substantiva, o modo de produção hegemônico que desconsidera a finitude dos recursos 
naturais no seu modo de funcionar e as dificuldades estruturais nele existentes.

Para outros, é possível compatibilizar desenvolvimento, na sua concepção de 
crescimento econômico, com sustentabilidade ambiental, nos marcos de uma economia 
liberal capitalista, pela via da ingerência, regulação e controle estatal ou supraestatal sobre 
os agentes econômicos, seja pela via do controle social e democrático.

Por regulação e ingerência estatal e supraestatal sobre o mercado, pode-se entender, 
por exemplo, as regras de comando, controle e incentivos para intervir sobre determinados 
setores da economia, como a precificação e a remuneração de serviços ecossistêmicos, 
o desincentivo ao uso de combustíveis fósseis, os incentivos ao transporte público e a 

13  Acerca dos dados de repasses dos países e entes privados ricos, para o desenvolvimento sustentável dos pobres, pós 
Agenda-21, leia-se: RIBEIRO, Agatha Justen Gonçalves Ribeiro. GURGEL, Cláudio Roberto Marques. Sustentabilidade 
social: análise crítica e proposta de agenda. Coletânea “Educação ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento 
sustentável: contribuições para o ensino de graduação”. Capítulo 2, 21 de junho de 2018.
14  MÉSZÁROS, István. O desafio do desenvolvimento sustentável e a cultura da igualdade substantiva, p. 8. Texto lido 
na conferência da Cúpula dos Parlamentares Latino-Americanos. Caracas, 2001. Tradução de Paulo Maurício. Acessado 
em: https://resistir.info/mreview/desenvolvimento_sustentavel.html. 
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chamada “economia verde”15.

4. A EFETIVIDADE DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO

O ingresso do direito ao desenvolvimento na normativa internacional se deu, como 
visto, sob a forma de declaração que, diferentemente dos tratados e convenções, não 
possui força de lei, consubstanciando-se, em geral, em assunção de obrigações morais e 
políticas pelos seus signatários, sem conteúdo obrigacional.

Entende-se16, todavia, que não se pode dizer que a positivação do direito 
ao desenvolvimento tenha sido inócua, na medida em que o princípio foi sendo 
paulatinamente concretizado pela incorporação às regras do sistema mundial de comércio, 
de modo a buscar-se o desenvolvimento das economias periféricas e, por via reflexa, o 
desenvolvimento social desses povos.

Discute-se se o direito ao desenvolvimento possuiria densidade normativa, 
operacionalidade, primeiramente pela dificuldade de se conceituar desenvolvimento, 
desprendendo-o da ideia de simples crescimento da atividade econômica, vinculando-o 
a uma agenda de direitos humanos e de sustentabilidade ambiental.  O direito ao 
desenvolvimento é entendido como um meta-direito ao conjunto de direitos humanos 
já positivados, vale dizer, como um direito a ter direitos, ou ainda como o direito dos 
povos e dos indivíduos a participar e usufruir do processo de progressiva realização 
dos direitos humanos em geral17. Um processo, portanto, em aberto, em construção, 
capturado, muitas vezes, por realidades materiais e históricas ainda intranspostas.

É que a implementação do direito ao desenvolvimento envolveria arranjos 
institucionais complexos, necessários para a redistribuição internacional de recursos 
financeiros, materiais e tecnológicos, por organismos internacionais, estados nacionais 
e outros atores, inclusive privados, empresas e particulares, de modo que sua adoção em 
documentos internacionais, dissociado de ações e previsão de obrigações e sanções, não 
ultrapassaria o status de mera declaração de intenções. 

Semelhante debate, no plano do direito interno, se trava acerca da efetividade dos 
direitos sociais. 

Não se desconhece consagrada interpretação acerca da evolução histórica dos 

15  A respeito do tema, veja-se: ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Desenvolvimento Sustentável: Uma perspectiva 
econômico-ecológica. Dossiê Sustentabilidade Estudos avançados 26 (74). 2012. Acessado em: https://www.scielo.br/j/
ea/a/F9XDcdCSWRS9Xr7SpknNJPv/?format=pdf&lang=pt
16  SALLES, Marcus Maurer. O Novo Direito Internacional do Desenvolvimento: Conceito e Fundamentos 
Contemporâneos. Cadernos Prolam/USP 12, P. 131-146.
17  SENGUPTA, Arjun. On the Theory and Practice of  the Right to Development. Source: Human Rights Quarterly, 
Vol. 24, No. 4, p. 875, Nov. 2002. 
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direitos humanos fundamentais, segundo a qual, primeiramente foram reconhecidos os 
direitos humanos civis e políticos, chamados de 1ª geração ou dimensão, ou de liberdades 
negativas, que se caracterizariam por uma exigência de abstenção estatal, como, 
exemplificativamente, o direito à liberdade, à igualdade formal, à privacidade, à presunção 
de inocência, e que, num segundo momento, a partir da 2ª metade do século XIX, teria se 
iniciado o processo de reconhecimento dos direitos de 2ª geração ou dimensão, chamadas 
liberdades positivas, que se consubstanciariam nos direitos econômicos e sociais, como o 
direito ao trabalho, à remuneração digna, à moradia18. 

Esses últimos exigiriam do Estado prestações positivas para assegurar a todos 
o acesso a recursos básicos, à educação, à saúde, entre outros serviços e políticas 
concretizadoras desses direitos, e, portanto, esforços materiais e financeiros, com 
implicações fiscais, necessidade de arranjos institucionais e políticos, eleição de prioridades 
pelas instâncias governamentais e sociedade, o que torna a questão da efetividade, da 
exigibilidade imediata e da judiciabilidade dos direitos sociais – e até mesmo de sua 
judiciabilidade – questão ainda altamente controvertida19.

Não obstante, prevalece a concepção segundo a qual as normas constitucionais 
definidoras de direitos sociais, entre as quais se inserem as disposições de reconhecimento 
e garantia dos direitos sociais, possuem natureza jurídica de direitos fundamentais, posição 
extraída entre outros autores de J.J. Gomes Canotilho/201520, o que implica dizer que, em 
casos de constituições dirigentes como a nossa, as normas definidoras de direitos sociais, 
embora não sejam de aplicabilidade imediata, posto que sujeitas a limites de natureza 
material e financeira, são exigíveis ao menos quanto à graduabilidade de sua realização e 
a não reversibilidade, além de imporem deveres legislativos, de não retrocesso e materiais, 
aos gestores, que podem incidir em inconstitucionalidade por omissão, caso retirem-lhe 
densidade normativa. 

Via de consequência, os direitos sociais e econômicos também integram a categoria 
de direitos fundamentais, o que alarga as tarefas do Estado, de modo a que a política deixa 
de ser o domínio da ampla liberdade do gestor, vindo a sofrer limites condicionantes, 
visando a realização do projeto desenhado pela Constituição, que tem por meta a redução 
da desigualdade, no plano material. 

18  DIÓGENES Jr., José Eliaci Nogueira. Gerações ou dimensões dos direitos fundamentais? Artigo em conteúdo 
jurídico. 2012. Acessado em: https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/29835/geracoes-ou-dimensoes-
dos-direitos-fundamentais 
19  MASTRODI, Josué. Direitos Sociais Fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 89 a 106. 
20  CANOTILHO, J. J. Gomes. O Direito Constitucional como Ciência de Direção – O Núcleo Essencial de Prestações 
Sociais ou a Localização Incerta da Sociabilidade (Contributo para a Reabilitação da Força Normativa da Constituição 
Social), in: CANOTILHO, J.J. Gomes; CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; PIOVESAN, Flávia (Coord.)  Direitos 
Fundamentais Sociais. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2015. 
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No mesmo sentido Josué Mastrodi21, para quem a aplicabilidade imediata 
dos direitos sociais pode ser comprometida em casos de falha do administrador, ao 
implementar política pública de forma inadequada, ou de falha do legislador, ao escolher 
as prioridades sociais de modo não apropriado.

5. A IMPORTÂNCIA DA POSITIVAÇÃO DO DIREITO AO 
DESENVOLVIMENTO: VISÕES DIVERGENTES

Para além da controvérsia sobre o conceito de desenvolvimento, e suas modificações 
ao longo do tempo, controverte-se também a doutrina sobre a efetividade do direito ao 
desenvolvimento.

Para Arjun Sengupta22, o direito ao desenvolvimento deve ser entendido como 
um direito titularizado por todos os povos e todos os seres humanos, a um processo – 
progressivo e contínuo – de incremento do bem-estar, traduzido no gozo dos direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Assim, para o autor, seria importante 
sua positivação em documentos internacionais, para orientar os métodos e meios para 
progressiva realização dos direitos humanos ou, ao menos, para uma alta probabilidade 
de realização desses direitos em escala global.

Sengupta se socorre da noção de obrigação imperfeita para admitir, no caso, 
haver certa imprecisão jurídica sobre quem seriam os titulares desses deveres de 
implementação do direito ao desenvolvimento, em que medida o seriam, sob qual regime 
de responsabilização estariam, em que prazo seriam implementados esses direitos e com 
que recursos, principalmente, quando os recursos necessários estão aquém dos custos 
envolvidos, como frequentemente se dá. 

Numa só palavra, sobre qual seria a exata relação direito-dever, o papel de cada 
ente obrigado dos Estados nacionais, da comunidade internacional e outros, no tema da 
implementação de direitos econômicos e sociais, em escala planetária.

Mesmo reconhecendo essa imprecisão quanto à natureza do direito ao 
desenvolvimento, acaba por concluir que: 

A abordagem dos direitos humanos ajuda a estabelecer a responsabilização 
e, sempre que possível, a culpa pelas falhas ou erros na implementação 
das políticas, estabelecendo deveres e obrigações das diferentes partes, 
especialmente do Estado e da comunidade internacional. Mesmo que 
sejam obrigações imperfeitas, a correspondência direito-dever deve ser 
estabelecida.23

21  MASTRODI, Josué. Direitos sociais fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
22  SENGUPTA, Arjun. On the Theory and Practice of  the Right to Development. Source: Human Rights Quarterly, 
Vol. 24, No. 4. Nov. 2002.
23  Ibidem, p. 873. 



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

75

Sustenta também o citado autor que determinados avanços na concretização 
universal dos direitos humanos nem sempre exigem incremento de recursos, mas tão 
somente, a retirada de entraves institucionais à realização dos direitos, bem como, a 
gestão eficiente e proba dos recursos já existentes no interior dos Estados.

Peter Uvin24, noutro giro, reclama do caráter meramente exortativo da previsão do 
direito ao desenvolvimento. Para o autor, o direito ao desenvolvimento, no sentido de que 
todos têm direito a um contínuo e progressivo acesso aos direitos humanos, é certamente 
uma bela declaração, mas “operacionalmente sem sentido”25. Para esse autor, o enunciado 
e a aceitação formal do direito ao desenvolvimento não implicaram um olhar crítico das 
economias centrais sobre si mesmas, nem uma revisão sobre o padrão de produção e 
consumo das economias do Norte, sem o que, um direito ao desenvolvimento, voltado 
às economias periféricas, seria meramente retórico.

6. CONCLUSÃO

Temos que as questões postas são de fato de alta indagação. Legítima a crítica 
à noção de desenvolvimento, como tributária de um modelo fabril, indissoluvelmente 
ligado ao sistema capitalista, competitivo por definição, predador da natureza e de matriz 
eurocêntrica, ainda prevalente na prática.

Impõe-se, portanto, construir uma ideia de desenvolvimento que respeite a 
pluralidade cultural e de concepções de mundo dos diferentes povos, fomentando-se a 
adoção de paradigmas, inclusive econômicos, e práticas diversas do modelo hegemônico 
de produção e de consumo de bens, que sejam compatíveis com a finitude e quadro atual 
de exaurimento dos recursos naturais.

No tema da baixa efetividade do direito ao desenvolvimento tem-se que, de fato, 
esse direito “guarda-chuva”, que englobaria a realização de todos os outros direitos 
humanos, de maneira coordenada e processualizada, possui problemas de exigibilidade, 
dada sua largueza conceitual e sua indefinição quanto aos sujeitos, prazos, e aos meios 
vinculados à sua realização. Essa crítica, todavia, pode ser estendida, como de fato o é, 
a toda a agenda de implementação dos direitos humanos. No próprio dizer de UVIN, 
a ausência de mecanismos de aplicação se estende a toda tipologia de direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos.

Todavia, mesmo para o autor, mudanças meramente enunciativas, podem trazer 
mudanças de mentalidade, e acabam por redefinir, ainda que lentamente, as condutas e 

24  UVIN, Peter. From the right to development to the rights-based approach: how ‘human rights’ entered development. 
Development in Practice, 2007, v. 17; edição 4-5, p. 597-606.
25  Ibidem, p. 599.
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percepções dos atores envolvidos, inspiram regras e acordos de efeito concreto. 
O fato de o direito ao desenvolvimento ser entendido como um processo contínuo 

de implementação de direitos humanos, de forma sistêmica, traduz, de um lado, uma 
aspiração à realização de um standard básico de direitos humanos, em escala global, de 
inspiração humanista, que não pode ser ignorado. De outro lado, traduziria a própria 
complexidade da vida humana. 

De fato, conforme a visão atual dos direitos humanos, desde ao menos a Conferência 
de Direitos Humanos, realizada pela ONU, em Teerã, 1968, sustenta-se a noção de 
indivisibilidade dos direitos humanos, vale dizer, de que não haveria hierarquia ou divisão 
em categorias estanques, entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos e 
sociais, de maneira a considerar-se impossível haver fruição de direitos civis e políticos 
sem dignidade, assim como, dignidade sem um mínimo material. 

No âmbito específico dos direitos sociais e econômicos, também difícil separar 
água potável de saúde, saúde de habitação, emprego de moradia, educação de segurança, 
entre outros. 

Assim, o direito ao desenvolvimento como um meta-direito, na expressão usada 
por Sengupta, funcionaria como um bom espelho da complexidade da vida humana, 
individual e coletiva, e da necessária interdisciplinaridade e intersetorialidade das políticas 
promotoras de desenvolvimento humano e social, na seara interna e externa.
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