
 

Está sendo amplamente divulgada a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20. A primeira dessas conferências ocorreu em  

1972, ,  em Estocolmo e a mais importante delas foi a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO-92, realizada no Rio de Janeiro. A 

partir das decisões tomadas nesse evento, reafirmadas mais tarde na Rio + 10, em 

Johannesburg, em 2002, várias tentativas foram feitas para transformar o conceito de 

desenvolvimento sustentável em planos de ação que deveriam ser aplicados nos mais 

diversos setores e, para isso, foram organizadas as COPs, a Conferência das Partes, em 

Tóquio, Cancun, Durban e Copenhagen nas quais nunca se tomaram decisões eficazes 

no sentido de comprometer os Estados e as empresas com a questão ambiental, 

deixando  grande responsabilidade para o cidadão comum. Também não surgiram 

ações efetivas que pudessem diminuir os efeitos decorrentes de um modelo de 

acumulação de capital que incentiva o consumismo exacerbado, agravando os 

problemas socioambientais. 

As soluções que surgem , a nosso ver, são assustadoras e perigosas pois 

apontam para o que está sendo chamado de “capitalismo verde”ou “economia verde”, 

que, na situação de crise econômico-financeira que estamos vivendo, pode 

escamotear o verdadeiro objetivo dos países ricos que é fortalecer ainda mais o modo 

de produção capitalista. 

Diante do fracasso de quarenta anos de discussão e da inconsistência do 

documento que serve de base para essa conferência, o “Draft Zero”, que, aliás, já está 

sendo chamado de “zero à esquerda”, está sendo organizado, desde o ano passado, a 

Cúpula dos Povos na Rio + 20 por Justiça Social e Ambiental, um movimento paralelo 

ao da Rio + 20, formado pela sociedade civil organizada, movimentos sociais e 

populares do Brasil e do mundo, na tentativa de romper com a lógica do modelo 

produtivo voltado para o  consumo, que , após mercantilizar as invenções e 

descobertas da humanidade, as informações, as idéias e o ser humano,  também 

pretende mercantilizar a natureza.     

 A ADCPII, acreditando que as mudanças estruturais se dão através da educação, 

está convidando seu corpo docente a participar da Cúpula dos Povos com a 

apresentação de experiências vividas no Colégio Pedro II para que possam ser 

discutidas. Somadas a tantas outras, acreditamos que possam vir a contribuir para a 

construção de um mundo que não considere a energia mais importante do que as 

pessoas, mas que se preocupe com o bem viver da maioria dos povos que habita nosso 

planeta. 

Rio + 20 ou Rio – 20? Afinal, o que pensamos sobre isso? 

Participe do seminário “Rio + 20 em questão” e entre neste importante debate! 


