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INTRODUÇÃO: O preâmbulo da Constituição Federal de 1988 estabelece o compromisso com uma
sociedade fraterna, consubstanciado em um modelo de compartilhamento, com caráter inclusivo e
transdisciplinar. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Tendo em vista os valores defendidos neste
instrumento e o reconhecimento de que a racionalidade ecológica requer uma consciência sustentável,
para a superação de uma lógica antropocentrista, a fraternidade como vetor principiológico se tornou
um tema de grande relevância. O problema da pesquisa reside no desafio da convivência humana,
tendo em vista que tais dificuldades geram reflexos no longo processo de desintegração ambiental. A
fundamentação teórica utiliza a doutrina de Juarez Freitas, Felippe Velasques Giriboni, Eligio Resta,
Ingo Wolfgang Sarlet, Sandra Regina Martini Vial, dentre outros. Diante do exposto, o objetivo do
trabalho reside em analisar a redefinição da sustentabilidade diante do desequilíbrio ecológico, a
partir da fraternidade como vetor principiológico. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa tem
natureza teórica, utilizando-se como método o analítico dedutivo, a partir deste método, que possui
como elemento fundamental o estudo das diversas partes do todo para o entendimento global dos
problemas, pretende-se efetuar análise sobre o a fraternidade como vetor principiológico para a
formação uma consciência ecológica, a legislação pertinente e as políticas públicas implementadas
e/ou necessárias para a solução dos problemas e alcance das metas traçadas. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: O desenvolvimento de uma consciência ecológica demanda desprendimento e a
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libertação das amarras antropocêntricas, pois estabelece a necessidade de integração do homem com
o todo, no reconhecimento de interdependência com o ambiente. (MOLINARO, 2006) A
reformulação de desenvolvimento econômico, social e político que contemple a dimensão fraternal
como vetor principiológico da racionalidade ecológica possibilita o reconhecimento amplo da
dignidade, para a consideração de toda a vida que habita na Terra e que compartilha o espaço comum.
A “fraternidade não pode ser imposta”, “centraliza-se na humanidade como lugar comum”,
“estabelece o paradoxo da humanidade ou desumanidade” e “independe das delimitações políticas ou
geográficas” (VIAL, 2006, p. 122). Com a finalidade de dar conta das demandas emergentes, o
compromisso com uma sociedade fraterna implica na redefinição das “relações entre os sujeitos entre
si e entre estes e o Estado, da mesma forma que entre os próprios Estados” (GIRIBONI; LANGOSKI,
2018, p. 7). O estabelecimento de diretrizes, valores e/ou vetores eficazes também se opera nas
relações entre o sujeito e o meio ambiente, a partir do reconhecimento da imperiosa necessidade de
uma consciência ecológica. Para tanto, este compromisso deverá ter como foco a prevalência do
diálogo, da não-violência, o respeito às diferenças, pois “fraternidade implica em um compartilhar”
(VIAL, 2006, p. 132). A compreensão da fraternidade como vetor axiológico implica que a sociedade
como um todo se envolva neste processo de construção de ver o “outro” como “eu”. Dito de outra
maneira, a fraternidade se expressa como um valor recíproco (CORREIA; BARZOTTO; MARTINS,
2018), onde o comportamento dos indivíduos caracteriza-se pelo diálogo com base em valores
comuns, onde reconhece-se a busca pelo bem-estar do outro como um dever. A sistematização do
bem-estar encontra previsão no art.3 da CF/88 e contempla o bem-estar ambiental, pois as condições
ambientais representam valores comuns a todos e representam o reconhecimento de uma fraternidade
intergeracional e transgeracional (art. 225, CF/88). Nesse sentido, Sachs (2002, p. 60) reforça as
“ideias-força” do século (desenvolvimento e direitos humanos), propondo uma reconceitualização de
desenvolvimento, “incluindo-se aí o direito coletivo ao meio ambiente”. Para Veronese e Oliveira
(2013, p. 11), “fundamenta-se em uma ética relacional que tem como objetivo a superação dos
modelos individualistas, com vistas a uma sociedade inclusive, de partilha e comunhão”. A partir
dessa concepção, a sustentabilidade é um processo em construção que emerge como “um modo de
ser e de viver que exige alinhar as práticas humanas devem ser alinhadas às potencialidades limitadas
de cada bioma e às necessidades das presentes e futuras gerações” (BOFF, 2012, p. 16).
CONCLUSÃO: Com base nas considerações tecidas, é evidente que é necessário um
comprometimento cada vez maior com uma racionalidade ecológica, para o resguardo da vida na
Terra, espaço comum e único, para as presentes e futuras gerações, impondo-se a necessidade de
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substituir o anacrônico viés antropocentrista, por um novo vetor hábil na gestão coletiva dos bens
comuns da humanidade.
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