
desenvolvimento 
sustentável, uma 
ideia que ajudei a 
lançar no palco 
global no Rio de 

Janeiro vinte anos atrás, ocu
pa agora um lugar central no 
modo como milhões de pessoas pensam. Os obje
tivos ligados a esse conceito têm amplo apoio da 
sociedade civil em todo o mundo — e em muitos 
governos. Empresas privadas e parcerias público-
privadas desempenham frequentemente um papel 
pioneiro na tradução de seus ideais em soluções 
práticas que ajudam a melhorar a qualidade 
de vida para todos. 

Além disso, há um reconhecimento crescente 
do papel fundamental das mulheres — e de que 
simplesmente não há esperança de adotar um ca
minho sustentável sem fortalecê-las. Fontes de 
energia limpa e sustentável, como o programa do 
etanol da cana-de-açúcar do Brasil, estão levando 
a agenda ambiental para um novo patamar. Ape
sar dos empecilhos, assistimos a uma dissemina
ção de governos democráticos ao redor do mundo 
— e cada eleição é uma oportunidade para insta
lar de forma mais firme o desenvolvimento sus
tentável no centro do governo e, com isso, incluí-
lo nas políticas públicas. 

De muitas maneiras, a ideia do desenvolvimen
to sustentável está se tomando uma realidade. As 
pessoas possuem um senso elevado de responsabi
lidade compartilhada — sabem que vão se benefi
ciar e, por sua vez, ajudar a melhorar a vida de 
muitos. Mas sabem também que não podem ficar 
caladas, que precisam tomar o futuro em suas pró
prias mãos. Entendem, enfim, o valor único dessa 
postura e a oportunidade que ela representa — não 

como um luxo. mas como uma necessidade. Em 
resumo, fico animada ao ver o conceito do desen
volvimento sustentável resistir ao teste do tempo. 

Além disso, estamos começando a entender 
suas aplicações diárias com mais detalhes. Há 
universidades e centros de pesquisa em todo o 
mundo onde jovens estudam aspectos minuciosos 
do desenvolvimento sustentável. Esse enfoque an
tes seria impensável. Houve um grande aumento 
na educação, no conhecimento, na coleta científi
ca de evidências, tanto local quanto globalmente 
— tudo em benefício daquela ideia que revelamos 
duas décadas atrás. 

Mas. com nossa compreensão melhorada, 
também conhecemos agora a enormidade do de-
safio. E conhecemos o dramático custo humano, 
ambiental e social de não cumpri-lo. Não se enga
nem. Os ponteiros do relógio estão andando. Sete 
bilhões de pessoas hoje coexistem em nosso frágil 
planeta, muitas perigosamente necessitadas de 
alimento, de água e de segurança econômica e fí
sica básicas. Esse número continuará aumentando 
e chegará a 10 bilhões até 2050, segundo previ
sões das Nações Unidas. A degradação do ecos
sistema está estreitamente relacionada à pobreza 
endêmica: infelizmente para milhões de pessoas, 
a luta diária por comida, combustível e sustento 
está prejudicando diretamente os sistemas natu
rais dos quais elas dependem e comprometendo 
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sua segurança a longo prazo. Os brasileiros que 
vivem à margem da sociedade, seja na Amazônia, 
seja no sertão, conhecem bem esses desafios. 

A mudança climática é um problema que 
ameaça exacerbar todos esses outros desafios: tor
nará as pessoas em toda parte — mas principal
mente os pobres do mundo — mais vulneráveis à 
escassez de alimentos e de água. a pandemias e a 
eventos meteorológicos extremos. Isso vai danifi
car ainda mais ecossistemas vitais que já estão 
gravemente enfraquecidos pela poluição e pela 
exploração humana. 

Listei alguns motivos para otimismo no início 
deste artigo — mas empresas, investidores e ati
vistas não podem, sozinhos, fazer com que mu
demos nossos costumes. Não têm como avaliar o 
quadro geral ou dar uma guinada nos propósitos 
comuns. Precisamos de vontade política para is
so, precisamos de governos que conduzam o pro
gresso na direção cena, e precisamos que esses 
governos trabalhem melhor juntos dentro das ins
tituições globais, principalmente das Nações 
Unidas. O controle de todos os componentes in-
ter-relacionados do desenvolvimento sustentável 
necessita de instituições com maior poder de de
cisão do que as que existem atualmente. Em últi-

ma análise, porém, cabe a nós. como indivíduos, 
manter essa vontade política cm movimento. 

E, ao trilharmos esse caminho, devemos estar 
sempre atentos às armadilhas: falsos ambientalis
tas, negadores da mudança climática ligados a 
lobbies poderosos e uma miríade de outras forças 
que não querem a mudança. Os governos têm de 
enxergar através da cortina de fumaça — e é por 
isso que o mundo precisa dar novos passos em di
reção ao estabelecimento de políticas de desen
volvimento sustentável. 

Esse é o desafio da Rio+20. mas a oportunida
de está aí. com a "economia verde" e as estruturas 
institucionais no topo da agenda. A resposta está 
com os líderes que participarão da conferência, 
desde que adotem medidas corajosas para definir 
as Metas do Desenvolvimento Sustentável na se
quência das Metas do Desenvolvimento do Milê
nio, estabelecidas nas duas últimas décadas, le
vando a resultados dos quais nós, e as futuras 
gerações, poderíamos nos orgulhar. • 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 24, p. 114-115, 13 jun. 2012. 




