
Conferência das NN.UU. sobre 

Meio Ambiente Humano 1972 

É um apelo aos povos de garantir 

sua sobrevivência por ações 

inteligentes, pelo uso do 

conhecimento, por escalas de 

valores adequadas e por assumir 

responsabilidades cívicas. 

É uma rejeição da ignorância e da 

indiferença e é um elenco de 

princípios para uma vida 

civilizada.  

 

16 princípios 

No. 1: Garantir a todos o direito à 

liberdade 

No.2: Recursos naturais devem ser 

conservados por meio de gestão 

No.3: Bio-capacidade da Terra 

deve ser mantida 



No. 4: Garantir a manutenção da 

fauna. 

No. 5: Recursos não-renováveis 

devem ser protegidos da extinção 

No. 6: Emissões de poluentes 

devem ser mantidos aquém da 

capacidade de renovação da Terra 

No. 7: Os estados devem tomar 

medidas para impedir a poluição 

dos mares 

No. 8: Promover o 

desenvolvimento social 

No. 9: Superar deficiências 

ambientais oriundos do 

subdesenvolvimento através de 

ajuda financeira 

No. 10: Garantir preços estáveis de 

alimentos em países em 

desenvolvimento 



No. 11: Ter políticas ambientais em 

todos os países para promover o 

desenvolvimento  

No. 12: Liberar recursos 

financeiros para preservar o 

ambiente 

No. 13: Governos devem promover 

um planejamento integrado de seu 

desenvolvimento 

No. 14: Estados devem conciliar 

desenvolvimento e meio ambiente 

No. 15: Estados devem planejar 

assentamentos humanos sem 

projetos de colonialismo ou 

racismo 

No. 16: Estados devem ter políticas 

demográficas que evitem a 

superpopulação 

------------------------- 

Verdades inconvenientes: 



Em, 1972 co-existiam 3 mundos: 

O primeiro, o segundo e o terceiro. 

O segundo mundo era formado por 

ditaduras sem liberdade de 

expressão alguma, e a revolução 

cultural na China começou 3 anos 

mais tarde. 

Perguntas inconvenientes: 

No. 1 Liberdade individual. O que 

significava isso para uma 

ditadura? Quem assinou a 

Resolução? 

No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 não são 

princípios óbvios? Se foi necessário 

insistir neles, algo estava fora do 

eixo nos governos deste mundo. 

No. 5 Quais recursos seriam esses? 

Se um recurso não é renovável, 

como seria possível evitar sua 

extinção? 



No. 9 Soa fácil, mas não 

compromete a ninguém. É sonho. 

Aqui está a principal falha do 

documento: Não indaga sobre a 

origem da pobreza e do 

subdesenvolvimento. Ignora a 

causa e procura abafar o efeito 

com dinheiro. 

No. 10 Como fazer? Outro sonho. 

Mais dinheiro? 

No. 11 A charada básica: Como 

transformar um mundo 

heterogêneo em outro homogêneo? 

Esta é minha charada avó! 

No. 12 Quem paga quanto? Quem 

escolhe os pagadores e os 

receptores de dinheiro? Eles são 

consultados? 

No. 13, 14 Nada mais óbvio.   



No. 15 Um recado ao Reino Unido 

e à África do Sul e que ignorou a 

dominação soviético da época sobre 

metade da Europa e da Ásia 

Central. 

No. 16 Possivelmente dirigido à 

Índia, pois a China já tinha tal 

política. 

Esta foi a hipocrisia e a 

proclamação de boas intenções dos 

líderes dum mundo fictício. 

Convite à reflexão. A Cúpula de 

Toribaté 2016 terá a oportunidade 

de inovar ! 

------------------------------------------- 

 

 

 

 



Relatório da Comissão Mundial de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 

1987 

12 capítulos 

Exemplos: 

Cap. 1: Todos dependemos duma 

única biosfera  

Recursos naturais devem ser 

conservados por meio de gestão 

Cap. 2: Futuras gerações não 

devem ser prejudicadas (o conceito 

do desenvolvimento sustentável) 

Desenvolvimento deve estar em 

harmonia com o potencial 

reprodutivo do ecossistema 

Recursos não-renováveis devem ser 

protegidos da extinção (repetição 

pura de 1972) 



Emissões de poluentes devem ser 

mantidos aquém da capacidade de 

assimilação da Terra 

Os estados devem tomar medidas 

para impedir a poluição dos mares 

Estados devem conciliar 

desenvolvimento e meio ambiente 

Estados devem planejar 

assentamentos humanos 

Cap. 4: Medidas urgentes devem 

impedir o crescimento 

populacional além dos 6 bilhões em 

100 anos 

Estados devem ter políticas 

demográficas 

Estados devem prover educação e 

meios de planejamento familial 

Estados devem criar novas escalas 

de valores para o convívio com o 

meio ambiente 



Cap. 9: Países em desenvolvimento 

devem aumentar em 65% sua 

infra-estrutura urbana 

Planejar saneamento, transporte e 

educação para cidades em 

crescimento 

Descentralizar a população para 

cidades menores 

Descentralizar a administração de 

recursos 

 

Charadas 

O que houve de novo desde 1972? 

Quantas das diretrizes transmitem 

o óbvio, e porque o mundo 

precisava ser lembrado do óbvio? 

A bio-capacidade da Terra não 

estava quantificada. Como os 

governos iam saber se seu 

desenvolvimento estava em 



harmonia com o potencial 

reprodutivo do ecossistema? 

Qual foi o alvo temporal para 

aumentar em 65% a infra-

estrutura urbana? 

O relatório de 1987 indica uma 

meta de 6 bilhões para 2100, mas 

em 2013 já eramos 7,0 bilhões. O 

que não funcionou?  

Qual é a maior dificuldade dessas 

cúpulas em produzirem diretrizes 

mundiais? Podemos fazer uma 

analogia entre diretriz de cúpula 

mundial e constituição nacional? 

As políticas demográficas são 

polêmicas. A quem se dirigem e 

quais são suas chances de sucesso? 

Quais assuntos hoje considerados 

importantes para a 

sustentabilidade urbana não foram 



mencionados nas TAI anteriores? 

Eles serão incluídos na Agenda 21? 

 

------------------------ 

 

 

Conferência das NN.UU. para 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 

1992 

40 capítulos (é a Agenda 21) 

Exemplos: 

Capítulo 3: Combate à pobreza 

12 ações com o objetivo geral de 

em longo prazo capacitar a todos a 

atingir meios sustentáveis de 

subsistência 

4 objetivos específicos: 

1. Oferecer a todos a oportunidade 

de ganhar a vida de forma 

sustentável 



2. Implementar políticas que 

promovam níveis adequados de 

financiamento. 

3. Desenvolver programas 

integrados de manejo saudável do 

meio ambiente 

4. Criar um núcleo de investimento 

no capital humano. 

 

Charada:  

Em que consistiu o avanço de 1972 

a 1992? Do simples direito à 

liberdade em 1972 à oportunidade 

de ganhar a vida.  

 

Capítulo 4: Mudança dos padrões 

de consumo 

2 objetivos: 



1. Promover padrões de consumo 

que reduzam as pressões 

ambientais 

2. Desenvolver uma melhor 

compreensão do papel do consumo 

no caminho à sustentabilidade 

Charada: Como passar da 

promoção à implantação dos novos 

padrões? Os hábitos de consumo 

fazem parte da cultura. Como 

mudar? Em quanto tempo? 

 

Capítulo 18: Proteção dos recursos 

hídricos. É específico da A21 e não 

presente como tal nos TAI 

anteriores. 

Objetivo: Satisfazer as 

necessidades hídricas de todos os 

países para o desenvolvimento 

sustentável deles. 



Quantificação: 

Até 2000 estabelecer programas 

eficientes de uso de água com 

metas. 

Até 2005 atingir essas metas. 

Charada:  

Quais seriam esses programas 

eficientes e que já foi feito em 

conseqüência da Cúpula 1992? 

Foram formados os comitês de 

bacias para disciplinar o uso da 

água. 

 

Capítulo 36: 

Fomento da educação. 

Objetivo: Alcançar o acesso 

universal à educação básica, 

conseguir que 80% das crianças de 

ambos os sexos terminem a 

educação fundamental e reduzir 



pela metade o analfabetismo de 

adultos comparado com 1990. 

A notar a quantificação incipiente! 

É o único capítulo quantificado. 

 

Charadas: 

1. Quais foram os resultados, 

quando foram atingidos e onde 

foram divulgados? Não houve 

alvo temporal.  

2. Como se faria o planejamento 

em nível municipal para atender 

a diretriz? 

 

 

Millennium Summit 2000 e MDM 

 

O ponto de inversão: Passa-se das 

boas intenções à fixação de metas. 



É o início da quantificação e da 

cobrança de resultados!  

Conferir nossa charada-mãe! 

8 metas com prazo 2015. 

Charada: Quais eram os alvos 

específicos de cada meta e que 

devia ser medido para conferir o 

cumprimento? 

Meta 1: Erradicar a pobreza  

               extrema e a fome 

Alvo: Reduzir pela metade até 

           2015 a proporção de  

           pessoas que vivem com  

           menos de 1 USD por dia e 

           que passam fome. 

Medidores (tirados das 

          estatísticas do Banco  

          Mundial e da UNESCO): 

          Proporção de pessoas que  

          vivem com menos de 1 USD  



          por dia 

          Porcentagem do consumo  

          nacional atribuído aos 20%  

          mais pobres. 

          Porcentagem de crianças  

          com menos de cinco anos de  

          idade que são subnutridas. 

          Proporção da população  

          que não consome o mínimo  

          recomendado de energia 

          alimentar. 

Meta 2: Atingir educação  

              primária universal 

Alvo: Até 2015, existem condições   

          para todas as crianças 

          poderem completar o curso 

          de educação básica. 

Medidores (tirados de estatísticas 

da ONU): 

          A porcentagem de crianças  



          em idade escolar, 

          efetivamente matriculadas. 

          A porcentagem de alunos  

          ingressantes no primeiro  

          ano que completam o  

          quinto ano. 

          A porcentagem de alunos 

        ingressantes no primeiro 

          ano que completam o 

          curso básico. 

          A porcentagem de pessoas  

          entre 15 e 24 anos de idade 

          que são alfabetizadas. 

 

As MDM foram tão geniais que 

nos 12 anos seguintes nunca 

foram modificadas. Tratados 

subsequentes simplesmente as 

repetiram. Vale a pena olhar de 

perto as 8 MDM. 



------------------------------------ 

 

 

World Summit on Sustainable 

Development 2002  

 

É a continuação da cobrança de 

resultados e prazos. Repete as 

diretrizes e prazos das MDM. 

Mais um ponto para nossa 

charada-mãe! 

O prazo continua sendo 2015. 

Exemplos:  

pobreza, água, saneamento:  

Reduzir pela metade . . . . 

Grau de liberdade da próxima 

cúpula? 

Reduzir a zero ou reduzir 

novamente pela metade? Prazo? 

Exemplo educação: 



100% educação fundamental. 

Grau de liberdade da próxima 

cúpula? 

Reforçar ou considerar 

resolvido? 

 

-------------------------- 

 

Reunião de líderes mundiais 2005 

 

Comprometimento de atingir as 

MDM até 2015. 

Juntar mais 50 bilhões de $$. 

Esforços anti-malária. 

Cancelar dívidas de países 

pobres. 

Liberalizar o comércio. 

------------ 

 



United Nations Conference on 

Sustainable Development 2012 

 

Resultados: Um conjunto de boas 

intenções para atingir metas de 

cúpulas anteriores. Exemplos: 

Atingir metas de MDG, Agenda 

21 e WSSD. 

Acabar com a pobreza. 

Enunciado chave: 

Cada país tem a responsabilidade 

de seu próprio desenvolvimento. 

Convite feito: 

Convida-se a qualquer 

protagonista a assumir um 

compromisso ambiental e 

divulgá-lo.  

----------------- 

 



Chegamos ao final das cúpulas 

sobre desenvolvimento 

sustentável. 

Charada: Contabilizar os avanços 

de 1972 a 2012 (40 anos de 

esforços), e prognosticar os graus 

de liberdade de cúpulas futuras. 

Isso é assunto de várias 

monografias. Falta discutir a 

aritmética ambiental para 

extrapolar ao futuro. 

Charada derradeira:  

Precisamos de mais cúpulas ou já 

sabemos o que devemos fazer? 

--------------------- 


