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ESPELHO DE CORREÇÃO

Questão 1

O conceito “oficial” de desenvolvimento sustentável encontra-se no Relatório Brundtland e refere-se ao “desenvolvimento
que garante as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem também às
suas” (0,5 ponto). Trata-se de um termo vago que permite preenchimento/caracterização diferentes, sobretudo quanto às
implicações da manutenção das  condições para  a  satisfação das  necessidades das  gerações futuras  (0,5  ponto)  (Total
quanto ao conceito: 1,0 ponto).

Essa definição decorreu de um processo de discussão em foros internacionais que acomodou interesses dos países em
desenvolvimento (aos quais interessava um conceito que abordasse a pobreza e a necessidade de sua superação, uma
ordem internacional justa, etc) e desenvolvidos, que queriam levar o tema ambiental à agenda internacional sem discuti-lo
em  termos  políticos  mais  profundos.  Conceitos  como  o  de  ecodesenvolvimento  foram  propostos,  mas  prevaleceu  o
conceito do Relatório Brundtland (1,0 ponto).

No  campo  da  economia,  a  caracterização  do  desenvolvimento  sustentável  refere-se  principalmente  ao  debate  entre
“sustentabilidade fraca” e “sustentabilidade forte”. Em linhas gerais,  a primeira entende que o que deve ser legado às
gerações futuras é um estoque de recursos naturais e recursos criados pelo homem, que permita, pela sua combinação e
aplicação, a satisfação das necessidades. Já a sustentabilidade forte entende que o legado deve ser uma base constante de
recursos naturais (2,5 pontos).

A referência à opinião de algum(ns) economista(s)  (já que foi indicada a obra coordenada por Ricardo Arnt “O que os
economistas pensam sobre a sustentabilidade”) pode elevar a nota (1,0 ponto extra).

Quanto ao conceito/caracterização no âmbito do Direito, O candidato pode discorrer introdutoriamente sobre a construção
normativa,  no  ordenamento  brasileiro,  que  permite  reconhecer  o  desenvolvimento  sustentável  como  princípio  e/ou
objetivo (1,0 ponto).

O problema da sua conciliação/coalizão com outros princípios leva à necessidade de juízos de proporcionalidade. Nesse
caso,  a proposta de Gerd Winter sobre uma proporcionalidade “eco-lógica” deve ser discutida).  Ou,  como outra linha
possível de resposta, o debate pode ser levado ao campo das políticas públicas/possíveis medidas legislativas: análise de
ciclo de vida; observância de limites biofísicos; uso de avaliações ambientais estratégicas, etc (2,5 pontos).

A referência também ao trabalho de Andreas Krell, ou a outros títulos da bibliografia, pode elevar a nota (1,0 ponto).

Questão 2

Identificar que esse debate se refere à Justiça Ambiental discorrendo sobre esse movimento – que discute a distribuição dos
ônus de vantagens das políticas ambientais e dos efeitos ambientais de outras políticas (1,0 ponto). Se lembrar também do
movimento chamado de “Ecologismo dos Pobres”, acrescentar 0,5 ponto.

O debate sobre a Justiça ambiental propõe que ela pode ser analisada em termos substantivos e procedimentais. Essa
possibilidade  é  desenvolvida  pelo  autor  Robert  Kuehn  conforme  quatro  facetas:  Justiça  distributiva,  procedimental,
corretiva e social (1,0 ponto). A partir daí, a resposta deve desenvolver alguma discussão sobre como implementar essas
dimensões, sobretudo no tocante a que as populações tenham voz no processo de decisão (processos de consultas e de
obtenção de consentimento; audiências; laudos antropológicos, etc), ou outras ideias consistentes (1,0 a 1,5 ponto).
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