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RESUMO 
O atual contexto de crise ecológica fez nascer e evoluir, num processo histórico-discursivo, 
o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual procura, assim, oferecer respostas para 
tal crise. Mas para que o desenvolvimento sustentável se torne uma realidade faz-se 
necessária uma rede de governança, em nível local, nacional e global, que o tome como fim 
último. A forma mais eficaz e legítima de alcançar tal intento é através da ampliação de 
processos participativos-deliberativos no seio dessa governança, é através, em outras 
palavras, de uma governança democrática. 
 
Palavras-Chave: Boa Governança. Democracia Participativa-deliberativa. Meio 
Ambiente. Desenvolvimento Sustentável. Convenção de Aahrus. 

1 INTRODUÇÃO 

 
We stand now where two roads diverge. But unlike the roads in Robert Frost’s familiar poem, 
they are not equally fair. The road we have long been traveling is deceptively easy, a smooth 
superhighway on which we progress with great speed, but at its end lies disaster. The other 
fork of the road – the one “less traveled by” – offers our last, our only chance to reach a 
destination that assures the preservation of our earth. The choice, after all, is ours to make. 
Rachel Carson, em Primavera Silenciosa (CARSON, 1962). 

 

A clássica obra Primavera Silenciosa, de Rachel Carson foi um marco simbólico do 

início das preocupações da humanidade com os problemas ambientais na era 

contemporânea. O referido trecho da obra consegue olhar muito além do seu tempo e 

prever, com exatidão, o dilema civilizacional no qual a humanidade se encontra hoje, a 

situação de encruzilhada, de bifurcação do caminho: de um lado, temos o caminho que nos 

trouxe até aqui, e continuar nele seria a opção mais fácil de se tomar; entretanto, esse é um 

caminho que claramente termina em desastre.  

O outro caminho, ao contrário, requer o esforço da mudança de direção, do giro da 

bússola, mas, apesar da maior dificuldade, é o caminho que nos permite continuar andando 
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sem prazo para a viagem acabar. A encruzilhada, pois, está posta: e, nas palavras de Rachel 

Carson, “a decisão, ao final, será nossa para tomar”. 

Essa é a conclusão, assim, que fez iniciar, por volta de quarenta anos atrás, o debate 

mundial sobre os problemas ambientais, sobretudo aqueles que ameaçam o futuro da 

humanidade. Após o início do debate, entretanto, percebeu-se que essa ameaça se faz 

presente não só em razão dos problemas ambientais: os estarrecedores índices de miséria e 

de desigualdade social entre os países e dentro dos mesmos também possuem o poder de 

levar a humanidade a uma situação de colapso, eis que, conforme preconizou o ex-

secretário geral da ONU Kofi Annan, “a pobreza absoluta é uma ofensa à nossa humanidade 

comum” (ANNAN, 2000). 

Foi em razão desses dois fatores – a gradação ambiental e a pobreza, em níveis nunca 

antes testemunhados na história, portanto, que a comunidade internacional decidiu 

debruçar-se sobre o estudo e a criação de um tipo de desenvolvimento que permitisse a 

promoção de um nível de vida decente a todas as pessoas do planeta e, ao mesmo tempo, a 

resolução dos problemas ambientais e a preservação do ambiente. O objetivo, em suma, foi 

o de criar um novo paradigma de desenvolvimento, um novo caminho para a humanidade. 

O novo caminho apresentado foi o do desenvolvimento sustentável.  

Nesse sentido, é preciso que os sistemas de governança sejam voltados para esse fim, ou 

seja, colocar o desenvolvimento sustentável como objetivo da governança, seja no nível 

global, regional, nacional ou local. Entretanto, a decisão de girar a direção e fazer a bússola 

apontar para o desenvolvimento sustentável é uma decisão, em primeira e maior instância, 

política; tal decisão depende, portanto, da qualidade dos processos políticos ao qual está 

submetida.  

O nosso entendimento é o de que a forma mais eficaz e segura de se chegar a essa 

decisão política, de se fazer com que a bússola seja apontada para esse caminho, é através 

da democracia participativa-deliberativa.  

As ideias que pretendemos defender no presente trabalho, portanto, dizem respeito aos 

temas da governança, da democracia e do desenvolvimento sustentável, buscando 

estabelecer as relações que os unem e que os tornam essenciais uns aos outros.  

Para tanto, faremos primeiramente uma análise do tema da governança, depois da 

democracia e por fim do desenvolvimento sustentável, finalizando com a ideia de 

“governança democrática para o desenvolvimento sustentável”.  

Iniciemos, pois, com o tema da governança.  

 

2 A BOA GOVERNANÇA 

A nossa concepção de boa governança relaciona-se intrinsicamente com a ideia de 

justiça. Por essa razão é que iniciaremos a nossa análise com uma breve reflexão sobre a 

mesma. Nesse sentido, faremos uso da teoria de justiça proposta por Amartya Sen.  
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Segundo o economista indiano, a sua teoria da justiça, ao contrário de outras que o 

precederam, não procura descrever a sociedade perfeitamente justa, desenhá-la no ar, mas 

sim estabelecer processos para a identificação de injustiças concretas e superáveis, 

exatamente as injustiças que vemos no nosso dia-a-dia. Nas palavras de Sen (2009, s. p.),  

à nossa volta existem injustiças manifestamente remediáveis e que temos vontade de eliminar 
[...] A identificação da injustiça superável não é somente aquilo que nos leva a refletir sobre a 
justiça e a injustiça, é, a mais disso, algo de central para a teoria da justiça [...] a teoria da 
justiça na qual eu incluo meios para ajuizar de como reduzir a injustiça e incrementar a justiça, 
em vez de apenas procurar uma caracterização de sociedades perfeitamente justas. 

 
Reduzir a injustiça e incrementar a justiça. Entendemos que devem ser esses os objetivos 

de uma boa governança. Entendemos igualmente que, diante de cidadãos cada vez mais 

conscientes em grande parte do mundo, a boa governança tende a ser cada vez mais 

almejada, perseguida e exigida nas próximas décadas, passando a ser tida como condição 

sine qua non para a manutenção de governos no poder.  

Tanto o é que, em tempos recentes, o tema da boa governança tem estado na tônica do 

discurso político e sido alvo de inúmeros estudos que tentam identificar os princípios 

basilares de uma boa governança. O Livro Branco da Governança Europeia, por exemplo, 

identifica os seguintes: abertura, participação, responsabilização, eficácia e coerência. 

Alguns estudos destacam ainda outros princípios, dentre os quais o da legitimidade, da 

democracia, da eficiência, etc. (FIDÉLIS, 2008). O fato é que todos esses princípios 

possuem em comum o fato de serem princípios procedimentais. A nossa proposta, 

portanto, é de agregar a eles o princípio material da justiça, ou seja, agregar ao rol dos 

princípios da boa governança o seu fim máximo, o seu objetivo: o de reduzir as injustiças e 

incrementar a justiça, nas já citadas palavras de Amartya Sen.  

O nosso quadro de princípios da boa governança, assim, agregaria os seguintes:  

1) fim de justiça - vem como o princípio basilar de ordem material, o qual serve de guia e 

razão última a todos os que vêm a seguir. O analisaremos com mais detalhes em item 

posterior; 

2) eficiência - uma gestão eficiente dos recursos disponíveis, de forma que a tais recursos 

seja dada a melhor destinação possível e que deles se tirem os melhores resultados 

possíveis. O Livro Branco da Governança Europeia, ao invés do termo “eficiência”, fala em 

“eficácia”, afirmando que “as políticas deverão ser eficazes e oportunas, dando resposta às 

necessidades com base em objetivos claros, na avaliação do seu impacto futuro e, quando 

possível, na experiência anterior” (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2001). 

3) coerência – o Livro Branco da Governança Europeia lembra que desafios como a 

mudança climática e a evolução demográfica (desafios característicos de uma sociedade 

complexa e de risco) alargam a diversidade de tarefas e extrapolam a fronteira de políticas 

setoriais. Nesse sentido, é cada vez maior a necessidade de coerência nas decisões e ações 

políticas, é cada vez mais necessária uma abordagem comum para as mesmas, de forma a 

estabelecer, assim, segurança jurídica no quadro de governança.  
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4) responsabilização – segundo Alexandra Aragão, a responsabilização que se costuma 

tomar como princípio basilar da governança é a responsabilização no sentido de 

“atribuição”, aquela que o termo “accountability”, em inglês, tão bem designa (ARAGÃO, 

2008). 

 Tal princípio de responsabilização é o que permite, por exemplo, tornar os políticos e 

demais gestores públicos responsáveis pelos atos de flagrante má governança (ou a má 

governança em geral) cometidos no exercício de suas funções políticas e de gestão pública. 

Trata-se, portanto, de uma nova modalidade de responsabilidade, a responsabilidade 

política, para além das clássicas responsabilidade penal, civil e administrativa.  

5) democracia participativa-deliberativa - um sistema democrático que, para além da 

existência dos elementos clássicos da democracia contemporânea (o voto livre e universal e 

as eleições periódicas), possibilite também uma constante e ampla participação deliberativa 

da população em outros espaços e momentos da vida política e social do 

país/região/município. Entendemos que se enquadram aqui, portanto, os princípios da 

abertura, da informação, da transparência e, propriamente, os princípios da participação 

popular e o da deliberação pública.  

O que se advoga aqui é uma nova perspectiva para a democracia, talvez mesmo um novo 

conceito de o que é democracia, o qual vem sendo construído por diferentes autores nas 

últimas décadas. E a grande maioria chega a conclusões semelhantes no que diz respeito à 

necessidade de maior participação popular nos processos de tomada de decisão, bem como 

à necessidade de que tal participação não recaia no erro de se limitar ao ato unilateral de 

votar, mas que, ao contrário, centre-se no ato da discussão, da deliberação pública.  

Tal democracia tem recebido diferentes nomes pelos autores que a propõem. Amartya 

Sen a chama de “democracia funcionante” 1 e congrega os seus princípios de participação e 

deliberação no termo “argumentação pública” (SEN, 2009); Boaventura de Sousa Santos, 

por sua vez, a denomina “democracia de alta intensidade” (SANTOS, 2003). Nós a 

denominaremos aqui de “democracia participativa-deliberativa”, ou, inspirando-nos em 

Amartya Sen, “democracia pela argumentação pública”, a fim de ressaltar as características 

que mais a identificam.  

Entendemos que tal é a importância e a essencialidade desse tipo de democracia para o 

alcance de uma boa governança que falamos em “governança democrática” e também a 

                                                           
1 O economista indiano e grande estudioso do tema das carestias (morte massiva de pessoas em razão da 
falta de comida) defende fortemente a tese de que uma carestia não é possível de ocorrer em uma 
democracia “funcionante”. O adjetivo “funcionante”, segundo Sen, é o que faz toda a diferença e o que 
explica o fato de que carestias já ocorreram em tempos recentes em países ditos democráticos (como a 
grande carestia na Nigéria na década de 90), uma vez que, em verdade, apesar de tais países contarem com 
o sistema de eleições e voto periódico, os mesmos não apresentavam à época um quadro de argumentação 
pública - o elemento essencial da democracia “funcionante” (SEN, 2009). 

 



CADERNOS UNDB | SÃO LUÍS | V. 4 | JAN/DEZ 2014 
 

razão pela qual analisaremos agora, de forma mais detalhada e em especial, as bases 

teóricas dessa democracia participativa-deliberativa. 

 

3 A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-DELIBERATIVA 

Um dos principais consensos globalmente construídos durante o século XX, foi, sem 

dúvida, o consenso democrático, aquele que afirma a democracia como a melhor e mais 

legítima forma de governança. Na esteira de tal consenso, o pensador político norte-

americano Francis Fukuyama chegou a predizer o “fim da história” com a instauração do 

modelo democrático mundo afora, o que representaria a evolução máxima das relações 

sociopolíticas da humanidade (FUKUYAMA, 1989). 

Entretanto, o consenso democrático que se desenhou refere-se apenas a uma forma 

particular de democracia, a chamada democracia representativa liberal, a qual compreende 

a política unicamente sob o seu viés institucional e coloca o voto eleitoral periódico como 

única forma e momento de participação popular na vida política do país. 2 A formação de 

um consenso universal em torno dessa forma de democracia teria ocorrido em decorrência 

de sua imposição como o único modelo possível, “para além e fora do qual não existia 

qualquer possibilidade democrática” (SHETH, 2003). Para Emir Sader, tal reducionismo 

das possibilidades democráticas a essa forma única de democracia teria ganhado ares de 

universalidade e constituído-se numa “canonização consagrada e multiplicada por várias 

instâncias, praticamente sem qualquer tipo de contestação” (SADER, 2003). 

Ao tempo em que tal consenso era firmado, entretanto, sinais de crise já se tornavam 

evidentes, e a expressão “crise da democracia” passou a ser cada vez mais utilizada. Escobar 

Dagnino afirma que tal crise nasceu em decorrência da “profunda insatisfação com os 

resultados dessas democracias em termos de justiça social, eficácia governamental e 

inclusão política” (DAGNINO, 2000). 

Na mesma esteira, Rodolfo Pereira Viana afirma que a crise do modelo representativo 

liberal se criou em razão da quebra de identificação entre representantes e representados e 

da forte insatisfação com a lógica operacional e o desempenho dos partidos políticos, a 

ponto de ter nascido a expressão “ceticismo partidário”. Isso porque o inventário 

comportamental dos partidos tem se pautado, na maioria das vezes, na lógica da conquista 

e da manutenção do poder, na qual a situação do poder é colocada acima da coerência 

ideológica e dos compromissos assumidos perante os representados. Como consequência 

disso, surgem os fenômenos de afastamento, renúncia ou recusa à política, que possuem 

como maior exemplo o crescente abstencionismo da população dos países. 

 Uma vez que a “crise da democracia” tem saltado aos olhos, a tônica do discurso 

democrático passa a ser pela sua reformulação, pela necessidade de revisão de suas bases 
                                                           
2 Diversos autores identificam a formação desse “consenso democrático” em torno unicamente do modelo 
representativo liberal da democracia. Entre eles, Santos (2003). 
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estruturantes, suas dimensões, seus elementos. Segundo Dagnino, “o que está 

fundamentalmente em disputa são os parâmetros da democracia, são as próprias fronteiras 

do que deve ser definido como arena política: seus participantes, instituições, processos, 

agenda e campo de acção” (DAGNINO, 2000, p. 15). 

Para Rodolfo Viana Pereira, chega a ser uma ironia o fato de que, junto ao “consenso da 

democracia”, venha o consenso em torno da necessidade de “reforma da democracia”, o 

qual possui na expressão “democratizar a democracia” uma de suas mais eloquentes 

expressões (PEREIRA R., 2008, p. 116). 

Assim, é com a perspectiva de reformar a democracia, de democratizá-la, de transformá-

la em uma democracia de alta intensidade, que muitos autores, desde a segunda metade do 

século XX, têm produzido importantes teorias normativas da democracia, geralmente se 

focando ou na abertura de um número maior de espaços e momentos de participação 

popular, ou no aprimoramente da forma que se dá esse processo de participação – 

preocupações com a quantidade e com a qualidade da participação, respectivamente. As 

teorias que se focaram na ampliação da quantidade da participação são as chamadas teorias 

participativas da democracia, e as que se focaram na qualidade dessa participação são as 

chamadas teorias deliberativas da democracia. 

As teorias participativas contemporâneas, em primeiro lugar, começaram a surgir na 

segunda metade do século XX como forma de oposição à corrente do elitismo democrático 

(característico da democracia representativa liberal), para a qual os cidadãos comuns 

seriam indivíduos apáticos, desinformados e incapazes de fazerem parte do processo de 

tomada de decisões políticas, cabendo aos mesmos, portanto, unicamente o papel de votar 

em um ou outro representante oriundo das elites políticas do país. (SHUMPETER apud 

SANTOS, 2003).  

Ao contrário dessa ideia, as teorias participativas pregam a constante participação dos 

cidadãos na vida política do país, tanto no sentido de influenciarem as decisões políticas 

através de espaços e instrumentos não-institucionais, como no sentido de participarem 

ativamente dos processos de tomada de decisão política, através da ampliação de espaços e 

instrumentos institucionais. As teorias participativas não pretendem pôr abaixo o sistema 

de representação política, mas sim conjugá-lo com espaços e formas constantes de 

participação popular na vida política das cidades, das regiões e do país. 3 

Carole Pateman e Benjamin Barber foram alguns dos autores que primeiro realizaram o 

movimento de recuperação do princípio participativo nas democracias contemporâneas, 

elevando-o ao patamar de fonte de legitimidade das mesmas. Em sua clássica obra 

“Participation and democratic theory”, de 1970, Carole Pateman reconstrói as funções 

positivas da participação e, com isso, desenvolve uma teoria para sustentar a necessidade 

                                                           
3 Com o mesmo entendimento: Mendes (2004). 
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de participação em diversas instâncias da vida social, em especial dentro das indústrias 

(PATEMAN, 1970). Benjamin Barber, por sua vez, afirma que na participação política 

reside o conceito de “strong democracy” (democracia forte) (BARBER, 2003). 

De uma forma geral, as virtudes da democracia participativa vislumbradas por esses e 

outros autores4 podem ser resumidas nas seguintes: 1) maior integração do cidadão na sua 

comunidade, aumento do senso de pertencimento à mesma; 2) ligação direta entre maior 

participação e redução das desigualdades sociais, o que possibilitaria uma democracia 

material, em vez de meramente formal; 3) potencial educativo da participação política, 

capaz de desenvolver as capacidades sociais e políticas de cada indivíduo: “the more the 

individual citizen participates the better able he is to do so” (PATEMAN, 1970), ou seja, 

quanto mais os cidadãos participam, mais se tornam aptos a participarem (nesse sentido, a 

participação promoveria um constante educar dos indivíduos participantes, num círculo 

virtuoso de participação-educação); 4) maior eficiência na gestão dos problemas 

relacionados à sociedade globalizada e à sociedade de risco. 

Na década de 1980, o foco da discussão saiu da vertente da quantidade da participação e 

se fixou na vertente da qualidade dessa participação: foi o que ficou conhecido como a 

“virada deliberativa da democracia”. A principal preocupação das teorias deliberativas da 

democracia, portanto, reside na forma como se dá a definição das preferências dos 

indivíduos, ou seja, as razões que levam os indivíduos participantes a fazerem esta ou 

aquela escolha. 

A corrente deliberativa da democracia faz ampla oposição à corrente agregativa 

(presente no modelo da democracia representativa liberal), para a qual os posicionamentos 

dos cidadãos sobre os assuntos em pauta e, consequentemente, suas decisões sobre os 

mesmos, já estão dados, são fixos, e a questão principal, então, recai sobre a melhor forma 

de agregá-los, como em uma soma matemática.  

Na corrente deliberativa, por sua vez, os posicionamentos dos cidadãos e as 

consequentes decisões políticas tomadas por estes devem ser construídos dialogicamente, 

ou seja, através de debates entre os membros de uma comunidade na esfera pública. Desta 

forma, os posicionamentos ou, conforme denominam os autores deliberativos, as 

“preferências” dos indivíduos não seriam fixas, não estariam previamente estabelecidas; 

elas seriam fruto da discussão pública. O importante, para essa corrente, não é a simples 

agregação de votos, mas sim o debate público que é feito anteriormente à tomada da 

decisão e que irá orientá-la.  

Dessa maneira, conforme afirmou S. Chambers, a democracia deliberativa move o 

coração da democracia para longe do voto e o aloca dentro da discussão na esfera pública 

(CHAMBERS, 2003, p. 311). E dentro os vários autores que passaram a considerar a 

                                                           
4 Dentre eles: Pereira M. (2008). 
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deliberação pública como a principal característica da democracia, Jurgen Habermas é o 

maior expoente, eis que foi ele o teórico fundador da democracia procedimental baseada na 

razão discursiva, teoria democrática esta que foi seguida, criticada e, consequentemente, 

aprimorada por diversos autores posteriormente.  

Enfim, duas recentes teses de doutorado, uma da Universidade de Coimbra – Portugal e 

outra da Universidade de São Paulo – Brasil,5 chegaram à semelhante conclusão no que 

tange às vertentes “quantidade e qualidade” dentro de uma democracia: a de que a corrente 

da democracia participativa, dentro da vertente quantidade, e a corrente deliberativa, 

dentro da vertente qualidade, são as que, conjugadas, possuem o poder de realizar uma 

democracia de alta intensidade. Denise Mendes vislumbrou essa democracia de alta 

intensidade como um “conceito contemporâneo de democracia participativa”. 

Tal conclusão é corroborada pelos inúmeros exemplos que mostram, hoje, a concepção 

do princípio participativo como um princípio que encerra, em si mesmo, tanto a ideia de 

participação strictu sensu como a ideia de deliberação pública (portanto, uma participação 

deliberativa). Assim, participação, hoje, não é sinônimo do ato único e individual de votar 

(seja em eleições ou seja em referendos e plebiscitos): é muito mais do que esse ato, é 

participar deliberativamente das inúmeros situações e espaços da vida pública do país. 

 

4 SUJEITOS DA GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA: Estado e Sociedade Civil 

A concepção participativa-deliberativa da democracia tem nos permitido alocar a 

sociedade civil ao lado do Estado como um dos sujeitos da governança democrática. Nesse 

mesmo sentido o cientista político T. M. Thomas Isaac afirmou que “uma democracia 

possui duas características inter-relacionadas – uma sociedade civil robusta e um Estado 

capaz”.6 

 Sociedade civil e Estado, portanto, são os sujeitos da governança democrática, dois 

sujeitos que dialogam e se conformam mutuamente, um exercendo influência sobre o outro. 

E essa mútua influência ocorre tanto na arena institucional como na não-institucional (pois 

o fenômeno político é bem mais amplo do que a política institucionalizada), e nas escalas 

local, nacional, regional e global.  

O Estado é o sujeito que ocupa primariamente a arena institucional da governança 

democrática, e todas as ações do Estado caracterizam-se por estarem revestidas com o 

manto da institucionalidade. Na escala global, as organizações internacionais (como a 

ONU, a OMC, a OTAN etc.) também se alocam na arena institucional, mas isso porque, em 

                                                           
5 Mendes (2004) e Pereira M. (2008). 
6 ISAAC, Thomas. O perfil político de institucional da democracia participativa: lições de Kerala, Índia. In: 
SANTOS, B. S. Democratizar a democracia – os caminhos da democracia participativa. Porto: Edições 
Afrontamentos, 2003. 
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última análise, os Estados são os membros formadores de tais organizações que 

“concederam” parte do seu manto institucional a elas.  

A sociedade civil, por outro lado, tem como principal lócus a arena não-institucional, ou 

seja, a arena onde os atos não estão vinculados ao Estado, não foram mandados nem 

planejados pelo mesmo, ainda que tais atos tenham grande força política. Como exemplo, 

podemos citar a atuação majoritária dos movimentos sociais e ONGs, os quais, por si 

próprios, com ou sem a aquiescência do Estado (e muitas vezes estão protestando contra 

atos do Estado), promovem, sob diversas formas, intensa argumentação pública.7 Da 

mesma forma, poderíamos citar os meios livres de imprensa, a comunidade científica, as 

empresas e o setor corporativo, as escolas, as comunidades religiosas etc. Todos estes fazem 

parte da sociedade civil e são sujeitos aptos a promoverem a argumentação pública no seio 

da sociedade.  

Entretanto, a atuação da sociedade civil não se confina somente na arena não-

institucional: é cada vez mais frequente a abertura de espaços e instrumentos institucionais 

à participação da sociedade civil. Mais relevante ainda é quando tais espaços estão inseridos 

em processos de tomada de decisão, conforme se verá adiante. 

De toda forma, o que há de mais caracterizador na atuação da sociedade civil, seja em 

espaços institucionais ou não-institucionais, é o fato de que ela é o sujeito da governança 

democrática que, por excelência, promove a argumentação pública; é nela que recai e é para 

o empoderamento dela que se advoga, portanto, o princípio da participação-deliberativa.  

Isso porque é no momento da participação deliberativa que a sociedade civil mostra toda 

a sua importância e essencialidade, mostra o que mais tem a contribuir para a governança e 

as tomadas de decisão. Nesse sentido, a atuação da sociedade civil na governança 

democrática tem ocorrido segundo várias formas, espaços e instrumentos de participação 

deliberativa. Por exemplo: a atuação não-institucional de ONG’s que, através de atos 

públicos (como passeatas) ou de campanhas midiáticas, em nível local, nacional ou global, 

promovem o debate na sociedade acerca de algum tema específico. Encaixa-se nesse 

exemplo a marcante atuação midiática de ONG’s ambientais globais, como o Greenpeace e 

o WWF. Apesar de tal atuação não vincular as decisões do Estado, sobre elas exerce 

                                                           
7 Os novos atores sociais (movimentos sociais e ONGs) são, hoje, um dos maiores exemplos da sociedade 
civil politicamente atuante. Adentrando um pouco mais na história desses novos atores sociais, 
observamos que o processo de surgimento e conformação dos mesmos ocorreu nas décadas de 60 e 70 do 
século XX. Essa época observou o fenômeno do surgimento dessas “organizações até então pouco 
convencionais e que, dada sua flexibilidade, capacidade de mobilização, informalidade, largo espectro de 
tática de atuação e espontaneidade , provaram estar mais aptas para cativar a opinião pública, 
catalisar potenciais reivindicativos, agregar interesses e resgatar no imaginário coletivo esperanças e 
motivações ofuscadas” (PEREIRA, R., 2008, p. 194). 
Podemos ainda resumir o “papel pró-democrático” desses novos sujeitos em seis assertivas: 1) facilitam a 
criação de elos para o entendimento mútuo; 2) promovem o reconhecimento, a reconstrução e a proteção 
de identidades coletivas marginalizadas; 3) facilitam a melhor representação dos interesses; 4) alargam os 
canais de participação institucionais; 5) externalizam os dissensos; 6) ajudam na fiscalização e controle do 
poder (PEREIRA, R., 2008, p. 201).  
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influência, principalmente se considerada em seu conjunto e a longo prazo, quando o tema 

do debate já se torna parte da consciência coletiva.  

Outro exemplo seria a participação da sociedade civil em espaços semi-institucionais ou 

institucionais de deliberação, como as conferências promovidas pelas organizações 

internacionais (as conferências da ONU no tema do meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável são um dos maiores exemplos) e as audiências públicas para a criação de uma 

lei ou para a concessão de um licenciamento ambiental, em nível local ou nacional. Aqui, a 

atuação da sociedade civil continua a ser, na maioria dos casos, não-vinculativa, mas já se 

percebe a ampliação do espaço político institucional no sentido de abraçá-la. 

Ademais, a atribuição de legitimidade processual ativa a pessoas coletivas da sociedade 

civil (associações em geral, como ONG’s e movimentos sociais) na defesa de interesses 

coletivos ou difusos (como a proteção do meio ambiente) constitui-se em um exemplo de 

abertura à sociedade civil de instrumentos e espaços institucionais de poder vinculativo (as 

ações jurisdicionais e o poder judiciário, respectivamente), os quais também possuem um 

caráter deliberativo, embora a deliberação aqui ocorra dentro dos parâmetros jurídico-

processuais. 

Concluída a análise sobre governança democrática, passemos para o estudo 

pormenorizado do objetivo dessa governança.  

 

5 O OBJETIVO DA BOA GOVERNANÇA: a dupla justiça do desenvolvimento 

sustentável 

Já afirmamos anteriormente que o objetivo da boa governança é o de incrementar os 

níveis de justiça. A novidade que trazemos agora é o entendimento de que essa justiça pode 

ser traduzida na ideia do desenvolvimento sustentável. Logo, podemos dizer que o objetivo 

de uma boa governança é o desenvolvimento sustentável.  

Isso porque entendemos o desenvolvimento sustentável como um conceito formado por 

dois imperativos éticos de justiça; um conceito, portanto, de dupla justiça. Tais justiças 

seriam a justiça intrageracional e a justiça intergeracional – uma justiça dentro da geração 

presente (intra) e para com as gerações futuras (inter).  

Esse imperativo ético de dupla justiça foi estabelecido no conceito original de 

desenvolvimento sustentável apresentado pelo Relatório Brundtland em 1987, que afirmou 

o desenvolvimento sustentável como aquele que “atende as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias 

necessidades”.8 

A primeira parte do conceito (“atende às necessidades do presente”) refere-se ao dever 

de promover a justiça intrageracional, ou seja, a justiça relativa a todas as pessoas do 

                                                           
8 Veremos com mais detalhes o processo de formação do conceito de desenvolvimento sustentável adiante. 
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mundo que vivem no presente momento. E a segunda parte do conceito (“sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem as suas próprias”) refere-se ao 

dever de promover a justiça intergeracional, ou seja, a justiça relativa a todas as pessoas que 

ainda virão a habitar no planeta. 

Para se atingir a justiça intrageracional é necessário um desenvolvimento distributivo, 

que corrija as severas desigualdades sociais existentes entre os países e dentro dos mesmos, 

a fim de que todas as pessoas do mundo, independentemente do país, classe, gênero, etc. 

em que nasceram, possam ter uma vida minimamente decente. Trata-se, portanto, da 

questão do acesso equitativo aos recursos naturais e culturais.  

E para se atingir a justiça intergeneracional, por sua vez, é necessário preservação 

ambiental, a fim de que as gerações futuras possuam um ambiente com a mesma ou maior 

qualidade e diversidade que temos hoje – pois é através e com os recursos do ambiente que 

o homem pode satisfazer as suas necessidades materiais.9 

A preocupação com as gerações futuras, portanto, requer obrigatoriamente uma forte 

preservação do ambiente, no sentido de se conservar não só a qualidade do ar, da água, dos 

ciclos naturais, etc., mas bem como de se conservar a diversidade de ecossistemas e de seres 

vivos, mesmo aqueles que, no momento, não possuem relevância direta ao ser humano. 

Todo o arcabouço natural e cultural que existe hoje no planeta é, em suma, uma herança 

que devemos passar (em igual ou melhor situação) para as gerações futuras e assim 

sucessivamente. Esta é a ideia do fideicomisso ecológico, já presente há muito tempo em 

comunidades tradicionais, a exemplo do provérbio africano que afirma que “nós não 

herdamos a Terra dos nossos pais; a tomamos emprestada dos nossos filhos”.  

Explicada a ideia do desenvolvimento sustentável como uma ideia de dupla justiça (e por 

essa razão podemos reconhecê-lo como o objetivo da boa governança), passemos, então, 

para a análise de como se deu o seu processo de surgimento e construção histórica através 

da argumentação pública. 

 

6  A PRODUÇÃO DO DISCURSO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

PELA ARGUMENTAÇÃO PÚBLICA - DE ESTOCOLMO À RIO+20 

É fundamental agora que analisemos como nasceu e como vem evoluindo o conceito de 

desenvolvimento sustentável, fazer uma retrospectiva histórica, a fim de que possamos 

entender de que forma os processos participativo-deliberativos estão constantemente a 

moldá-lo.  

A ideia de “sustentabilidade” esteve presente na história da civilização humana desde 

tempos remotos, mas a expressão “desenvolvimento sustentável” trata-se, propriamente, de 

um conceito que vem sendo construído através de um longo e amplo processo de 
                                                           
9 “Diversidade, qualidade e acesso” é a formulação criada pela autora norte-americana Edith Brown Weiss 
acerca das justiças intra e intergeracionais (WEISS, 1989). 
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argumentação pública desde a segunda metade do século XX até os dias atuais. Por essa 

razão, melhor se encaixa o termo “discurso” do desenvolvimento sustentável, a fim de 

denotar o seu caráter discursivo no que diz respeito ao modo em que é produzido. 

Uma data geralmente tomada como ponto de partida para o início dessa produção 

histórica é a publicação da já citada obra “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, no ano 

de 1962. Em sua polêmica e aclamada obra, a bióloga faz a relação entre o uso de pesticidas 

na agricultura industrializada com o sumiço dos pássaros da região (notável especialmente 

nos meses da primavera), provando, assim, que as consequências da ação antrópica sobre a 

natureza são bem mais largas do que aquilo que se pode imaginar.  

Com efeito, os danos da poluição industrial nos países do Norte, que passavam à época 

por um vertiginoso processo de industrialização, já estavam a serem sentidos por suas 

populações há vários anos. O que a obra de Rachel Carson traz de novidade, assim, é o fato 

de que, para além das consequências na saúde e na propriedade das pessoas humanas, a 

poluição e as outras formas de degradação ambiental tem o poder de alterar de forma 

imprevisível os ecossistemas e os ciclos naturais do planeta. Em outras palavras, a 

preocupação deixou de ser exclusivamente com a saúde humana e passou a englobar 

também a natureza em si mesma, a natureza com um valor próprio, autônomo.10 

 Foi o despertar, portanto, para a crise ecológica, a constatação de que, para além de 

pontos isolados de poluição e danos à saúde humana, a natureza em si sofria sérios riscos 

de colapso e, com ela, a humanidade inteira. 

Justamente nessa época, começou a nascer o movimento ecologista dentro da sociedade 

civil. Diversos movimentos ambientalistas nasceram e passaram a chamar a atenção do 

resto da sociedade, ao tempo em que estudos científicos chegavam à conclusão de que os 

recursos naturais da Terra são limitados e, portanto, existem limites naturais que não 

podem ser ultrapassados. 

Foi justamente em razão dessa argumentação pública, portanto, que as Nações Unidas 

fizeram a chamada para a primeira conferência mundial no tema do meio ambiente. No ano 

de 1972, a Conferência das Nações Unidas em Meio Ambiente Humano tomou sede na 

cidade de Estocolmo e, por essa razão, ficou popularmente conhecida como “Conferência de 

Estocolmo”.  

                                                           
10 Nesse sentido, foi-se construindo uma diferenciação entre espécies de danos ambientais: os danos 
tradicionais (à saúde, à propriedade ou à moral humana, por exemplo) decorrentes em razão de uma lesão 
no ambiente, e os danos ecológicos, que seriam os danos na natureza em si mesma (em seus elementos, 
ciclos naturais e ecossistemas), independentemente da existência de vítimas humanas. A doutrina nessa 
tema hoje é farta, e por vezes utiliza nomenclaturas diferentes para se referir as essas mesmas duas 
espécies de danos ambientais. Por exemplo Cunhal Sendim os denomina de “danos ambientais” (que 
seriam os danos tradicionais) e “danos ecológicos” (CUNHAL SENDIM, 2002). Também podemos 
encontrar na doutrina os termos “danos ambientais reflexos”, “danos ambientais em sentido estrito”, 
“danos ambientais propriamente ditos” etc. 
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O que ocorreu na Conferência de Estocolmo de fato mostra como opera (e qual a 

fundamental importância) de um processo baseado na deliberação: os países do Norte, 

mais afetados pelos efeitos da poluição industrial, chegaram à Conferência defendendo a 

bandeira da preservação do ambiente e de consequentes limites ao crescimento econômico. 

Inspirados pelo relatório “Os limites do crescimento”11 publicado um ano antes pelo Clube 

de Roma, os representantes desses países chegaram a advogar a ideia do crescimento zero, 

segundo a qual todos os países do mundo deveriam parar de crescer e fixar-se nos níveis de 

desenvolvimento que tinham à época.  

O grande temor, de fato, era o de que se os países do Sul provassem um vertiginoso 

crescimento econômico, como já estava ocorrendo em algumas nações, a demanda por 

recursos naturais romperia o limite daquilo que o planeta Terra pode suportar.  

 Se não existisse deliberação, a ideia do crescimento zero, por ser benéfica ao ambiente e 

dar uma resposta à questão dos limites ao crescimento, teria sido considerada viável e 

provavelmente aceita. Felizmente, o espaço de deliberação existia e estava aberto à fala dos 

países do Sul. Estes contra-argumentaram, classificando a ideia do crescimento zero como 

uma discriminatória e injusta barreira ao legítimo objetivo de se desenvolverem.  

Alegaram, em primeiro lugar, que os problemas ambientais não tinham sido 

ocasionados por eles, e sim pelos países do Norte (nesse sentido, chegou a surgir o jargão 

“problema de homem rico, solução de homem rico”); e, em segundo lugar, que suas 

populações ainda viviam em um quadro gritante de pobreza.  

Por que, então, deveriam os países do Sul sacrificarem a perspectiva de um futuro 

melhor à sua população em razão de um problema que não foram sequer eles que criaram? 

Não é justo que todos almejem ter um padrão de vida decente?, Ou as pessoas estariam 

condenadas a serem pobres para sempre só porque nasceram no país errado? Que 

pensamento injusto, perverso e até mesmo racista é esse que, para que a população de 

alguns países mantenha o seu elevado padrão de vida e consumo, a realização mínima desse 

mesmo direito é negado a bilhões de pessoas habitantes do Sul? 

Os argumentos dos países do Sul conseguiram retirar da mesa de negociações, portanto, 

propostas como a do crescimento zero. Mais do que isso, o que os países do Sul fizeram, na 

verdade, foi aproveitar a oportunidade para falarem e serem ouvidos acerca da gritante 

situação de pobreza que vigorava (e ainda hoje vigora, em parte) abaixo da linha do 

equador, a oportunidade de chamarem a atenção do resto do mundo para tal situação e 

exigirem uma agenda internacional que objetive combatê-la. Que melhor oportunidade 

teriam para dar esse “grito” (e aqui se encaixa bem a expressão “grito da terra, grito dos 

                                                           
11 Tal relatório fazia uma contabilidade acerca da disponibilidade e do uso dos recursos naturais pelo 
homem e chegava à conclusão lógica de que, uma vez que a natureza é finita, existe um limite ao uso dos 
seus recursos. E, uma vez que o crescimento econômico se faz à custa da utilização de recursos naturais, 
existe igualmente um limite a esse crescimento. 
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pobres” do teólogo Leonardo Boff)12 do que numa conferência mundial onde suas opiniões 

e interesses deveriam necessariamente ser ouvidos para que se chegasse a algum acordo?  

A Conferência de Estocolmo, portanto, foi idealizada para tratar do tema do ambiente, 

mas acabou tendo que tratar também do tema da pobreza e do subdesenvolvimento, em 

razão do “grito” dos países do Sul. São as surpresas e as oportunidades que só um espaço 

amplamente participativo e deliberativo é capaz de trazer.  

O documento final da conferência, a Declaração das Nações Unidas em Meio Ambiente 

Humano, acabou, assim, por refletir aquilo que foi discutido na conferência: tanto trouxe 

princípios relacionados ao objetivo de preservação do ambiente, quanto trouxe princípios 

relacionados à promoção da equidade entre os países do mundo, à diminuição da pobreza e 

ao desenvolvimento social, especialmente nos países mais carentes, temas estes que nem 

estavam em pauta no início da conferência, mas, após o processo deliberativo, acabaram 

por figurar com grande destaque na declaração final.  

A tentativa de conciliação entre os objetivos de preservação do ambiente e promoção do 

desenvolvimento feita pela Declaração de Estocolmo tornou mais imperativo ainda 

aprofundar os estudos e a argumentação sobre o tema. Foi por essa razão que, no ano de 

1983, as Nações Unidas criaram a Comissão das Nações Unidas em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, composta por estudiosos de várias partes do mundo e sob a liderança da 

então primeira-ministra da Noruega Gro Brundtland, com o objetivo de elaborar um estudo 

o qual integrasse, definitivamente, as demandas referentes a meio ambiente e a 

desenvolvimento. 

No ano de 1987, assim, a Comissão Brundtland publica o resultado final de seu estudo 

num relatório intitulado “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), ficando também 

conhecido como Relatório Brundtland, o qual foi justamente o responsável pela criação do 

conceito inicial de “desenvolvimento sustentável” (BRUNDTLAND, 1987).  

E o mais interessante a reconhecer aqui é o fato de que, além de ter sido criado mediante 

um processo que envolvia a deliberação entre os membros da comissão, o relatório 

Brundtland e o seu conceito de desenvolvimento sustentável provocaram uma forte onda de 

argumentação pública na comunidade científica e na sociedade civil em geral após a sua 

publicação. Analisemos.  

Para chegar ao conceito de desenvolvimento sustentável, o Relatório Brundtland atingiu 

primeiramente várias conclusões. De uma forma geral e preliminar, o estudo cumpriu o seu 

objetivo inicial de integrar meio ambiente e desenvolvimento, afirmando que meio 

ambiente e desenvolvimento não são desafios separados, ao contrário, eles estão 

inexoravelmente ligados em um complexo sistema de causa e efeito sob várias formas.  

                                                           
12 (BOFF, 2004).  
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O relatório, entretanto, foi além e produziu conclusões mais profundas do que as que lhe 

eram esperadas (efeito comum em processos deliberativos, inclusive naqueles de caráter 

técnico). Em primeiro lugar, foi inteiramente guiado pela premissa básica de que todo ser 

humano tem direito a uma vida decente. Depois, ele concluiu que o atual modelo de 

desenvolvimento, além de ter provocado degradação ambiental numa escala nunca antes 

vista na história, deixou milhares de pessoas pobres e vulneráveis. Concluiu ainda que tanto 

o subdesenvolvimento, por um lado, e o desperdício e excesso de consumo, por outro, são 

as principais causas de severo impacto no ambiente; tanto o Norte quanto o Sul, assim, 

provocam degradação ambiental, cada um com seu tipo específico de dano ao ambiente. 

 Ousadamente, o relatório apontou ainda que a desigualdade no mundo é o maior 

problema ambiental do planeta! Sendo assim, são fúteis as tentativas de tentar solucionar 

os problemas ambientais sem uma perspectiva mais ampla que englobe também os fatores 

por detrás da pobreza mundial e da desigualdade internacional. Nesse sentido, tais 

problemas só serão verdadeiramente solucionados quando houver uma ação global 

integrada e direcionada ao combate dos mesmos.  

Afirma ainda o relatório que tais conclusões constituem-se em problemas que 

transcendem as tradicionais barreiras territoriais, econômicas, sociais e políticas dos países, 

constituindo-se, portanto, em problemas globais. E o motivo para sermos empenhados na 

solução dos mesmos, com a máxima urgência, é não menos que a sobrevivência da 

civilização humana. Resolver tais problemas com urgência, assim, é uma questão 

imperativa de sobrevivência 

Dessa forma, a palavra central do relatório é mudança. Ele chama os países 

desenvolvidos a mudarem seus estilos de vida de desperdício e consumo excessivo, bem 

como os países em desenvolvimento a procurarem uma outra forma de se desenvolverem, 

uma forma que não signifique a política da natureza arrasada (uma forma diversa, 

portanto, daquela preconizada no paradigma de desenvolvimento que embasou a primeira 

industrialização dos países do Norte e que vem embasando largamente a industrialização 

dos países do Sul). 

Partindo de todas essas premissas, o relatório elaborou o conceito de desenvolvimento 

sustentável, o conceito que deve servir de orientação, de guia, de princípio norteador a todo 

o processo de mudança e estabelecimento de um novo paradigma de desenvolvimento. 

Desenvolvimento Sustentável, assim, é aquele que “satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades”.  

Com base nisso, o relatório afirma que o modelo de desenvolvimento que almeja 

crescimento econômico ilimitado e a qualquer custo não é mais considerado uma opção 

viável, eis que precisamos assegurar que nossos netos, bisnetos e seguintes gerações futuras 

terão as mesmas opções que temos hoje, senão mais. Assim, se escolhermos a via do 

crescimento econômico a qualquer custo, sem qualquer atenção ao meio-ambiente, quem 
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sofrerá pesadamente as consequências serão as gerações futuras, que não estão aqui para se 

defenderem (“who had no say in the matter”). 

O relatório foi recebido com diferentes reações pela comunidade internacional. O fato é 

que, mediante aplausos ou críticas, o Relatório Brundtland e o seu conceito de 

desenvolvimento sustentável provocaram uma grande onda de argumentação pública em 

torno do tema, a qual só fez crescer nos anos subsequentes, fazendo com que o conceito 

inicial, portanto, crescesse igualmente, agregasse novos elementos e interpretações.  

A Conferência das Nações Unidas em Meio Ambiente e Desenvolvimento que tomou 

lugar no Rio de Janeiro no ano de 1992 mostrou o quanto o discurso já havia evoluído. Ao 

longo de dias, milhares de pessoas, dentre mais de cem representantes de Estados e mais de 

quinze mil representantes da sociedade civil, discutiram uma grande gama de temas ligados 

ao objetivo de promoção do desenvolvimento sustentável em nível global, nacional e local, 

desde os já conhecidos temas da preservação do meio ambiente, do desenvolvimento 

econômico e social e da distribuição de riqueza entre os países e dentro dos mesmos, 

passando por temas novos como a valorização política de mulheres, jovens e indígenas.  

A Conferência do Rio, portanto, foi um sucesso sob vários aspectos: além dos 

impressionantes números de participação, a mesma promoveu um grande amadurecimento 

conceitual do discurso do desenvolvimento sustentável, através da elaboração e do 

estabelecimento de vários princípios, instrumentos e metas em documentos oficiais, dentre 

eles a Declaração do Rio em Meio Ambiente e Desenvolvimento, o plano de ação Agenda 

21, a Convenção em Mudança Climática e a Convenção em Diversidade Biológica.  

É importante destacar que a Declaração do Rio trouxe, pela primeira vez num 

documento internacional, referência expressa ao princípio da participação em matéria 

ambiental. Afirma o Princípio 10 que  

a melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível 
apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso 
adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades 
públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas 
comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados 
irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações 
à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e 
administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos. 

 
Foi através da Declaração do Rio, portanto, que o princípio da participação em matéria 

ambiental ganhou um status jurídico e notória visibilidade. Isso porque, apesar de ser não-

vinculante, a Declaração do Rio é, até hoje, um dos mais importantes instrumentos 

jurídicos no tema do ambiente e do desenvolvimento. É um referencial. 

Em prosseguimento e no condão da argumentação pública, o amadurecimento jurídico e 

conceitual do discurso do desenvolvimento sustentável continuou pelos anos seguintes. No 

ano de 1995, por exemplo, o World Social Summit, em Copenhague, produziu a Declaração 

em Desenvolvimento Social, a qual utilizou pela primeira vez a tríade “econômico, social, 
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ambiental” para caracterizar o desenvolvimento sustentável. Surgiu, assim, um segundo 

conceito, ou, melhor dizendo, uma segunda formulação: desenvolvimento sustentável seria 

aquele que concilia os objetivos de desenvolvimento econômico, inclusão social e proteção 

ambiental.  

Tal formulação ganhou notoriedade e adesão crescente em razão de ela finalmente 

explicar, concisamente, de que forma se pode “atender às necessidades do presente sem 

comprometer à capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias 

necessidades”. Ou seja, as críticas iniciais feitas ao conceito do Relatório Brundtland que o 

afirmavam muito vago e aberto serviram para fomentar a busca por uma formulação mais 

prática, concreta, e assim surgiu a tríade “econômico, social, ambiental”, a qual, de tão bem 

aceita, passou inclusive a ser mais utilizada do que a formulação original do Relatório 

Brundtland. Mais uma vez, observa-se que efeitos o processo de argumentação pública 

(mesmo quando diluído ao longo de anos) é capaz de promover. 

Na sequência dessa retrospectiva, destacamos por fim a mais recente (junho/2012) 

conferência mundial das Nações Unidas sobre o tema, oficialmente denominada 

Conferência das Nações Unidas em Desenvolvimento Sustentável e, tal como a Rio-92, 

ocorrida também na cidade do Rio de Janeiro, 20 anos após esta última . Por essa razão, 

ganhou o nome popular de “Rio+20”.  

O mais importante a destacar acerca da Rio+20 refere-se à participação deliberativa da 

sociedade civil no evento, tal qual já vinha ocorrendo nas conferências anteriores. Através 

dos inúmeros eventos paralelos promovidos por grupos da sociedade civil, os temas 

centrais e subtemas da Rio+20 foram discutidos à saciedade.  

Na série de plenárias intituladas de “Diálogos para a Sustentabilidade”, por exemplo, 

que ocorreram dentro do próprio salão destinado a receber os líderes mundiais, mais de 

quinhentas pessoas em cada plenária discutiram temas como “Desenvolvimento 

Sustentável no combate à pobreza”, “Desenvolvimento sustentável como resposta às crises 

econômicas e financeiras”, etc. Tais plenárias seguiram o método já comumente utilizado 

em participações deliberativas: primeiro ocorreu um amplo debate e, posteriormente, cada 

pessoa poderia votar em uma das recomendações que foram sugeridas durante o debate.  

Reside exatamente aqui o ponto que gostaríamos de destacar: mais importante do que a 

votação individual, o maior contributo dos “Diálogos para a Sustentabilidade” foi a própria 

fala das pessoas ali presentes, especialmente a das mais humildes, em razão delas trazerem 

à tona questões e perspectivas que não eram sequer vislumbradas. Por exemplo: na plenária 

sobre as cidades, uma das recomendações que estava em debate era a maior utilização do 

lixo como matéria-prima para a geração de energia. Essa foi uma das recomendações mais 

endossadas pelos convidados especiais e outros participantes, até o momento em que dois 

participantes cuja profissão era justamente a de “catador de lixo” (ou “catador de material 
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reciclável”, mais propriamente)13 fizeram uma fala alertando para o fato de que, hoje, 

milhares de pessoas pobres no Brasil e na América Latina tem como fonte de sustento a 

catação de materiais recicláveis nos lixões das cidades, e que qualquer medida que dê outra 

utilização para o lixo deve levar em conta a realocação de tais pessoas em outras atividades, 

sob o risco dessas pessoas, já pobres, perderem a sua única fonte de renda e adentrarem na 

miséria total.  

A fala dos catadores foi, assim, uma prova viva (e comovente) de como a participação 

deliberativa da sociedade civil é essencial para que nossas visões e perspectivas sejam 

alargadas, até mesmo confrontadas. Uma governança sem esse tipo de participação, por 

exemplo, iria investir na produção de energia através do lixo sem sequer lembrar ou se 

importar com a situação de milhares de pessoas que tiram dali o seu sustento e que 

precisariam ser realocadas em outras atividades. Somente a participação deliberativa é 

capaz de dar voz e peso a essas pessoas. Nem mesmo o voto é capaz de fazer isso: o que 

seria o voto daqueles dois catadores diante de quinhentos outros participantes que não 

conhecem ou não estão atentos para aquela realidade? A mesma coisa ocorre se tomarmos 

um país inteiro. A fala das pessoas – seus argumentos, seus depoimentos, suas ideias, suas 

realidades, seus exemplos – é, portanto, o elemento mais importante da participação e deve 

ser, assim, um dos elementos centrais de uma governança democrática que almeje o 

desenvolvimento sustentável.  

De fato, todas as plenárias com diferentes temas dos “Diálogos para a Sustentabilidade” 

continham, dentre as recomendações a serem votadas, várias que versavam sobre a 

necessidade de aumento da participação popular e do empoderamento das comunidades 

locais.  

Entendemos, portanto, que o maior resultado da Rio+20 não foi nem o documento final 

em si (considerado por quase todos muito aquém das expectativas), mas sim o próprio 

processo participativo-deliberativo segundo o qual ela ocorreu e que ajudou a sedimentar o 

reconhecimento de tal processo como essencial na construção do discurso do 

desenvolvimento sustentável, bem como na sua implementação e efetividade. Um manual 

explicativo sobre a Rio+20 já fazia a previsão daquilo que de fato ocorreu: “Para muitos 

especialistas, as propostas que serão discutidas fora do âmbito das negociações formais 

são as mais interessantes e possivelmente as de maior impacto” (COMISSÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A RIO+20, 2012).  

Levando em conta as fortes críticas ao documento final, podemos inclusive afirmar que a 

Rio+20 só não desapontou mais em razão da participação da sociedade civil e de governos 

locais, os quais chegaram a firmar seus próprios compromissos entre eles mesmos.14 Disso 

                                                           
13 Sobre o tema, ver o documentário indicado ao Oscar “Lixo Extraordinário” (MUNIZ, 2010). 
14 O mais notório desses compromissos foi aquele firmado na “Cúpula dos Prefeitos”, que reuniu os líderes 
do poder municipal de 58 das mais importantes e estratégicas cidades do mundo, dentre elas as 40 maiores 
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podemos extrair que, no quadro dos “sujeitos” da Rio+20, a sociedade civil esteve forte e 

ativa, cumpriu o seu papel. Quem deixou a desejar, por outro lado, foram os Estados, 

especialmente na figura dos países, e por essa razão não tivemos um documento final com 

compromissos e resoluções significativas, tal como era o esperado.15 

Mas, numa perspectiva otimista, a tomada de medidas necessárias para efetivar o 

desenvolvimento sustentável não foi inviabilizada, foi apenas empurrada para o futuro. Isso 

porque as grandes dificuldades do momento atual (a crise econômica no continente 

Europeu, em especial) tornou extremamente difícil o acordo sobre vários pontos concretos 

acerca da implementação do desenvolvimento sustentável, principalmente sobre a questão 

de quem deve ou não contribuir (e em que quantidade) para pagar os custos dessa 

transição,16 estimados em 2% do PIB global por ano (atualmente cerca de US$ 1,3 trilhão) 

do momento atual até o ano de 205017 - um valor substancial, mas de magnitude menor do 

que os investimentos globais anuais.  

Numa perspectiva otimista, entendemos que a mera realização da conferência no atual 

contexto de crise econômica em boa parte do mundo é uma prova de que o discurso do 

desenvolvimento sustentável se encontra devidamente enraizado, com raízes solidamente 

fincadas, ao ponto de, mesmo num momento de crise, ter a força de continuar de pé.  

O fato é que, em nosso entender, apesar da falta de avanço em vários quesitos que se 

esperava avançar, pelo menos a Rio+20 não fez o discurso do desenvolvimento sustentável 

retroagir: ao contrário, a mera realização da conferência nesse contexto de crise econômica 

é uma prova cabal de que o discurso do desenvolvimento sustentável se encontra 

devidamente enraizado, com raízes solidamente fincadas, ao ponto de, mesmo num 

momento de crise, ter a força de continuar de pé.  

 
                                                                                                                                                                          
cidades. Tal compromisso consistiu na meta de evitar a emissão, por essas cidades, de 30 bilhões de 
toneladas de carbono até o ano de 2050.  
15 Esperava-se que o documento final trouxesse um acordo acerca desses seguintes temas: estabelecimento 
de Metas de Desenvolvimento Sustentável (MDS) e prazos para cumpri-las; fim do subsídio ao petróleo; 
criação de um novo indicador de riqueza que, diferentemente do PIB, englobe outros quesitos além do 
econômico; criação de uma Agência Mundial do Meio Ambiente com real poder decisório em litígios 
internacionais, a exemplo da OMC; e criação de um fundo de ajuda e transferência de tecnologia dos países 
ricos para os países pobres. Diante das grandes dificuldades de negociação entre os países acerca de vários 
desses itens, o documento final, que se chamou “O futuro que queremos”, cumpriu somente a expectativa 
de criar um novo indicador de riqueza. 
16 É exatamente sobre isso, sobre a repartição das “quotas” de responsabilidade (que em boa parte se 
traduzem na forma de financiamento), que diz respeito o princípio da responsabilidade comum mas 
diferenciada, elevado à qualidade de um dos princípios mais presentes - e polêmicos - nas discussões sobre 
os acordos a serem firmados entre os países.  
17 PNUMA. Rumo a uma economia verde: caminhos para o desenvolvimento sustentável e a 
erradicação da pobreza - uma síntese para Tomadores de Decisão. 2011. Em continuidade, tal relatório 
afirma que os investimentos devem ser destinados sobretudo a setores-chaves como agricultura, 
edificações, energia, pesca, sivicultura, indústria, turismo, transporte, água e gestão de resíduos, bem como 
estimulados por reformas nas políticas nacionais e internacionais.  
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7 A “CONVENÇÃO SOBRE ACESSO À INFORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DO 

PÚBLICO NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO E ACESSO À JUSTIÇA EM 

MATÉRIA DE AMBIENTE” - A CONVENÇÃO DE AAHRUS 

Após toda a análise empreendida acerca da governança, da democracia e do 

desenvolvimento sustentável, chegou o momento de analisar o instrumento jurídico que foi 

criado justamente com a intenção de unir todos esses elementos em um corpo só, o 

instrumento jurídico que provavelmente mais traduz o sentido de “governança democrática 

para o desenvolvimento sustentável”: a Convenção sobre Acesso à Informação, Participação 

do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente, 

ou popularmente conhecida como “Convenção de Aahrus”, do ano de 1998.  

A Convenção de Aahrus, como seu próprio nome oficial já afirma, trata sobre os direitos 

procedimentais em matéria de ambiente, é um instrumento legal feito com o objetivo de 

reforçar o papel dos atores da sociedade civil na arena institucional e no nível nacional. É 

um instrumento que institucionaliza, portanto, a atuação da sociedade civil enquanto 

sujeito da governança, reforçando assim a democracia participativa-deliberativa, 

especialmente na área das questões ambientais, justamente as que estão mais diretamente 

ligadas ao desenvolvimento sustentável.  

É também o primeiro tratado multilateral em meio ambiente que objetiva 

primeiramente impor obrigações dos Estados em relação aos seus próprios cidadãos, ou 

seja, não define obrigações dos Estados perante outros Estados, mas sim perante os 

membros da sociedade civil na sua jurisdição. Nesse sentido, a Convenção é muito similar a 

tratados (ou outras previsões legais internacionais) de proteção de direitos humanos.  

A importância e originalidade da Convenção de Aahrus foi demonstrada nas palavras do 

então secretário-geral da ONU Kofi Annan, o qual afirmou que 

The significance of the Aahrus Convention is global. It is by far the most impressive 

elaboration of príncipe 10 of Rio Declaration (...) as such it is the most ambitious venture in 

the area of ‘environmental democracy’ so far undertaken under the auspices of the United 

Nations (ANNAN apud NANDA, 2003, p. 46).  

 

A Convenção de Aahrus encontra sua gênese nas Reuniões da Comissão Econômica para 

a Europa das Nações Unidas, em 1990, na qual se começou a pensar em um instrumento 

legal que estimulasse a participação popular em matéria ambiental.  

No ano de 1992 a Declaração do Rio traz expressamente em seu artigo 10º o princípio da 

participação em matéria ambiental, estimulando, assim, a adoção de tal princípio em outros 

instrumentos legais. Somente no ano de 1998, entretanto, após vários anos de elaboração e 

espera numa comissão das Nações Unidas voltada especialmente para a Europa , a 

Convenção de Aahrus ficou pronta para ser assinada na cidade de Aahrus, Dinamarca. 

Naquele momento 36 países tornaram-se seus signatários, e agora este número conta com 
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39 partes, metade dos quais são membros da União Européia e a outra metade é formada 

por países europeus em transição.18  

A União Europeia, ela mesma, inclusive, tornou-se parte contratante em 2005 e suas 

instituições iniciaram um processo para transportar as previsões de Aahrus para o Direito 

Comunitário. A diretiva comunitária sobre informação ambiental que já existia, por 

exemplo, foi revista, ao tempo em que foi criada uma nova diretiva sobre informação 

ambiental e participação do púbico em procedimentos de licenciamento ambiental no ano 

2003, estando disponível para assinatura pelos países até 2005, tenham eles já assinado a 

convenção de Aahrus ou não.  

É importante destacar que apesar da convenção ser primariamente voltada para o nível 

nacional, ela provoca grandes reflexos no nível comunitário e internacional. O art. 3º n.7, 

inclusive, dispõe sobre o dever de cada Estado de promover os princípios de Aahrus em 

fóruns e nos processos de tomada de decisão ambiental no nível internacional.  

Os reflexos da Convenção de Aahrus no nível internacional também podem ser vistos 

com o fato de que, após a adoção de Aahrus, os direitos procedimentais ambientais 

ganharam força e destaque e passaram a figurar sempre na agenda do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).  

De fato, debates dentro do PNUMA têm se voltado constantemente para a necessidade 

de se encontrar mais meios de aplicação do princípio 10 da Declaração do Rio. Um relatório 

do PNUMA do ano de 2003 afirma que 

um processo deve ser iniciado para investigar a necessidade e a plausibilidade de um novo 

instrumento internacional sobre informação, participação em tomadas de decisão e acesso ao 

contencioso judicial e administrativo em relação a questões ambientais. Tal instrumento 

poderia ser uma declaração global não vinculativa que viesse a enforçar ainda mais a 

governança global para o desenvolvimento sustentável no seu viés institucional (PNUMA apud 

PALLEMAERTS, 2006). 

 

Entendemos que embora a Convenção de Aahrus tenha sido originada em um contexto 

regional particular, ela pode muito bem servir como modelo, ou pelo menos fonte de 

inspiração, para uma futura declaração global e outros instrumentos jurídicos nos níveis 

internacional, nacional e local; pois, além de ser hoje o único instrumento jurídico que trata 

exclusivamente dos direitos procedimentais de participação em matéria ambiental, o seu 

texto em si possui grande profundidade e inovação conceitual: a Convenção de Aahrus, 

além de reafirmar conceitos-chave do desenvolvimento sustentável (como o objetivo de 

justiça intra e intergeracional), inovou ao estruturar conceitualmente as fases da 

participação, propondo uma separação lógica e sequencial entre os direitos específicos 

                                                           
18 Apesar de ter sido negociada num fórum europeu, a Convenção de Aahrus não é um instrumento 
exclusivo da comunidade europeia, estando aberta para assinatura a qualquer membro das Nações Unidas. 
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contidos no direito geral de participação. São eles: o direito de acesso à informação, o 

direito de participação pública em processos de tomada de decisão e o direito de acesso à 

justiça. Analisemos. 

O artigo 1º traz os objetivos da Convenção de Aahrus: os objetivos primários de 

promoção da justiça intra e intergeracional e de efetivação do direito ao ambiente sadio e 

equilibrado, 19 e os objetivos específicos de garantia dos direitos de participação.20 

Em seguida, o art. 2º trata das definições próprias da Convenção, as quais indicam, 

dentre outras coisas, que as partes obrigadas são os Estados na figura de seus corpos de 

autoridades públicas – pessoas físicas ou jurídicas desempenhando funções ou 

responsabilidades na Administração Pública (art. 2º, 2, b), e que suas obrigações são para 

com o “público” – pessoas físicas ou jurídicas e, como definido na legislação ou prática 

nacionais, as suas associações, organizações ou grupos (art. 2º, 4).  

Em outras palavras, tal definição de público abre, na maioria dos casos, a participação a 

toda e qualquer pessoa, independentemente dele ter ou não interesse pessoal no caso 

concreto, independentemente dele está sendo ou não diretamente afetado, fato que 

entendemos como condição essencial para uma verdadeira democracia participativa-

deliberativa – ao contrário do que ocorre, por exemplo, no tão citado exemplo de 

participação da Suíça, o qual restringe a participação à pessoas que possuem um interesse 

pessoal e concreto na matéria e que, no nosso entender, mina quase que por completo as 

funções da participação voltadas para o benefício da sociedade, já que a defesa de um 

interesse pessoal, especialmente em matéria ambiental, vai contra, na maioria das vezes, ao 

interesse público de proteção do ambiente. As pessoas e os grupos da sociedade civil que se 

empenham constantemente na proteção do ambiente, ao contrário, o fazem sem possuir um 

interesse pessoal no caso concreto, possuindo somente o interesse difuso, comum a toda a 

sociedade, de garantir um ambiente sadio e equilibrado.  

Voltando à Convenção de Aahrus, o art. 3º dispõe acerca de importantes medidas de 

implementação da convenção, tais como a obrigação de cada parte de tomar as “necessárias 

medidas legislativas, reguladoras e outras para conseguir a compatibilidade entre as 

disposições, implementando a informação, a participação do público e o acesso à justiça 

como previsto nessa convenção” (art. 3º, 1), a obrigação de parte de promover “a educação e 

a sensibilização do público em matéria de ambiente”, em especial no que diz respeito aos 

direitos procedimentais de participação (art. 3º, 3), e a obrigação de cada parte em 

proporcionar “o reconhecimento apropriado e o apoio às associações, organizações ou 

                                                           
19 Art. 1º: “De forma a contribuir para a protecção do direito que qualquer indivíduo, das gerações actuais 
ou futuras, têm de viver num ambiente adequado à sua saúde e bem-estar [...]”. 
20 Art. 1º: “[...] cada Parte garantirá os direitos de acesso à informação, participação do público no processo 
de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente, de acordo com as disposições desta 
Convenção”.  
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grupos que promovam a protecção do ambiente e um sistema nacional legal que seja 

compatível com essas obrigações” (art. 3º, 4).  

Os últimos dois incisos aqui mencionados (o da educação do público aos direitos 

procedimentais e o do reconhecimento e apoio às associações ou grupos) são pontos-chave 

na efetivação da sociedade civil como sujeito da governança democrática. Isso porque as 

pessoas só podem participar se tiverem um mínimo de conhecimento dos seus direitos de 

participação e de como utilizá-los, bem como porque a participação das pessoas é muito 

mais frequente e eficiente se elas estiverem agrupadas ao invés de isoladas, ou seja, se elas 

estiverem fazendo parte de uma associação, uma organização ou um grupo de defesa do 

ambiente (uma ONG, uma fundação ou um grupo de pesquisa, por exemplo). 

Ainda nas disposições do art.3º, vale destacar o inciso 8 que assegura que “as pessoas 

que exerçam os seus direitos em conformidade com as disposições desta Convenção não 

serão de forma alguma penalizadas, perseguidas ou importunadas pelo seu envolvimento” 

(dispositivo de fundamental importância para países com histórico de perseguição a 

dissidentes), bem como o inciso 9, que alarga mais ainda as fronteiras do público apto a 

participar ao estabelecer que não haverá “discriminação quanto à cidadania, nacionalidade 

ou domicílio e, em caso de pessoa legal, sem discriminação relativamente à localização da 

sua sede registada ou ao contro efetivo das suas atividades”.  

O art. 4º entra propriamente nos direitos procedimentais, a começar pelo direito ao 

“acesso à informação em matéria de ambiente”, e o art. 5º trata da “recolha e difusão de 

informação em matéria de ambiente”.  

Ao colocar em primeiro lugar o direito à informação, a Convenção de Aahrus reconheceu 

a sequência lógica que existe no ato de participar: toda participação requer, em primeiro 

lugar, a informação, pois se uma pessoa não está informada da matéria e da ocorrência do 

processo de tomada de decisão, ela obviamente não irá participar, tampouco irá aceder à 

justiça. O acesso à informação, assim, está na base da participação. Muitas vezes a pessoa 

que teve acesso à informação nem se interessa de participar do processo de tomada de 

decisão, ou às vezes essa informação sequer está relacionada a algum processo. O 

importante, entretanto, é que a pessoa obteve a informação, e ela a utilizará ou não da 

forma que melhor entender.  

Na sequência do acesso à informação, os art. 6º, 7º e 8º da Convenção de Aahrus tratam 

do direito de participação propriamente dito. O art. 6º trata da “participação do público em 

decisões sobre actividades específicas”, o art. 7º da “participação do público relativamente a 

planos, programas e políticas em matéria de ambiente” e o art. 8º da “participação do 

público na preparação de regulamentos e ou instrumentos normativos legalmente 

vinculativos aplicáveis na generalidade”.  

É interessante notar que nenhum desses artigos traz a previsão de um efeito vinculante 

para o resultado da participação do publico. O final do art. 8º, por exemplo, menciona que 
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“o resultado da participação do público será tido em consideração, dentro do possível”. Em 

outras palavras, tal resultado possui caráter consultivo, apenas.  

Em nosso entendimento, esse caráter consultivo e não-vinculativo não é, de forma 

alguma, um demonstrativo de que a participação não produz efeitos. Ao contrário: o efeito 

mais importante que a participação do público pode provocar é justamente o de provocação 

do debate, de alargamento das ideias e perspectivas, efeito este que não necessita vincular 

diretamente uma decisão para se fazer sentir e para, ao final, influenciar essa mesma 

decisão.  

 Muitas vezes a vinculação ao resultado da participação sequer seria possível em razão 

do fato de que as próprias ideias e posicionamentos surgidos na deliberação ainda não estão 

definidos e maduros o suficiente a ponto de poderem vincular uma decisão. Mais ainda: 

entendemos que a não-vinculação é importante para não transformar aquele espaço de 

participação em um espaço de disputa de poder por grupos que possuem interesses 

pessoais em uma ou outra decisão. O caráter unicamente consultivo da participação afasta 

esse perigo, pois desestimula a participação desses grupos.  

Por fim, cumpre-nos lembrar que, conforme já vimos anteriormente no exemplo dos 

“Diálogos para a Sustentabilidade” na Rio+20, as pessoas participantes estão mais 

interessadas em utilizar aquele espaço para falar do que para supostamente votar e atingir 

um resultado específico; de fato, o público participante não é homogêneo e pode discordar 

fortemente em várias questões; um “resultado da participação” entendido como uma mera 

agregação de votos dos participantes, portanto, não faz jus à maior contribuição que um 

processo deliberativo pode trazer: o da deliberação em si, e de como ela é capaz de mudar 

as pessoas que delam participam e as ideias que nela estiveram presentes. Esse sim é o 

maior e mais verdadeiro resultado de uma participação-deliberativa, de um processo de 

argumentação pública. E esse resultado é mais facilmente traduzível através do caráter 

consultivo, principalmente se olharmos para o conjunto de momentos participativos e de 

decisões políticas a médio e longo prazo.  

Finalmente, o art 9º da Convenção de Aahrus trata do acesso à justiça, que permite às 

pessoas que tiveram negado algum dos direitos previstos nessa Convenção acederem à 

justiça. Dos vários dispositivos do art. 9º, destacamos o nº 1, que aduz que “cada parte 

assegurará, de acordo com a legislação nacional aplicável, que qualquer pessoa que 

considere que, de acordo com o disposto no artigo 4.º, o seu pedido de informação foi 

ignorado, indevidamente recusado, em parte ou na totalidade, respondido de forma 

inadequada, ou de qualquer forma não tratado de acordo com o disposto naquele artigo, 

tenha acesso à revisão de processo através de um tribunal ou outro órgão independente 

imparcial estabelecido por lei.” 

O direito de acesso à justiça, assim, fecha a tríade estabelecida pela convenção de Aahrus 

com a função de garantir os outros dois.  
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Essa tríade de “informação - participação - acesso à justiça” vem a endossar, por fim, 

todo o bloco de formulações conceituais que apresentamos até aqui acerca da governança 

democrática para o desenvolvimento sustentável.  

 

8 CONCLUSÃO 

Várias conclusões foram feitas acerca da governança democrática para o 

desenvolvimento sustentável ao longo do presente trabalho.  

De uma forma resumida, vimos que:  

1) Uma boa governança deve ter como fim o de reduzir a injustiça e incrementar a justiça 

na sociedade;  

2) O desenvolvimento sustentável, uma vez que corresponde a uma ideia de dupla justiça 

(justiça intra e intergeracional), se encaixa como fim da boa governança;  

3) Um dos elementos essenciais da boa governança é a existência de uma democracia 

pela argumentação pública, uma democracia participativa-deliberativa;  

4) O discurso do desenvolvimento sustentável nasceu e evolui constantemente através de 

processos de argumentação pública;  

5) É através da argumentação pública que a sociedade civil possui o poder de promover o 

desenvolvimento sustentável, inclusive na arena institucional;  

6) A forma mais eficaz e segura de se garantir uma governança que promova o 

desenvolvimento sustentável é através de processos democráticos participativos-

deliberativos. A governança para o desenvolvimento sustentável, portanto, há de ser 

democrática, no sentido de argumentação pública; e  

7) A relação entre desenvolvimento sustentável e boa governança democrática, por fim, é 

uma relação dialética de existência: um depende do outro para existir e se desenvolver.  

Enfim, em razão do seu alto valor simbólico, seja por representar um exemplo de 

participação deliberativa ou seja ainda por ter como sujeito uma criança de 12 anos de idade 

(o que nos remete à nossa responsabilidade com as gerações futuras), relembramos as 

palavras que menina Severn Suzuki proferiu perante milhares de adultos na Conferência do 

Rio-92: 

Não esqueçam o motivo de vocês estarem assistindo a estas conferências e para quem vocês 
estão fazendo isso. Nós somos seus próprios filhos. Vocês estão decidindo em que tipo de 
mundo nós iremos crescer. Os pais devem ser capazes de confortar seus filhos dizendo-lhes: 
‘tudo vai ficar bem’, ‘estamos fazendo o melhor que pudemos’, e ‘não é o fim do mundo’. Mas 
eu não acredito que vocês ainda possam nos dizer isso. Nós estamos ao menos em suas listas 
de prioridades? Meu pai sempre diz: ‘você é aquilo que você faz, e não o que você diz’. Bem, o 
que vocês fazem me faz chorar à noite. Vocês, adultos, vocês dizem que nos amam. Eu desafio 
vocês: por favor, façam com que suas ações reflitam as suas palavras (SUZUKI, 1992, s. p.). 

 
O nosso grande desafio hoje – portanto – é justamente fazer com que as nossas ações 

reflitam as nossas palavras. Desenvolvimento sustentável já está dito, já está conceituado, já 

se sabe o que é. Chega o momento, agora, de transformá-lo em realidade, pelo bem desta e 
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das próximas gerações, pelo bem, como a criança Severn Suzuki tão bem falou, dos nossos 

próprios filhos. Acreditamos veementemente que transformá-lo em realidade, implementá-

lo, passa necessariamente por processos participativos-deliberativos, passa 

necessariamente, em outras palavras, por uma governança democrática voltada 

precipuamente para esse fim. 
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