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MEIO AMBIENTE 

A Fase e a Rio+20 
O Rio de Janeiro sediará em maio de 2012 um evento que pode simbolizar o fim de um ciclo e o início de outro. 
Na Rio+20 espera-se que seja feito um balanço das conferências da ONU dos anos 90, que incluíram discussões 
sobre população, direitos humanos, mulheres, desenvolvimento social e agenda urbana 
POR FEDERAÇÃO DE Ó R G Ã O S PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL (FASE) 

Conferência das Nações U n i 
das sobre Desenvolvimento 
Sustentável Rio+20, que 
acontecerá em maio de 2012, 
propõe debater três questões: 

avaliação do cumprimento dos com¬
promissos acordados na Rio 92, econo¬
mia verde e arquitetura institucional 
para o desenvolvimento sustentável. A 
Rio+20, portanto, tem potencial para 
ser um momento ao mesmo tempo de 
balanço das conquistas e derrotas das 
úl t imas duas décadas e de identifica¬
ção de uma nova pauta de lutas à fren
te. Mesmo porque, t ambém em 2012, o 
Protocolo de Kyoto terá chegado ao seu 
limite de vigência. 

BALANÇO DA RIO 92 
O ser humano e o planeta estão 

vivenciando m ú l t i p l a s crises que 
põem em questão o futuro da hu¬
manidade. Nem as N a ç õ e s Unidas 
nem os governos, aprisionados ao 
passado, estão agindo em conso¬
nânc ia com a gravidade do processo 
de deterioração acelerada em curso. 
As o rgan izações da sociedade c i v i l 
global que vêm se reunindo de for-

ma a u t ô n o m a em espaços como o 
Fórum Social M u n d i a l e nos proces¬
sos e lutas permanentes que l igam o 
local e o global, em eventos parale¬
los às conferênc ias das Nações Uni¬
das, às r eun iões do G20 e das insti¬
tu ições financeiras multilaterais, e 
que se r eun i r ão no Rio de Janeiro 
durante a Conferência da Rio+20, 
estão desafiadas a revigorar e a con¬
tinuar a luta por outro mundo e 
pressionar os governos e as institui¬
ções do sistema internacional a atu¬
ar de forma efetiva. A cons t i tu ição 
desse movimento global se intensi¬
ficou a partir do Fórum Global, em 
par t icular do Fórum Internacional 
das O N G s , realizado paralelamente 
à R i o 92 e, em 2012, a aval iação do 
estado das lutas e conquistas glo¬
bais t a m b é m es ta rá em pauta. 

A Conferência realizada em Joha-
nesburgo pelo aniversár io de dez 
anos da R io 92, as COPs, a 
cância do Programa das Nações Uni¬
das para o Meio Ambiente - e 
a impotência da O N U em fazer face 
às catástrofes h u m a n i t á r i a s mos¬
tram a incapacidade do atual sistema 

internacional para enfrentar os desa¬
fios que o futuro impõe e fazer cum¬
prir os acordos do ciclo de conferên¬
cias desde a Rio 92. 

As Conferências das Partes (COPs) 
encarregadas de implementar as deci¬
sões das Convenções da Biodiversida¬
de, da e das Mudanças 
Climáticas demonstram essa afirma¬
ção. A biodiversidade é associada his¬
toricamente aos povos às 
populações tradicionais e ao campesi¬
nato, mas apesar do reconhecimento 
em tese do seu papel, eles estão sendo 
sistematicamente espoliados dos seus 
direitos, chegando mesmo a ser expul
sos dos seus territórios. Cada vez mais 
o enfrentamento da está 
aquém dos desafios que o tema apre¬
senta, o mesmo ocorrendo em relação 
às migrações forçadas. E a crise climá
tica, por sua vez, está sendo apropriada 
pelo mercado para gerar lucros. O ba¬
lanço dos compromissos assumidos 
nas conferências de direitos humanos, 
mulheres, desenvolvimento social e 
habitat também não deixam dúvidas 
sobre a distância entre declarações de 
compromissos e realidade. 

DA SUSTENTABILIDADE À ECONOMIA V E R D E 

Numa contradição insanável, a Con
ferência da Rio 92, ao mesmo tempo que 
reconhecia a grave crise ambiental do 
planeta - em particular no que diz res¬
peito à biodiversidade e ao clima - e a 
responsabilidade dos países industria¬
lizados, afirmava a primazia da econo¬
mia como motor do desenvolvimento, 
batizado então de "sustentável". De 
maneira sub-reptícia, os governos pre¬
sentes e a própria O N U reconheciam o 
poder da economia capitalista acima 
da ou como condutor 
da política. Consagraram o "desenvol¬
vimento sustentável", termo rapida¬
mente apropriado pela economia do¬
minante e, esvaziado do 
potencial reformador. 

Em substituição ao esvaziado ter¬
mo desenvolvimento sustentável, 
agenda da Rio+20 busca apresentar a 
"economia verde" como uma nova fa¬
se da economia capitalista. Através do 
mercado verde, um novo ambientalis-

fundado no business verde, pro¬
põe a associação entre novas tecnolo¬
gias, soluções pelo mercado e 
apropriação privada do bem comum 



como solução para a crise planetária. 
Esta reciclagem das clássicas formas 
de funcionamento do de 
seus modos de acumulação e expro¬
priação constitui-se em um esteliona¬
to grave de conseqüências profundas. 
Dá um novo fôlego a um modelo inviá¬
vel e oferece, como utopia, somente a 
tecnologia e a privatização. Impede 
tomar consciência da crise que en¬
frentamos e dos verdadeiros impasses 
que está vivendo a humanidade. Por¬
tanto, impede que novas utopias se¬
jam formuladas e alternativas civil iza
cionais, construídas. 

Devemos questionar o que o desen¬
volvimento sustentável e a economia 
verde têm a contribuir para a proteção 
e a garantia dos direitos humanos. O 
mercado deixa a sua defesa aos gover¬
nos e à O N U , que mantém a retórica 
dos direitos humanos, incluindo no 
seu campo o direito à mas sem 
meios nem vontade política para 
implementá-los. 

Voltam-se cada vez mais para in¬
tervenções humani tár ias que tendem 
a substituir a promoção dos direitos. 
Tendo poder apenas normativo, os 
compromissos acordados na esfera da 
O N U ficam soterrados pelo poder de 
sanção e retaliações de instituições 
como O M C , F M I e Banco Mundial. 
Diante da incapacidade da O N U , de 
um lado, e do poder das instituições 
multilaterais que servem aos interes¬
ses das corporações, do outro, o resul¬
tado é que governos e políticas públi¬
cas e democráticas perdem cada vez 
mais espaço para acordos e políticas 
que entregam nosso futuro à iniciativa 
privada e, na sua mais nova versão, à 
economia verde. 

O mundo está subordinado à força 
hegemônica do capital. Este não tem 
outra visão de futuro além da promes¬
sa de um desenvolvimento ilusório, 
porque predador do meio ambiente, 
violador dos direitos humanos e 
dente de países e populações. A ideolo¬
gia do desenvolvimento, entendido 
como crescimento econômico que ali¬
menta a expansão de padrões insus¬
tentáveis de produção e consumo, pe¬
netrou profundamente no imaginário 
e na cultura de todas as classes sociais, 
no Norte e no Sul, orientando inclusive 
a ação de governos eleitos em países 
do Sul com o mandato de desencadea¬
rem transformações , mas que, no en¬
tanto, não conseguem construir uma 
nova correlação de forças capaz de 
alavancar mudanças e acumular refle¬
xão e força política na direção de no¬
vos paradigmas. 

Os Estados dominantes ao longo de 
dois séculos, e com mais intensidade 
nas últimas décadas, promoveram a 
globalização da economia. As guerras 
coloniais, a ocupação de territórios e a 
escravidão foram substituídas por acor¬
dos bilaterais e instâncias multilaterais 

que cumprem o mesmo papel de sub¬
meter e subordinar os países do Sul ao 
seu poder. Assim, impuseram ao mun¬
do um modelo técnico e econômico de 
produção e de consumo sustentado pe¬
la exploração do trabalho, a sobre-ex-
ploração dos recursos da natureza e a 
exploração de outros países. 

Se a exploração humana e de paí¬
ses pode se perpetuar apesar dos gra¬
víssimos conflitos resultando na ex¬
clusão, a exploração da natureza 
mostra seus limites e afeta a reprodu¬
ção do capital, direta e indiretamente, 
quando doenças, diminuição da qua¬
lidade de vida e catástrofes começam a 
levantar suspeitas e a minar a base de 
sustentação do modelo. 

A crise que emergiu em 2008, ini¬
cialmente no sistema financeiro, não 
deixa dúvidas quanto ao caráter pro¬
fundo de suas raízes, que revela a que¬
bra de legitimidade e de sustentação 
econômica, social, ambiental e políti¬
ca de reprodução do modelo vigente. 
A crise em curso deixa clara a perda de 
hegemonia do concerto do poder que 
se perpetua desde o fim da Segunda 
Guerra e das instituições internacio
nais que lhe dão sustentação econô¬
mica e política. A crise abre, portanto, 
brechas de disputa pela democratiza¬
ção do sistema internacional. As novas 
e instáveis coalizões entre países, não 
mais cristalizadas em divisões Norte-
Sul, são sintoma de um cenário políti
co global em movimento. A Rio+20 po¬
de ser um importante momento de 
alavancagem de nova correlação de 
forças e nova agenda global, oferecen¬
do aos movimentos sociais, organiza¬
ções populares, movimentos de povos 
tradicionais e originários, sindicatos, 
entidades da sociedade civi l que refle¬
tem ou buscam expressar os anseios 
de amplos setores da população mun¬
dial, a oportunidade de renovar seu 
protesto e questionamento sobre aos 
rumos dados ao futuro do mundo pe¬
las corporações, instituições e países 
dominantes, acompanhados pela 
grande maioria das elites políticas e 
econômicas, desenhar suas utopias e 
formular com maior consistência as 
alternativas que vislumbram. 

A ARQUITETURA INSTITUCIONAL 

A escala global dos poderes impede 
o avanço da emancipação humana 
nos termos da idealidade inscrita nos 
pactos e convenções internacionais. 
Portanto, avançar nessas alternativas 
e em outras supõe disputar e questio¬
nar os paradigmas das instituições e 
atores internacionais que dão suporte 
ao atual modelo. Isso não quer dizer 
que acreditamos numa mudança 
brusca e radical na economia mun¬
dial. Deve-se pensar necessariamente 
em convivência, em transição em mé¬
dio e longo prazo. Essa transição se fa¬
rá menos pela reforma interna das ins-

tâncias atuais de intervenção na 
economia, que pretenderia reorientar 
suas estratégias, seus mé todos e suas 
prioridades, e mais pela construção de 
novos espaços, de instituições não vi¬
ciadas pelo seu passado, mas abertas 
para uma nova correlação de forças e 
novas agendas. As instâncias atuais 
continuarão a ser questionadas a agir 
e até a se reformar, mas há que esperar 
que elas percam progressivamente a 
importância, quando e porque ao seu 
lado será criado algo radicalmente no¬
vo que crescerá econômica e politica¬
mente como contrapeso. 

Para que isso ocorra é preciso olhar 
para o processo rumo à Rio+20 como 
uma oportunidade para investir no 
acúmulo de forças, na base da socie¬
dade, que seja capaz de disputar uma 
nova hegemonia. Após o ciclo de as¬
censão dos movimentos contra-hege-
mônicos, iniciado em Seattle e am-

pliado com o Fórum Social Mundial , e 
o relativo descenso que as mobiliza¬
ções de massa experimentaram nos 
últimos anos, a Rio+20 se coloca como 
possibilidade de rearticulação e ala¬
vancagem de uma iniciativa política 
no plano global. 

É esta visão que orienta e delimita 
nossa vontade de participação no pro¬
cesso que nos levará à Rio+20. Basea¬
dos nela, nos unimos ao apelo da con¬
vocatória do grupo facilitador 

criado por um conjunto de 
coletivos, resumido nesta frase: "Cabe 
à sociedade civil organizada chamar a 
atenção mundial sobre a gravidade do 
impasse vivido pela humanidade e so¬
bre a impossibilidade do sistema eco¬
nômico, político e cultural dominante 
apontar e conduzir saídas para a crise. 
Mas é também da sua responsabilida¬
de afirmar e mostrar outros caminhos 
possíveis". 

A CONSTRUÇÃO DE ALTERNATIVAS 

A Rio+20, como evento mundial, 
nos permite sair das nossas fronteiras; 
nos abrir à solidariedade universal, para 
além dos part icularismos; buscar pon¬
tos comuns de observação, que nos 
desloquem e façam com que nos en¬
contremos, de muitos lugares do mun¬
do. Mas isso com a condição de que 
nossa referência esteja nos povos e 
populações marginal izados e excluídos, 
com os quais compar t i lhamos os an¬
seios por uma sociedade cujo pilar de 
sustentação sejam os direitos e a justi¬
ça social e ambiental. 

Não temos todas as respostas, mas 
temos a responsabi l idade de buscá-las 
entre o desejável e o possível. Mas 
mesmo o possível não se realizará sem 
que seja portador de utopias que rea¬
tem os laços entre ser humano e natu¬
reza, no campo e na cidade. Ele exige, 
portanto, uma mudança completa dos 
paradigmas que def inem a civil ização 
ocidental . Querer outras fo rmas de or¬
ganização das sociedades além dos 
Estados-Nações, outras formas de de¬
mocracia além da democracia parla¬
mentar, outras economias além da eco¬
nomia capitalista, outra mundial ização 
além da do mercado, outras culturas 
além da imposta pelos EUA. Escutá-los 
com atenção talvez nos ajude a encon¬
trar os rumos do futuro e fo rmu la r no¬
vas utopias que motivem a humanida¬
de, em particular a juventude. 

Desenvolvem-se através do planeta 
centenas de milhares de alternativas 
que podem ser as sementes da cons¬
trução de novas utopias: 

• Mi lhões de camponeses, de sem-
terra, de povos indígenas e outros gru¬
pos tradicionais resistem e lutam pela 
reforma agrária, pela agroecologia, pe¬
lo definitivo domínio de suas terras an¬
cestrais. Apo iados por tecnologias 
apropriadas, eles podem garantir sobe¬
rania e segurança al imentar e nutricio¬
nal do planeta e dar contr ibuição deci¬
siva na manutenção da biodiversidade, 

das águas e na mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas. Eles apontam 
uma alternativa ao modelo de agricultu¬
ra e pecuária dominante, que provoca a 
destruição dos ecossistemas e da bio¬
diversidade, contr ibuem for temente pa¬
ra o efeito estufa e o envenenamento 
das águas, dos solos e das pessoas. 

• Exper iências de economia solidá¬
ria e fortalecimento de mercados locais 
contribuem para a redução do consumo 
de energia, encurtando os circuitos en¬
tre produção, distribuição e consumo, 
favorecendo as micro, pequenas e mé¬
dias empresas, que fornecem empre¬
gos, em contraposição à circulação das 
mercadorias através do mundo e a des-
localização permanente das empresas, 
e avanços tecnológicos que não redu¬
zem o consumo de energia e de maté¬
rias-primas e produzem desemprego. 

• A lógica da economia não deve 
ser a do lucro, mas a de assegurar con¬
dições de vida digna para as popula¬
ções. Fortalece-se uma economia soli¬
dária que combate a economia 
dominante, excludente das pessoas. 
Nas cidades, nas roças e nas f lorestas 
do sul do mundo, grande parte dos tra¬
balhadores e trabalhadoras se encon¬
tra na economia informal, esquecidas 
pela macroeconomia e inventa uma 
croeconomia em parte sucedânea e 
concorrente da economia formal , em 
parte inovadora. 

• Reconstituição de um tecido urba¬
no descentralizado e interiorizado, novas 
políticas habitacionais e urbanísticas, de 
saneamento e transporte coletivo. Estas 
propostas v isam enfrentar o desequilí¬
brio nas cidades e metrópoles que vira¬
ram plataformas de exportação cerca¬
das por enormes aglomerações de 
pobreza e miséria, que somadas ao de¬
sequilíbrio na ocupação humana dos es¬
paços nacionais e regionais, fazem des¬
sas cidades, e dentro delas, das camadas 
populares, as primeiras vítimas das mu¬
danças climáticas. 

Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 4, n. 45, p. 10-11, abr. 2011.




