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Abstract 

This article compares the Rio+20 document "The Future We Want" 
to formal decisions of the three previous mega-conferences - 
Johannesburg 2002, Rio 1992 and Stockholm 1972 - in order to 
understand the dynamics of global sustainable development 
policies. Situational contingencies are subjected to scrutiny of 
forty-year-long multilateral negotiations which have recently 
began to enhance "green economy" as the sustainable development 
driving force. Together, immediate and long term evidences lead 
to an interpretation that outlines an evolutionary theoretical 
hypothesis to explain why in this case the slogan “one step 
forward, two steps backwards” does not constitute a paradox.  

 

INTRODUÇÃO 

As contingências conjunturais da Rio+20 são submetidas neste 
ensaio ao crivo dos quarenta anos de entendimentos multilaterais 
sobre o desenvolvimento sustentável, que agora realçam a 
“economia verde” como sua mola propulsora. 

Para tanto, são comparadas inovações dispersas nas entrelinhas 
das prolixas reafirmações de compromissos do documento “O 
Futuro que Queremos” (FWW)2 às decisões formais das três 
precedentes cúpulas: Johanesburgo 2002, Rio-92 e Estocolmo-72.  

O objetivo é entender as decisões oficiais da Rio+20 no contexto 
da dinâmica política global sobre o desenvolvimento sustentável, 
processo que os estudos das relações internacionais continuam a 
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denominar “política ambiental global,” “governança ambiental 
global,” “ecopolítica internacional” e agora também “governança 
do sistema Terra” (Biermann et. al, 2012).  

A exposição está organizada em três partes. Nas duas primeiras, 
mais descritivas que analíticas, estão bem separadas as evidências 
imediatas (“um passo adiante”), das de muito mais profundas 
(“dois para trás”). Distinção que é superada em tópico final de 
caráter mais interpretativo, que termina com curto esboço de uma 
hipótese teórica de corte evolucionista para explicar por que, 
neste caso, não é paradoxo o slogan escolhido como título. 

  

UM PASSO ADIANTE 

O FWW pode ter sido um excelente resultado se a referência for a 
responsabilidade política de se chegar a alguma declaração 
consensual, mesmo que deprimente para o próprio Secretário-
Geral da ONU. Pode ter sido péssimo, se a referência for qualquer 
das expectativas geradas pela decisão de realizar a Rio+20. Como a 
empresarial, por exemplo, estampada no documento “Vision 
2050”, do World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD): nestes “anos de turbulência (2010-2020)” são necessárias 
“medidas rápidas, radicais e coordenadas”.3 

O FWW também decepcionou entidades do sistema Nações Unidas 
e outras organizações internacionais que publicaram ao menos 
vinte ótimos relatórios na fase preparatória da conferência.4 Um 
bom indicador de até onde pode chegar a distância entre 
formulações articuladas por tais organizações (com a preciosa 
ajuda de pesquisadores) e as condicionantes objetivas e subjetivas 
do processo político global sobre o desenvolvimento sustentável.  

Daí a relevância de se pinçar do amontoado de exortações do FWW 
tudo o que sinalize eventuais desdobramentos concretos nos 
próximos anos. Há meia dúzia de tópicos que, juntos, constituem 
avanço. Nem tanto nos dois principais temas da pauta – economia 
verde e quadro institucional – mas com certeza em outros três: 
                                                           
3 Essas duas referências extremas estão, respectivamente, na apresentação e no final da coletânea 

organizada por Fernando Almeida (2012). 
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os trabalhos do WTO (OMC) e IMF (FMI); do The Blue Planet Prize Laureats, e do Global Change 
Research Program of the International Council of Science. Com especial menção ao dos economistas 
ecológicos para a Divisão de Desenvolvimento Sustentável do Undesa: Costanza et al. (2012).      
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), PIB e Oceanos. E 
também, no limite, sobre Energia. 

 

Economia verde 

A adoção desse tema pelo Pnuma (Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente), assim como a importância que adquiriu ao 
se tornar o principal tema da Rio+20, certamente foram 
influenciadas pelo impacto político do Relatório Stern a respeito 
da economia da mudança climática, lançado no final de 2006. A 
proposta do Pnuma sobre economia verde estendeu a mesma 
abordagem para um conjunto maior de questões ambientais, com o 
intuito de convencer tomadores de decisões a investir 2% do PIB 
mundial nas dez atividades que mais impulsionariam o 
desenvolvimento sustentável (UNEP, 2010 e 2011).5  

No entanto, ao longo do processo preparatório, essa foi o tema 
preferido pelo bloco G77+China para renovar suas tradicionais 
acusações de que aos países do Norte não interessa que o resto do 
mundo se desenvolva. Foram essencialmente quatro as ameaças 
atribuídas pelo bloco à adoção do novo jargão: marginalizaria 
objetivos sociais, criaria barreiras a exportações do Sul, 
restringiria a ajuda oficial aos países pobres e violaria o "princípio 
de responsabilidades comuns, porém diferenciadas".6  

Quatro acusações muito bem articuladas pelo diretor do South 
Centre, Martin Khor (2011), que certamente ajudaram a inspirar o 
bombástico discurso do presidente boliviano Evo Morales à plenária 
da conferência, em 20 de junho, no qual condenou a economia 
verde como “nova forma de colonialismo”. 

Esse é, contudo, um dos jargões mais repetidos (23 vezes) e 
detalhados no FWW, particularmente na terceira seção (§ 56 a 74), 
repleta de cauções a seus opositores. E há três outros 
compromissos econômicos que também mereceriam o qualificativo 
“verde”: mudança de padrões de consumo (§ 58-61), incorporação 
do valor do meio ambiente nas contabilidades e relatórios de 
desempenho do setor privado (§ 46-7, 68-71), e superação do PIB (§ 
38), questão que será destacada mais adiante. 

                                                           
5
  Agricultura, água, construção, energia, floresta, indústria, lixo, pesca, turismo e transporte. 

6
  Nesse processo também houve quem dissesse que a economia verde aumentaria a distância 

tecnológica entre o Norte e o Sul. E os movimentos sociais que se encontraram na paralela Cúpula dos 
Povos enfatizaram os riscos de “mercantilização da natureza” e de “privatização dos bens comuns”. 
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Não há como negar, portanto, que a previsível diluição da proposta 
de economia verde acabou sendo inferior à que desejavam seus 
detratores. Conforme a terceira seção, só é verde o investimento 
que promover inclusão social via empregos decentes sem aumentar 
a pressão sobre ecossistemas. No entanto, uma diluição suficiente 
para que o FWW ignore a crítica científica da economia verde.7  

Também não houve qualquer envolvimento dos ministros de 
economia no processo de preparação da Rio+20, mesmo que a 
declaração dos líderes do G-20, adotada poucos dias antes na 
cidade mexicana de Los Cabos, tenha dado grande ênfase ao tema, 
com vinte menções ao “crescimento verde inclusivo”.  

 

Quadro institucional 

O debate sobre a necessidade de reformar a chamada “governança 
internacional do meio ambiente” ganhou grande ímpeto a partir de 
1998, com o relatório de um grupo de trabalho presidido pelo 
então diretor do Pnuma, Klaus Toepfer. Mostrou que as principais 
causas da perda de eficácia das Nações Unidas e dos correlatos 
processos intergovernamentais estavam na “fragmentação 
institucional” e na “falta de coerência”.8 

Foi nesse contexto que os presidentes Helmut Kohl e Jacques 
Chirac lançaram a ideia de uma autoridade internacional para a 
proteção do meio ambiente, realisticamente metamorfoseada em 
2003 na proposta oficial da França para a criação de uma nova 
agência especializada da ONU.  

No entanto, desde os anos 1970 os Estados Unidos se opõem a 
qualquer proposta que resulte em expansão estrutural das Nações 
Unidas. Neste caso, não lhe faltavam aliados avessos a qualquer 
upgrade organizacional do meio ambiente que estivesse desligado 
do desenvolvimento. Bastou então o argumento de que o Pnuma 
“não tem mandato” sobre desenvolvimento para que a proposta 
angariasse forte oposição no interior do G77+China, malgrado o 
interesse africano pela promoção de Nairobi. Não era realista, 
portanto, a ambição de que surgisse agência especializada em 
meio ambiente por decisão da Rio+20.  

                                                           
7
 Como, por exemplo, as de Abramovay (2012), Costanza et al. (2012), ou Léna (2012). 

8
  A/53/463 de 6 de outubro de 1998, parágrafo 8. 
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Mesmo assim, o Pnuma até poderá vir a ser uma quase agência 
com nome de programa, caso sejam levados à prática os oito 
compromissos elencados no parágrafo 88. Não apenas aumentará 
sua autonomia, como passará a ter financiamento universal.  

Também deverá ser criado um fórum de alto nível para substituir a 
raquítica Comissão de Desenvolvimento Sustentável (§ 84-6), 
iniciativa que poderá dar mais importância a essa temática no 
sistema das Nações Unidas. Mas nada está garantido, pois o que é 
chamado na ONU de “alto nível” raramente significa dinamismo.  

De qualquer forma, não se pode dizer que houve recuo, ou que 
tudo tenha ficado do mesmo jeito. Poderá haver razoável avanço a 
partir da 68ª sessão da Assembleia Geral (AGNU).  

 

ODS 

O que talvez venha a se revelar o melhor resultado da Rio+20, não 
foi sequer pautado pela AGNU que a convocou: prazo de três anos 
para que sejam adotadas metas e métricas de monitoramento do 
desenvolvimento sustentável. Um grupo de trabalho com trinta 
especialistas indicados pelas cinco comissões regionais da ONU terá 
dois anos para apresentar a proposta básica ao deslanche de 
negociações multilaterais. 

Impossível prever como será a interação desse grupo de 30 
representantes, a ser ungido pela AGNU, com o conselho consultivo 
sobre a “agenda global desenvolvimento pós-2015,” criado pelo 
Secretário-geral Ban Ki-Moon, com 26 integrantes.9 Mas é claro que 
essas duas instâncias deverão se debruçar sobre as insuficiências e 
incongruências dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), adotados em 2000.  

Mesmo que possam ser descomplicados os ajustes exigidos pelos 
seis primeiros - que vão da erradicação da miséria e da fome ao 
combate à AIDS e à malária, passando por educação primária, 
discriminação das mulheres, mortalidade infantil e saúde 
materna10 - o contrário tenderá a ocorrer com os sétimo e oitavo, 
ambiental e econômico. Nessas duas gavetas, foi das mais 

                                                           
9
  “High-level Panel on the Post-2015 Development Agenda,” criado em 31 de Julho de 2012. Ver 

composição, cronograma e TdR em: http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml 
10

  Claro, seria fundamental incluir, com grande realce, o combate às desigualdades. Mas é 
politicamente inviável, já que tão grande tabu não poderia ter sido abolido por evento como a Rio+20. 

http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml
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dramáticas a obsolescência das metas e indicadores propostos em 
2005 pelo Projeto Milênio. Problema evidentemente constatado - 
mas não enfrentado - na cúpula temática de setembro de 2010. 

Para que o objetivo ambiental (sétimo) faça sentido, o debate 
pode começar por uma avaliação dos três indicadores de 
sustentabilidade ambiental que mais se firmaram nos últimos 
anos.11 Bem mais tumultuada tenderá a ser a discussão sobre a 
melhor forma de dar sentido ao oitavo ODM, o econômico. 
Basicamente porque contrariará os lobbies que impediram nos 
últimos trinta anos qualquer tipo de controle da mobilidade 
internacional de ativos financeiros. Certamente também farão o 
que puderem para que seja rejeitada, por exemplo, a proposta 
lançada no final de 2009 pela Comissão Stiglitz-Sen-Fitoussi: que o 
desempenho econômico não seja avaliado pelo PIB, e sim por uma 
medida de consumo, como a renda domiciliar disponível ajustada. 

De qualquer forma, é muito importante ter em conta que o maior 
obstáculo a evoluções cognitivas e institucionais na direção da 
sustentabilidade do desenvolvimento está na ausência de critérios 
objetivos, legitimados e persuasivos sobre as principais assimetrias 
globais. Por isso, a preparação das negociações sobre quais serão 
os ODS constitui por si só um ganho fundamental, mesmo que não 
seja possível prever se depois ajudarão a alterar significativamente 
as políticas governamentais.  

 

PIB 

Não houve qualquer menção ao PIB nos documentos adotados nas 
três primeiras cúpulas. Por isso, merece muita atenção o simples 
fato de um dos 283 parágrafos do FWW tratar especificamente da 
questão, por mais infeliz que seja a forma: 

“38. We recognize the need for broader measures of 
progress to complement GDP in order to better inform policy 
decisions, and in this regard, we request the UN Statistical 
Commission in consultation with relevant UN System entities 

                                                           
11

  O das “Poupanças Líquidas Ajustadas”, promovido pelo Banco Mundial, o “Índice de Desempenho 
Ambiental”, incentivado pelo Fórum de Davos, ou a mais popular “Pegada Ecológica”, coordenada pelo 
GFN (Global Footprint Network). Disso poderia resultar uma opção pela metodologia da Pegada, mas 
com desagregação. Por exemplo: pegada carbono, pegada nitrogênio e pegada hídrica, 
complementadas pela taxa de extinção de espécies, indicador precário, mas que continua sem 
substituto para medir a erosão da biodiversidade. 
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and other relevant organizations to launch a programme of 
work in this area building on existing initiatives.” 

A afirmação de que medidas mais abrangentes de progresso seriam 
“complementares” ao PIB revela imenso atraso em relação ao 
acúmulo científico sobre o problema. Mesmo assim, é preferível à 
visão bem pior de que bastaria introduzir correções nos cálculos 
com o objetivo de chegar a um “PIB verde”. 

O mais preocupante, portanto, é que a Comissão Estatística da 
ONU já investiu muito nas chamadas “contas ambientais satélites.” 
E que já existe nessa Comissão forte tendência a uma nova revisão 
da metodologia de cálculo do PIB, em vez do reconhecimento de 
que é imprescindível construir uma alternativa. 

Ao mesmo tempo, o parágrafo enfatiza a necessidade de que a 
Comissão consulte as demais entidades relevantes do sistema das 
Nações Unidas para o lançamento de um programa de trabalho que 
se apoie em iniciativas já existentes.12 

Ora, a principal iniciativa sobre a questão foi a parceria da OCDE 
com a União Europeia que levou à realização da conferência 
internacional “Beyond GDP” (Bruxelas, novembro de 2007). Que, 
por sua vez, acabou indiretamente motivando o surgimento, em 
2009, do já citado relatório da Comissão Stiglitz-Sen-Fitoussi, 
publicado como livro no ano seguinte.  

O que mais importa, então, é que o FWW clama por medidas 
complementares e mais abrangentes de progresso. Para isso, a 
Comissão Estatística da ONU deverá ao menos tomar conhecimento 
do trabalho coordenado por Stiglitz, Sen e Fitoussi, que recebeu 
imensa contribuição dos estatísticos da OCDE.  

Os atores mais envolvidos com tópico tão fundamental para o 
monitoramento do desenvolvimento sustentável provavelmente se 
mobilizarão para que a Comissão Estatística da ONU não subverta a 
orientação da Rio+20 com tergiversações sobre correções do PIB, 
ou com complementos que ignorem a iniciativa “Beyond GDP”. 

No entanto, a grande maioria das agências nacionais de estatística 
está longe de poder romper com tamanha inércia institucional, o 
que certamente gerará poderosa contracorrente.  

                                                           
12

  “... to launch a programme of work in this area building on existing initiatives.” 
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Oceanos 

Dos 26 assuntos que fazem parte da seção dedicada a “Áreas 
temáticas e questões intersetoriais” 13 o tema que mais 
necessitava atualização era, com certeza, o dos oceanos.  
 
Primeiro, porque nos últimos anos multiplicaram-se as evidências 
científicas de que suas contribuições para a sustentabilidade têm 
sido muito subestimadas. Principalmente para as três fronteiras 
ecológicas globais que certamente já foram ultrapassadas: 
biodiversidade, regulação do clima e ciclo do nitrogênio 
(Rockström et al.,2009)14. 
 
Mas também porque se tornou rapidamente insuficiente e precário 
o instrumento que deveria permitir algum tipo de controle sobre 
mais de 2/3 da superfície do globo: a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (Unclos, na sigla em inglês) - aberta 
para assinaturas no final de 1982, mas que só entrou em vigor no 
final de 1994.15  
 
Pior: sem incluir as águas que estão fora de qualquer soberania 
nacional (alto-mar), cuja participação também é superior a 2/3 da 
área global ocupada por água salgada.  
 
A raiz da Unclos tem mais de quatrocentos anos, pois vem da 
expansão marítima da Europa, quando o conflito entre os primeiros 
estados nacionais deu origem a duas doutrinas antagônicas, com 
fácil vitória da Mare Liberum, do holandês Hugo Grotius, sobre a 
Mare Clausum, do britânico John Selden (Caron, 2011).  
 
A inércia desse arranjo institucional inviabiliza o enfrentamento de 
gravíssimos problemas, dando lugar a um caso emblemático da 
célebre “tragédia dos bens comuns.” Por exemplo: a acidificação; 
as “zonas mortas” criadas por graves poluições terrestres, 

                                                           
13

 A parte “A” da quinta seção (“Framework for action and follow-up”) trata de 26 assuntos na seguinte 
ordem: Pobreza; Segurança Alimentar, Nutrição e Agricultura; Água e Saneamento; Energia; Turismo; 
Transporte; Cidades e Assentamentos Humanos; Saúde e População; Emprego e Proteção Social; 
Oceanos e Mares; Pequenos Estados Insulares; Países sem fronteira marítima; África; Esforços 
Regionais; Redução de riscos de desastres; Mudança Climática; Florestas; Biodiversidade; Desertificação, 
degradação dos solos e secas; Montanhas; Químicos e Lixos; Consumo e Produção Sustentáveis; 
Mineração; Educação; e Igualdade de gênero e empoderamento das mulheres.   
14

 Ver também:  www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries 
15

 A Convenção está ratificada por 162 países. Dos que a assinaram, 16 ainda não ratificaram. 

http://www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries
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principalmente o excessivo rejeito de nitrogênio por fertilizantes 
químicos; e meios cada vez mais sofisticados de sobrepesca.16 
 
Em tais circunstâncias só poderia ter sido imensa a expectativa 
gerada na preparação da Rio+20. Sobretudo a partir dos primeiros 
dias de janeiro de 2012, quando o “zero draft” do FWW estampou 
seis parágrafos sobre a questão (78-84), bem melhores que os seis 
incluídos dez anos antes no “Plan of Implementation of the World 
Summit on Sustainable Development”, o JPOI (§ 30-36).17 
 
Os tópicos do rascunho original foram triplicados: dezenove no 
FWW, mas com excesso de reconhecimentos e reafirmações, na 
ausência de medidas urgentes para imediato enfrentamento do 
problema. Mesmo assim, o parágrafo 162 dá garantias de que 
devem ser concluídas antes da 69ª sessão da AGNU as negociações 
sobre um termo aditivo à Unclos para a conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade marinha em áreas fora das 
jurisdições nacionais. E o parágrafo 173 reitera a necessidade de 
eliminação de nefastos subsídios às práticas insustentáveis. 

 

Energia 

É escandaloso que a versão final do FWW tenha apenas “tomado 
conhecimento”18 - em vez de ter inequivocamente apoiado - a 
iniciativa do Secretário-Geral Ban Ki-moon intitulada “Energia 
Sustentável para Todos” (SEFA, na sigla em inglês). Ela pretende 
que até 2030 seja dobrada tanto a taxa de aumento da eficiência 
energética quanto o uso das renováveis, além de universalizar o 
acesso.  

Proposta mais incisiva que a de Goldemberg e Lucon (2012:102), 
por exemplo, de que cada país amplie até 2030 em pelo menos 4% 
suas parcelas de fontes renováveis nas matrizes nacionais, com 
meta de um patamar de 600 kWh por indivíduo nos países de baixo 
desenvolvimento humano. Mais tímida, contudo, que a do Fórum 
Energético de Viena: 30% de renováveis em 2030 com aumento de 
40% da eficiência energética. 

                                                           
16

 A pesca em águas profundas, por exemplo, é razão de conflito na União Europeia, onde um projeto de 
proibição em 2014 sofre forte resistência dos países que mais investiram nessa direção: Espanha, França 
e Portugal (Foucart, 2012).  
17

 A questão não foi mencionada na Declaração do Rio, embora tenha sido o tema do capítulo 17 da 
Agenda 21. Na declaração de Estocolmo, aparece de forma extremamente vaga no princípio 7. 
18

 “We note the launching...” (§ 129). 
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De qualquer forma, nada parece estar impedindo um forte 
deslanche da SEFA, que ganhou volumosos recursos com adesões 
nacionais e empresariais com a realização da Rio+20.19 

 

DOIS PARA TRÁS 

Apesar de ter emergido ao final dos anos 1970, a expressão 
“desenvolvimento sustentável” só começou mesmo a se legitimar a 
partir de abril de 1987, com a publicação do relatório “Nosso 
Futuro Comum.” E só foi realmente consagrada cinco anos depois, 
na Rio-92. Todavia, é muito relevante ter em conta que, mesmo 
sem o rótulo, foi exatamente a tensão que ele evoca - entre meio 
ambiente e desenvolvimento – que já havia polarizado a 
Conferência de Estocolmo de 1972. 

Não há evidências de que isso tenha ocorrido em sua convocação, 
no final de 1968, quando a 23ª sessão da AGNU endossou uma 
resolução do Conselho Econômico e Social (Ecosoc) proposta pela 
Suécia. Nem na sessão seguinte, quando foi formado comitê 
preparatório com representantes de 27 países, com maioria (14) do 
então chamado “terceiro mundo”.20 

Todavia, desde a primeira reunião desse comitê, em março de 
1970, tornou-se explícita a apreensão de que os problemas 
ambientais fossem retirados do contexto do desenvolvimento 
desigual. Tanto é que agenda foi imediatamente alterada, de 
maneira a acentuar a importância da relação entre 
desenvolvimento e meio ambiente. Fruto de consenso obtido em 
reunião informal, paralela à 25ª AGNU, com o recém-designado 
Secretário-Geral da Conferência de Estocolmo, Maurice Strong. 

Pode-se dizer, portanto, que - ao menos desde março de 1970 - a 
principal contradição dos entendimentos multilaterais que 
envolvam questões ambientais se manifesta naquilo que apenas a 
partir de 1979 começaria a ser denominado desenvolvimento 
sustentável, até ali chamado de “ecodesenvolvimento,” por 
proposta, que não chegou a emplacar, feita pelo próprio Maurice 

                                                           
19

  Ver www.sustainableenergyforall.org 
 
20

 Argentina, Brasil, Canadá, Chipre, Cingapura, Costa Rica, EUA, França, Gana, Guiné, Índia, Irã, Itália, 
Iugoslávia, Jamaica, Japão, Ilhas Maurício, México, Nigéria, Países Baixos, Reino Unido, República Árabe 
Unida, Suécia, Tchecoslováquia, Togo, União Soviética e Zâmbia. 

http://www.sustainableenergyforall.org/
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Strong à reunião inaugural do Pnuma, que acabava de ter sido 
criado pela conferência de Estocolmo 1972. 

Foi essa a contradição que dominou as difíceis negociações sobre 
os 7 parágrafos do preâmbulo e sobre os 26 princípios da 
Declaração de Estocolmo, como mostra o minuciosíssimo relato 
publicado por Sohn (1973). Mais: a divergência só foi mesmo 
superada na própria conferência, entre 5 e 16 de junho.21  

Tem sido unanimemente reconhecido que a própria viabilização 
dessa primeira mega-conferência só foi garantida pela convocação 
de um “Grupo de Peritos sobre Desenvolvimento e Meio 
Ambiente”. Praticamente toda a agenda que depois iria 
condicionar os entendimentos, não apenas em Estocolmo, como 
nas três cúpulas subsequentes, saiu dessa venerada reunião, um 
ano antes em Founex (Suíça), entre 4 e 12 de junho de 1971.22 

Não pode causar surpresa, portanto, que na Declaração de 
Estocolmo o termo “desenvolvimento” tenha sido usado 18 vezes 
(6 no preâmbulo e 12 nos princípios), sempre em casamento 
indissolúvel como o meio ambiente. 

Nada de diferente na Declaração do Rio, que vinte anos foi um dos 
principais resultados de uma cúpula em que esse casamento 
indissolúvel entrara em seu próprio título. Apesar dessa segunda 
mega-conferência ter sido favorecida por inúmeros fatores - entre 
os quais predominou o favorável contexto multilateral pós-guerra 
fria e pré-9/11 – nada disso impediu que as negociações 
permanecessem estressadas pela desconfiança do Sul de que seu 
desenvolvimento não interessaria ao Norte, e pela desconfiança do 

                                                           
21

 Professor de direito da Universidade de Harvard, Louis B. Sohn havia assessorado o Departamento de 
Estado durante as negociações preparatórias, tendo depois participado da conferência como observador 
da Commission to Study the Organization of Peace. 
22

 Por exemplo, estas quatro afirmações: a) A degradação do meio ambiente nos países ricos deriva 
principalmente do modelo de desenvolvimento, enquanto os problemas do meio ambiente dos países 
em desenvolvimento são consequência do subdesenvolvimento e da pobreza; b) Ameaças podem surgir 
para as exportações de países em desenvolvimento em consequência das preocupações ambientais dos 
países desenvolvidos; c) É necessário monitorar a criação de barreiras não-tarifárias baseadas em 
preocupações ambientais; d) São necessários fundos adicionais para subsidiar pesquisas sobre 
problemas ambientais de países em desenvolvimento, para compensar grandes deslocamentos de 
exportações de países em desenvolvimento, para cobrir importantes aumentos no custo de 
desenvolvimento de projetos devido a padrões ambientais mais elevados e para financiar a 
reestruturação do investimento, da produção ou do perfil das exportações, que se tornariam 
necessários pelas preocupações ambientais dos países desenvolvidos. 
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Norte de que a sustentabilidade ambiental nem mesmo 
sensibilizaria o Sul.23 

A solução de compromisso está bem explícita desde o terceiro 
princípio da Declaração do Rio: 

“3. The right to development must be fulfilled so as to 
equitably meet development and environmental needs of 
present and future generations.” 

É fundamental que o 3º Princípio seja citado em inglês, pois a 
tradução brasileira contém uma incrível distorção: 

“3. O direito ao desenvolvimento deve ser exercido, de modo 
a permitir que sejam atendidas equitativamente as 
necessidades das gerações presentes e futuras.”24 

Na versão original, o advérbio equitably (equitativamente) não se 
refere apenas às gerações presentes e futuras, mas também às 
necessidades desenvolvimentistas e ambientais. Isto é, esse 
princípio reafirma o que foi chamado acima de casamento 
indissolúvel, no qual desenvolvimento e meio ambiente são os dois 
lados da tensão central, os dois polos da contradição principal, ou 
“as duas faces da mesma moeda”, como preferem Speth e Haas 
(2006:59). Ao suprimir as qualificações do substantivo 
“necessidades”, a tradução brasileira é radicalmente infiel ao 
texto da Declaração.25 

Seria ingenuidade supor que tenha sido simples deslize dos 
tradutores, pois facilita gravíssima manipulação na narrativa oficial 
da diplomacia brasileira sobre o significado da Cúpula da Terra.  

Em excelente descrição analítica das três primeiras cúpulas, o 
embaixador André Corrêa do Lago enfatiza, com razão, que a 
segunda foi convocada dois anos após a publicação do Relatório 
Brundtland, cuja ampla divulgação permitiu que novos aspectos 

                                                           
23

  A Declaração do Rio foi obra de um grupo informal de 14 delegações nacionais (metade de países 
industrializados e metade de países em desenvolvimento). Esse grupo se dedicou discretamente a um 
trabalho paralelo, quase no final da última “PrepCom”, em estreita comunicação com seu coordenador, 
Tommy Koh. Ao contrário do que ocorrera em Estocolmo, foi diminuta a participação do conjunto dos 
estados na elaboração da declaração que adotaram em Junho de 1992. Três meses antes não havia 
sequer um rascunho (Wirth, 1995:605-6). 
24

 Cf. transcrição em Corrêa do Lago (2006:268). 
25

 Além disso, a ambiguidade jurídica do termo “necessidades” reforça o problema na falta de clareza 
sobre o que seria o direito individual e o dever de Estado em relação ao meio ambiente conservado, 
como foi enfatizado na avaliação jurídica da Declaração do Rio feita por Wirth (1995). 
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enriquecessem o debate em torno do meio ambiente. Mas, com um 
complemento que é simplesmente inverídico:  

“O relatório introduziu, igualmente, novos enfoques e 
cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável, objetivo 
que exige equilíbrio entre “três pilares”: as dimensões 
econômica, social e ambiental.” (Corrêa do Lago, 2006:18, 
grifo meu, JEV)  

Nada permite inferir da leitura do relatório Brundtland que o 
desenvolvimento sustentável teria apenas três dimensões. Ainda 
menos que ele poderia ter sido manchado por essa mecânica 
metáfora sobre “pilares” a serem “equilibrados”. Ao contrário: nas 
raras vezes em que o relatório usa o termo “dimensões”, 
apresenta longas listas, e que terminam com significativos “etc.” 

Na retrospectiva sobre a Rio-92, o embaixador também afirma que 
a noção dos “três pilares” teria favorecido o entendimento entre 
os dois blocos (desenvolvidos e subdesenvolvidos). Chega até a 
comemorar a derrota de Maurice Strong em sua pretensão de 
fortalecer o Pnuma com o argumento de que esse programa cuida 
de apenas um dos três pilares...26 

Todavia, o fato é que em 1992 essa bizarra parábola dos três 
pilares nem sequer havia sido inventada. Só começou a ser 
difundida a partir de 1997, e no contexto das empresas, não das 
nações. Em obra que se tornou clássico da pedagogia empresarial, 
seu criador, o consultor britânico John Elkington, salienta a 
necessidade de uma gestão voltada a três dimensões que em inglês 
começam pela letra “p”: “profit”, “people” e “planet”.27  

Tão forte foi a influência dessa tirada – mais conhecida como 
“triple bottom line” - que cinco anos depois ela foi catapultada 
para o documento da cúpula de Johanesburgo, em choque aberto 
com o terceiro princípio da Declaração do Rio.28  

A cúpula de Johanesburgo havia sido convocada com a ambição de 
transformar a Declaração do Rio numa espécie de projeto 
executivo. Mas nos 170 parágrafos do JPOI não há sequer uma leve 

                                                           
26

  Cf. Corrêa do Lago (2006) páginas 56 e 77. 
27

  Ver resenha do livro Canibais de garfo e faca, publicada no Valor de 27/09/11, p D10. 
28

 Mesmo supondo-se que as dimensões do desenvolvimento sustentável pudessem ser reduzidas aos 
três pilares dos negócios, eles não seriam assimiláveis a pilotis de um prédio. Nesse reducionismo, a 
metáfora precisaria realçar o caráter poroso das intersecções. Afinal, os supostos “pilares” da sociedade 
são atravessados por fluxos que permanentemente se misturam. Uma osmose que torna a integração 
dos vetores de desenvolvimento o nó górdio do processo. 
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sombra de planejamento. E foi nele que se operou a literal 
mutação do casamento indissolúvel em “ménage à trois”. 

Cinco passagens legitimaram tal retrocesso. A Introdução já realça 
a necessidade de se promover a integração dos “três 
componentes” do desenvolvimento sustentável (§ 2). Depois, o 
jargão “três pilares” aparece no § 79, seguido de três menções à 
integração das “três dimensões” (§ 140, 145 e 159). 

Então, em vez de contribuir para o entendimento do meio 
ambiente como a base material – biogeofísica - de qualquer 
possibilidade de desenvolvimento humano; ou em vez de promover 
a necessidade de integração de todas as dimensões desses dois 
componentes essenciais, abriu-se a porta para o truque de que o 
meio ambiente não passaria de um terço do desenvolvimento 
sustentável. 

Aos entusiastas dessa pirueta, nem ocorrem dúvidas sobre a 
importância de outras dimensões, como, por exemplo, a 
“política”29 ou de “segurança”, do lado do desenvolvimento. Assim 
como das dimensões “climática” ou da “biodiversidade”, do lado 
da sustentabilidade. Não lhes interessa a coerência cognitiva da 
nova fórmula oficializada pelo JPOI, mas tão somente a vantagem 
operacional ou pragmática que ela proporciona ao propósito de 
tripudiar via rebaixamento do meio ambiente nas tratativas 
diplomáticas multilaterais. Intenção que foi escancarada durante a 
preparação da Rio+20 por representantes do governo brasileiro ao 
dizerem que essa conferência deveria ser “sobre desenvolvimento, 
não sobre meio ambiente”. Ou mesmo pregarem a necessidade de 
“desambientalizá-la”. 

Pior, contudo, é que o “FWW” acabou confirmando a mutação 
selecionada pelo o “JPOI,” turbinando o descumprimento do 
terceiro princípio da Declaração do Rio. Não tanto na acepção 
positivista de supostos três “pilares”, pois tamanho despautério só 
escapou no subtítulo “Environmental pillar in the context of 
sustainable development” (seção “C”, depois do § 86). Mas, com 
certeza, na aceitação de que o desenvolvimento sustentável tenha 
três dimensões, bordão que está vinte vezes repetido.30 

                                                           
29

  Neste sentido, é imperdível do vídeo do perspicaz discurso de 10 minutos à plenária da Rio+20 feito 
pelo presidente do Uruguai, José Pepe Mujica: www.youtube.com/watch?v=zsOGZKRVqHQ 
30

 Subtítulo IV-A e § 20, 36,42, 56, 58,75, 76, 78, 83, 85, 93, 101, 119, 130, 138, 156, 158, 189, e 246. 

http://www.youtube.com/watch?v=zsOGZKRVqHQ
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Nenhum dos possíveis retrocessos políticos observados na Rio+20 
chega a ser comparável a essa eloquente confirmação da guinada 
política iniciada na triste cúpula de Johanesburgo: subestimar a 
importância das fronteiras ecológicas que já foram ou estão sendo 
ultrapassadas, ao promover a ilusão de que apenas um terço do 
desenvolvimento sustentável dependa de sua base biogeofísica. 

 

ESBOÇO DE HIPÓTESE INTERPRETATIVA  

“There is simply too much diversity in the world for nations 
to be shoehorned into common rules, even if these rules are 
somehow the product of democratic processes” 

Essa constatação de Dani Rodrik (2011:204) não poderia ser mais 
adequada ao entendimento da série de quatro cúpulas mundiais 
sobre a relação entre meio ambiente e desenvolvimento. 
Justamente porque um processo desse tipo só pode existir se for 
democrático, o estabelecimento de regras comuns entra em 
colisão com a imensa diversidade de situações nacionais objetivas, 
geradora da também imensa diversidade de interesses nacionais. 

Em tais circunstâncias, firmes regulações e padrões globais não são 
apenas impraticáveis, mas até podem ser indesejáveis por 
tenderem inevitavelmente ao mínimo denominador comum: 
acordos com regras muito fracas e ineficientes. 

Não por acaso, a emergências dos indispensáveis instrumentos 
jurídicos prescindiu da realização das cúpulas. A grande maioria 
dos acordos internacionais não precisou delas para ser assinados ou 
para entrar em vigor. O caso mais óbvio é o da proteção da 
camada de ozônio pela Convenção de Viena (1985) e por seu 
Protocolo de Montreal (1987), mas nesses quarenta anos 
emergiram dezenas de outros instrumentos jurídicos ambientais 
internacionais (Le Prestre, 2005: 169-190; Speth e Haas, 2006: 106; 
Chasek e Wagner, 20012:4-6).31 

Além disso, tanto Rio+10 quanto Rio+20 nem sequer tiveram 
mandato em questões referentes a duas das três principais 
fronteiras ecológicas globais, pois tais negociações ocorrem entre 
as “partes” das duas convenções e seus protocolos. Principalmente 
o de Kyoto para o clima, filhote da UNFCCC, âmbito no qual está 

                                                           
31

  Excelentes análises desses fatos no período pós-Rio92 foram reunidas por Chasek e Wagner (2012). 
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inserida a negociação energética, e os de Cartagena e Nagoya, 
para a conservação da diversidade biológica, objeto da UNCBD.  

É verdade que essas duas cúpulas poderiam ter feito avançar 
outras questões, como, por exemplo, a dos oceanos. Todavia, a 
atualização Unclos depende de tratativas em curso no âmbito da 
AGNU que não avançaram o suficiente para que o tão esperado 
termo aditivo pudesse ter sido inserido na pauta da Rio+20. 

A segunda constatação, que confirma e reforça a primeira, decorre 
da fortíssima inércia institucional da separação do mundo em 
apenas duas grandes categorias de sociedades - “desenvolvidas” e 
“em desenvolvimento” - muito embora ela se choque a sérios 
problemas de ordem factual, além de lógica. 32 

Nesses quarenta anos, muitas nações se industrializaram, 
diferenciando-se da centena de países que permanecem pobres e 
subdesenvolvidos. E nos últimos vinte houve dissolução do velho 
“segundo mundo”. Desde 1990, a velha dicotomia do 
desenvolvimento deixou de fazer qualquer sentido. E não poderia 
haver mais estridente evidência empírica do que os relatórios 
anuais do PNUD, que classificam o desenvolvimento humano das 
nações em quatro categorias: muito elevado, elevado, médio e 
baixo.  

Paralelamente foi sendo cada vez mais enfatizada a decisiva 
importância de nações “emergentes” (Banco Mundial), em 
“ascensão” (Zakaria, 2008; Amsden, 2009), ou pertencentes a um 
“novo segundo mundo” (Khanna, 2008). Quatro variantes que 
confirmam análises anteriores sobre o potencial de uma “semi-
periferia” que já se distanciou muito da mais de centena de países 
pobres, mesmo que esteja longe de alcançar níveis de 
prosperidade próximos das duas ou três dezenas de ricos (Arrighi, 
1996, 2001, 2008). 

Nada disso alterou, contudo, o processo de negociações da Rio+20, 
no qual o bloco “G77+China”, formado por 132 nações, manteve 
discurso idêntico ao usado há quarenta anos em Estocolmo pelo 
“terceiro mundo” para tirar partido de eventuais divergências 
internas ao bloco do Norte, principalmente entre os Estados Unidos 
e a Europa. Um padrão que se mostra extremamente resiliente, 
malgrado a mais impiedosa negação dessa dicotomia: a emergência 

                                                           
32

 A rigor, todas as sociedades estão em desenvolvimento, por mais diferentes que possam ser as suas 
situações objetivas. 
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do G-20, grupo responsável por 90% do principal problema 
ambiental global, a emissão de gases de efeito estufa. 

Então, o que mais parece impedir que a busca multilateral de 
regras comuns deixe de resultar em mínimo denominador comum 
nem é tanto a “demasiada diversidade”, enfatizada por Dani 
Rodrik na citação acima, mas sim a recorrente desigualdade ou 
assimetria entre as nações, pouco alterada pela indiscutível, mas 
bem recente, ascensão da semi-periferia. 

Embora de reconhecimento unânime, essa brutal desigualdade não 
se traduz em compromissos reais para contrariá-la, como 
demonstram inequivocamente os ODM, ao se restringirem ao 
combate às diversas dimensões da pobreza. No entanto, o 
fortalecimento social é essencialmente condicionado pelo aumento 
da igualdade, como demonstram as poderosas evidências reunidas 
por Wilkinson e Pickett (2009). Nada permite supor que essa regra 
não se aplique à comunidade das nações. 

Mesmo assim, a cooperação internacional tem sido muito mais 
determinada por outros três processos simultâneos e 
contraditórios: a soberania nacional, a democracia política e a 
globalização econômica,33 sem que até agora tenha se manifestado 
o quarto: a tendência à maior igualdade. 34 

Então, não pode haver motivo para otimismo sobre as bases 
institucionais em que se assenta o processo multilateral voltado ao 
desenvolvimento sustentável. Mesmo em áreas bem mais 
tradicionais, como as do comércio e das finanças, a governança 
tem sido extremamente frágil. Com muito mais razão na mais 
importante: a da segurança. E efetivo combate à 
insustentabilidade ambiental global dependerá muito mais da OMC, 
do FMI ou do Conselho de Segurança da ONU.  

Nesse contexto, pode parecer paradoxal que na Rio+20 o processo 
tenha avançado e simultaneamente mantido e reforçado a marcha 
à ré engatada em Johanesburgo. Impressão que necessariamente 
remete à debilidade do arsenal analítico sobre os papéis 
desempenhados pela série de quatro cúpulas. 

A Rio+20 com certeza não pertence a alguma espécie em extinção, 
como diz o título do artigo de O’Riordan et al. (2012). Título que, 
aliás, em nada corresponde ao seu introdutório conteúdo. Mas duas 
                                                           
33

  Processos que, na visão de Rodrik (2011:184-206), constituiriam um “trilema”. 
34

  “...almost unstoppable historical trend towards greater equality.” (Wilkinson e Pickett, 2009:267) 
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tentativas anteriores de interpretar os papéis dessas cúpulas 
certamente servem de referência.  

Ao apresentar avaliação feita por Seyfang (2003) logo após a 
cúpula de Johannesburgo, Andrew Jordan e Timothy O’Riordan 
(2003) destacaram cinco qualidades das três primeiras cúpulas: 
chamaram muita atenção; mobilizaram governos, ONGs e 
empresariado; geraram sérias análises e avaliações; estimularam 
acordos internacionais; agitaram e sacodiram a poeira (“create 
dust and turmoil”). 

Tinham sido ainda mais amplos os louvores aos papéis das mega-
conferências em ponderações de Peter M. Haas (2002) que não 
deixaram de antecipar o chamado “fracasso” da Rio+10. Primeiro, 
porque teriam contribuído para uma virada na governança 
ambiental internacional ao educarem elites governamentais, ao 
exporem essas elites a novas agendas e discursos e ao propiciarem 
novos recursos para a promoção do desenvolvimento sustentável. 
Segundo, porque melhoraram os contatos entre sociedades civis e 
estados, além de racionalizarem e simplificarem as 
responsabilidades na estrutura da ONU e de outras entidades do 
sistema Bretton Woods com relação ao desenvolvimento 
sustentável. Então, mesmo na falta de apoio dos governos para 
efetivos compromissos multilaterais, as cúpulas favoreceram 
pressões para a reforma dos arranjos institucionais, para a adoção 
de tecnologias verdes, e para melhorar o papel monitorador do 
Pnuma. 

Como a abordagem teórica de Haas é profundamente 
construtivista, o mais provável é que não tenha boa acolhida entre 
adeptos de suas duas congêneres: a realista e a institucional.  

De fato, uma das propostas que tiveram importância na Rio+20 e 
motivaram séria disputa, ou conflito, foi sobre o status do Pnuma, 
que havia sido diplomaticamente colocada na pauta como “quadro 
institucional do desenvolvimento sustentável”. O resultado até 
pode ter parecido uma “vitória de Pirro” contra a aliança da 
Europa com a África. Mas a coalizão do G77+China com os EUA 
impôs a continuidade da atual dispersão das Convenções e de seus 
respectivos secretariados, em vez de permitir que uma nova 
agência resultante de promoção do Pnuma começasse a unificar a 
gestão desses regimes. Houve aí uma clara troca motivada por 
interesses. Querem autonomia e mais recursos? Sim, mas não com 
capacidade centralizadora sobre as convenções. 
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Também houve ao menos uma ameaça baseada em poderio que 
prevaleceu sobre a troca. Já nos estertores dos entendimentos, a 
proposta de um Fundo e de regras mais restritas sobre as 
iniciativas de ajuda ao desenvolvimento (ODA) foi feita pelo Sul. 
Diante da recusa do Norte, toda a artilharia foi mobilizada para 
que ficassem bem diluídas as decisões sobre economia verde e 
sobre energia. A ideia de “complementar” o PIB, que só mereceu 
um precário parágrafo, parece ter sido mera concessão à Europa, 
sem que se saiba do que esta abriu mão em troca.  

Não obstante, o que mais beneficiou a imagem e a reputação da 
própria ONU, dando ampla legitimidade ao FWW, foram, sem 
dúvida, os ODS, proposta feita tarde demais para que a decisão 
pudesse ser mais incisiva do que um acordo sobre o procedimento 
que permitirá a adoção desses objetivos em 2015, em sintonia com 
já prevista revisão dos ODM na chamada “agenda pós-2015.” 

Tudo isso torna inverossímeis as separações estabelecidas pelos 
três grandes modelos teóricos das relações internacionais. Houve 
“ameaça” baseada em “poder” (ou “poderio”), tão caro à 
abordagem realista. E “instituições,” privilegiadas nas abordagens 
liberais, abundaram nas “trocas.” Mesmo que possam ter 
prevalecido os vetores da abordagem construtivista: “normas”, 
“representações”, “comunicação”, “saber”, etc.  

É inoperante o uso isolado que qualquer desses três 
enquadramentos teóricos para interpretar o processo político 
global focado no desenvolvimento sustentável cristalizado em suas 
quatro cúpulas. Pode ser bem mais fértil resgatar a teoria da 
evolução social proposta por Kenneth E. Boulding (1981, 1983).  
Ele chamou de “sistema integrador” a terceira e mais importante 
categoria da interação humana que, em última instância, azeita as 
outras duas: a “ameaça” (poder) e a “troca” (instituições).  

A hipótese pode ser, então, de que os papéis legitimador e 
simbólico das quatro cúpulas garantiram e facilitaram o manejo de 
inevitáveis ameaças e de indispensáveis trocas.35 Nada haveria de 
paradoxal, portanto, nesse passo adiante e dois para trás, já que 
fato recorrente das relações internacionais é a mistificação. 36     

   

                                                           
35

  É interessante notar que as cúpulas chegam a ser chamadas de “grandes missas” (Le Prestre 2011:4). 
36

  “One aspect of the creation of legitimacy is mystification. We find this often in religion. We find it also 
in politics and especially in the mysteries of foreign policy and the military.” (Boulding, 1981:207)   
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