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 Gro Harlem Brundtland

A fada madrinha da

O que pensa e o que quer 
a mulher que dedicou parte 
importante de sua vida 
para convencer o mundo 
de que é possível conciliar 
desenvolvimento com 
respeito ao meio ambiente.

sustenta bilidade
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Não foi ela que  criou o con cei to de desen
volvimento sustentável. Mas foi por cau sa 
do relatório Brundtland, coor de na do em 

1987 por esta senhora lou ra e de olhos  azuis, 
que o termo se tornou conhecido e se disse
minou por todo o mundo. Na presença de Gro 
Harlem Brundtland, uma pergunta se apresen
ta como inevitável: “Vinte anos de pois da publi
cação do documento Nosso Futuro Comum, um 
dos pri mei ros a apontar os riscos do aque ci men
to global, a senhora acrescentaria ou tiraria algu
ma  idéia ali colocada?”

A resposta sai em um tom sua ve, mas firme. 
Com a mesma contundência que fez dela, se
gundo o jornal britânico Fi nan cial Times, uma das 
qua tro lideranças eu ro péias mais in fluen tes dos 

O mundo pós-Kyoto
“Quando discutimos Kyoto, no princípio de tudo, a 
intenção era fazer com que todas as nações assumissem 
obrigações e compromissos efetivos. Na época, os países 
em desenvolvimento tinham uma opinião sobre como 
isso deveria ser feito. Mas na prática, eles próprios não 
estavam se comprometendo. Não concordei com essa 
posição. Hoje, dez anos depois, vejo que minha tese 
estava correta. Os países em desenvolvimento estão se 
industrializando e também se tornaram parte do problema. 
Hoje é necessário um acordo mais abrangente que reúna 
os países ricos, os pobres e os em desenvolvimento.”

últimos 25 anos, a senhora Brundtland defende 
o vigor do texto e a consistência das recomenda
ções fei tas à época. “O tempo passou e o relató
rio permanece  atual em sua essência. O que ve
mos hoje no debate sobre sustentabilidade são 
nomes diferentes para os mesmos con cei tos. Mas 
a análise e as propostas de solução para o proble
ma con ti nuam atua lís si mas. Dei xa mos claro que 
a ques tão não era só de governos, mas de todas 
as pes soas, empresas e ONGs, de todos que mo
ram neste planeta”, disse em entrevista à revista 
 Idéia So cioam bien tal.

Na opi nião de Gro, a análise sobre aque ci
men to global do Relatório Brundtland já tratava 
das va riá veis hoje debatidas pelo grande públi
co. Os resultados da pes qui sa do IPCC, e o tom 
dramático com que foram divulgados, apenas 
mostram que o problema está mais grave e mais 
próximo do que parecia há 20 anos, sinal de que 
o homem se guiu seu curso de intervenção de
sastrosa no patrimônio natural do planeta. “O 
prêmio Nobel da Paz conferido recentemente 
ao IPCC e Al Gore, um porta voz ativo do tema, 
confirmam algo importante que estava na base 
do nosso relatório: ciên cia e conhecimento são 
absolutamente fun da men tais para enfrentar as 
mudanças climáticas”, afirma.

“CoNCeito de 
susteNtaBilidade 
se exPaNdiu e Gerou 
eNorme iNFluêNCia 
em todo o muNdo”
Sobre Gro costuma se dizer, não sem razão, que 
é uma espécie de madrinha da  idéia de que o de
senvolvimento precisa res pei tar as limitações dos 
recursos na tu rais e não pode gerar mais pobre
za e de si gual da des so ciais. A justa fama de pre
cursora do con cei to de sustentabilidade se deve 
à menção deste termo, pela pri mei ra vez, no do
cumento Nosso Futuro Comum, mais conheci
do como Relatório Brundtland porque, à época, 
ela presidia a Comissão Mun dial sobre Meio Am
bien te e Desenvolvimento da Organização das 
Nações Unidas.

Carta máxima da sustentabilidade, o relatório 
completa, neste ano, duas décadas. E a sua au
to ra, aos 68 anos, segue firme na defesa de suas 
 idéias. Aparentemente pou co vai do sa dos fei tos 
obtidos até aqui na vida pública, Gro não conse
gue disfarçar uma ponta de orgulho quan do fala 
do quan to o Relatório con tri buiu para fixação e 
disseminação de um con cei to que hoje está pre
sente na agenda de governos, nas reuniões de 
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negócio, nos desfiles de moda, nos em preen
di men tos imo bi liá rios e nas rodas populares de 
conversa. “O con cei to de sustentabilidade se ex
pandiu e gerou enorme in fluên cia. Tudo o que 
fizemos, na época do Relatório, foi analisar para 
onde o mundo caminhava e como o modelo de 
desenvolvimento predominante afetava a huma
nidade e o meio am bien te. Ficou claro que a si
tua ção exigia um novo modelo, mais sustentável, 
de desenvolvimento. Estabelecemos um marco 
de mudança. E discutimos qual seria o grau de 
colaboração necessário”, diz.

O papel das 
empresas

“A maioria das grandes 
empresas tem demonstrado 
preocupação com o tema. 
Existe um movimento 
global. Corporações mais 
progressistas e visionárias 
estão revendo seus modos 
de produção e seus produtos. 
Estão descobrindo que 
sustentabilidade ajuda a 
ser mais competitivo e 
siginifica o futuro dos seus 
negócios. Olhar para o futuro 
faz sempre muito bem para 
qualquer empreendimento. 
Até os investidores, que 
antes não ligavam muito 
para o tema, estão cada 
dia mais preocupados, 
porque percebem que as 
pessoas vêem e julgam 
as companhias a partir de 
critérios de sustentabilidade.”

“Com a ameaça do 
aqueCimeNto GloBal, 
as Coisas teNdem a 
se eNCamiNHar mais 
raPidameNte”
A partir deste ponto — ressalta — a ques tão era 
saber se o apelo em torno da sustentabilidade 
seria “ou vi do” pelo mundo, se seria com preen
di do e se ganharia espaço crescente na pau ta 

Pri mei ra mulher a che fiar um governo na No rue ga (foi 
pri mei ra-ministra aos 42 nos em 1981, e entre 1986 e 
1996) e um partido político (o So cial-Democrata dos Traba-
lhadores, de 1981 a 1992). Ministra do Meio Am bien te aos 
35 anos (1974). Pri mei ra médica a assumir a direção-geral 
da Organização Mun dial da Saú de (1988–2003). A bio-
gra fia de Gro Harlem Brundtland, nascida em Oslo, em 20 
de abril de 1939, está re chea da de fatos no tá veis e trans-
mite uma solidez compatível com sua figura de política,  
am bien ta lis ta e médica.

O seu ingresso na política ocorreu precocemente 
aos sete anos de idade na ala jovem do Partido dos Tra-
balhadores. Filha de ex-ministro e integrante fervorosa 
do movimento feminista de seu país, mais tarde ela foi 
convidada a ocupar um ministério de pois de uma contro-
versa e bem-sucedida campanha na cio nal em defesa da 
legalização do aborto. O governo no rue guês rendeu-se a 
duas de suas qua li da des que a transformaram em lenda do 
debate am bien tal: a coragem para brigar por boas cau sas 
e enfrentar polêmicas, e a capacidade de argumentar na 
defesa de seus pontos de vista.

Como pri mei ra-ministra, concentrou esforços na es-
tabilização econômica e na luta contra o desemprego e 
ficou famosa por no mear oito mulheres para cargos-chaves 
de seu gabinete. Na OMS, por lançar uma campanha 
bem-sucedida contra a indústria do tabaco que se espalhou 
pelo mundo.

Mas o grande prestígio in ter na cio nal ela obteve mes-
mo como presidente da Comissão para o Meio Am bien te 
da ONU, de pois de tornar público seu relatório sobre meio 
am bien te — Nosso Futuro Comum —, que definiu o con cei to 
de sustentabilidade, em 1987.

Foi sob sua liderança que a No rue ga ini ciou as ne go cia-
ções de adesão à  União Eu ro péia, em 1994. Apesar de sua 
grande popularidade, a proposta foi re jei ta da pelos no rue-
gue ses, o que foi considerado uma importante derrota. Em 
1992 abandonou a direção do Partido dos Trabalhadores e, 
em 1996, retirou-se da cena política.

FiGura NotÁVel
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Água e energia
“Água e energia se transformaram em  
parte importante da questão do aquecimento 
global. Pessoas precisam de energia.  
Pessoas pobres precisam de mais energia 
do que antigamente. Assim, a situação atual 
é insustentável. Precisamos desenvolver 
matrizes energéticas mais limpas nos países 
pobres, evitando mais queima de petróleo.”
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de governos, empresas e ONGs. Isso aconteceu? 
“Sim. As  idéias do relatório foram re vo lu cio ná rias, 
ganharam força global e exerceram in fluên cia 
em vá rias direções”. Uma pri mei ra prova da for
ça do que pregava o Relatório e do quan to suas 
 idéias avançaram foi — na ava lia ção de Gro — a 
Rio92. “Apenas cinco anos de pois do documen
to, o mundo se encontrava preparado para ne
go ciar e concordar com a Agenda 21. O Relató
rio ajudou a de sen ca dear movimentos re gio nais 
e glo bais em torno da temática. E o assunto vol
tou, no início dos anos 2000, a ganhar relevân
cia ao ser in cluí do entre os Objetivos do Milê
nio da ONU”, conta. O passo — admite — poderia 
ter sido  maior. Afinal, os objetivos da Agenda 21 
não foram per se gui dos com o senso de urgên
cia que se esperava. Nem todos os paí ses resol
veram integrarse ao pacto em defesa do planeta 
“Mas com a amea ça tão próxima do aque ci men
to global, que já pre vía mos há 20 anos, as coi sas 
tendem a se encaminhar de outro modo, mais 
rapidamente”, afirma.

“É NeCessÁrio  
outro modelo  
reGulatório”
Para Gro, o problema é que os diferentes setores 
— empresas, organizações não go ver na men tais 
e governo — parecem não ter se dado conta dos 
seus pa péis. En quan to algumas empresas lide
ram processos de transformação em seus seto
res de atividade, ou tras permanecem ignorando 
os avisos do Relatório. O mesmo acontece com 
os paí ses, que po de riam ser divididos entre os 
que conhecem mais e os que praticam menos o 
con cei to de desenvolvimento sustentável.

O espírito “cão de guar da” das ONGs — ad
mite — ajuda mui to. Mas o que poderia agilizar 
esse processo seria a cria ção de um novo mode
lo regulatório, uma nova forma de governança 
capaz de cruzar as fron tei ras dos paí ses. “O sis
tema antigo já não fun cio na. Hoje, grande parte 
das empresas é mul ti na cio nal e mui tas empresas 
na cio nais já exportam para ou tros paí ses. Neces
sitamos de mecanismos glo bais ou padrões éti
cos para regular as formas de se fazer ne gó cios”, 
defende. “Cabe aos governos ne go ciar as regras 
do jogo que devem ser aplicadas de certa for
ma no mundo todo. E para que isso aconteça 
as empresas precisam agir, as ONGs devem se
guir ativas, apoian do uma forma de governança 
que não se ba seie apenas nas atividades econô
micas”, afirma, definindo, ela própria, o papel de 
cada integrante do jogo.

E quan to ao cidadão comum? É possível atin
gir o desenvolvimento sustentável sem alterar o 
modelo mental  atual da so cie da de? Esta é uma 
ques tão mui to difícil na opi nião desta cidadã no
rue gue sa, médica por formação, dona de uma 
car rei ra pro fis sio nal ímpar, que se dedicou à po
lítica e ain da cui dou de uma família de qua tro fi
lhos. “Acredito que inspirar novos padrões de de
senvolvimento e encontrar alternativas seja uma 
etapa fundamental do desenvolvimento susten
tável. Ao mesmo tempo, é preciso tomar mui to 

De pois do Relatório Nosso Futuro Comum — mais 
conhecido como Relatório Brundtland — o mundo 
nunca mais foi o mesmo. Elaborado em 1987 sob a 
coor de na ção de Gro Harlem Brundtland, então pre-
sidente da Comissão Mun dial sobre Meio am bien te 
e Desenvolvimento da ONU, o Relatório apontou, de 
forma pio nei ra, a necessidade de mudar os padrões de 
produção e consumo para assegurar um desenvolvi-
mento sustentável e um planeta íntegro e sau dá vel às 
gerações futuras. Nele, Gro Brundtland afirmava que o 
desenvolvimento deveria “atender às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de satisfazer suas pró prias necessidades”. Essa 
definição  ecoou nos mais diferentes cantos do mundo e 
passou a orien tar a discussão sobre desenvolvimento e 
crescimento econômico.

Crítico ao modelo de desenvolvimento adotado 
pelos paí ses mais ricos, e repetido pelos emergentes, 
o relatório já alertava para a incapacidade de os ecos-
sistemas suportarem o uso descontrolado dos recursos 
na tu rais e previa, entre ou tros graves problemas, o 
aque ci men to global.

Uma de suas premissas mais importantes é que as 
relações entre homem e meio am bien te devem res pei tar 
um limite mínimo para o bem-estar da so cie da de e um 
limite máximo para a utilização dos recursos da natureza. 
Não se pode admitir, pregava, crescimento econômico 
sem preservação am bien tal e combate à pobreza.

Na defesa da tese do desenvolvimento sustentável, o 
documento sugere que os paí ses adotem como medidas 
internas a limitação do crescimento po pu la cio nal, a ga-
rantia de recursos básicos (água, alimentos e energia) no 
longo prazo, a conservação da bio di ver si da de, a redução 
no consumo de energia de matrizes fós seis, o desenvol-
vimento de tec no lo gias ba sea das em fontes re no vá veis 
(solar, éo li ca e geo tér mi ca), o controle da urbanização 
acelerada e o suprimento de necessidades básicas dos 
seres humanos, como sáu de, educação e habitação.

o relatório que  
mudou o muNdo
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cui da do com esses pensamentos. Não podemos 
retornar aos padrões de desenvolvimento ba sea
dos apenas na cultura e na produção local. Con
sidero perigoso uma volta romântica ao passado.  
O mundo era ou tro”.

Repensar  
modelos mentais

“A noção de desenvolvimento 
sustentável é um convite à revisão 
de modelos existentes, seja de 
produção nas empresas, seja 
de consumo entre os indivíduos. 
Desenvolvimento e sustentabilidade 
já não podem mais ser vistos como 
antagonistas. Acho um perigo 
tentar um retorno romântico ao 
passado, classificando as empresas 
de antigamente como melhores e 
mais preocupadas com indivíduos e 
meio ambiente. O mundo era outro.”

“Próximas Gerações 
PreCisam ter  
o direito de Fazer 
suas esColHas”
A re cei ta, para ela, é combinar as boas ex pe riên
cias e habilidades com uma responsabilidade 
 maior pelo todo. E, uma vez que cada indivíduo 
é au tô no mo em suas escolhas, estas deverão, da
qui por dian te, ser res pon sá veis para com o futu
ro do mundo. “Do contrário, se ex tin guir mos os 
recursos no presente, não daremos a oportuni
dade de as próximas gerações também fazerem 
suas escolhas”, ressalta, fazendo uma referência 
ao contexto da sua famosa definição de desen
volvimento sustentável que correu o mundo.

No legado a se dei xar para as futuras gera
ções, duas ques tões preo cu pam em particular 
a expri mei ra ministra da No rue ga, comumente 
chamada de “mãe da sustentabilidade”: a escas
sez de água — cuja previsão é de que até 2025 
deverá afetar 1,6 bilhões de pes soas — e de ener
gia. Tema inserido tanto na Agenda 21 como nos 

Gro Brundtland esteve no Brasil pela pri mei ra vez em 
março de 1992, com uma caravana de jovens no rue gue ses 
que visitaram Ma naus e participaram da inau gu ra ção do 
Parque do Mindu (um parque urbano onde se pode ver 
grupos de sauim-de-co lei ra, espécie de primatas das mais 
amea ça das do Brasil).

Na oca sião, a então pri mei ra-ministra da No rue ga 
plantou uma sa mau mei ra — árvore sagrada para os ín dios 
ticuna, citada no livro Nosso Povo (Rio de Ja nei ro: Museu 
Na cio nal, 1985), que traz o episódio mítico “O Coração da 
Sa mau mei ra”, relatado por membros da tribo.

A Sa mau mei ra do Parque do Mindu é hoje um símbolo 
da defesa da ecologia em Ma naus.

o Coração da sa mau mei ra
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NA CABECEIRA

Uma década de combate 
ao trabalho infantil

Para marcar os 12 anos do Programa Empresa Amiga 
da Crian ça, a Fundação Abrinq lançou a publicação Uma 
História de Luta pela Crian ça e pelo Adolescente em Parceria 
com Empresas em que faz um balanço do Programa de 
1995, quan do foi lançado, aos dias de hoje. A obra destaca 
as ações que ajudaram a mudar o paradigma da luta contra 
o trabalho infantil no país.

Lançado numa época em que o Brasil era fortemente 
identificado com de nún cias envolvendo uso de mão-de-
obra de crian ças e adolescentes, o Programa Empresa 
Amiga da Crian ça evo luiu para a gradativa cons cien ti za ção 
de que o lugar certo para os pe que nos cidadãos é a escola, 
e encerra o ciclo com bons resultados. Em uma década, 
de acordo com dados do IBGE, o Brasil con se guiu retirar 
do mercado de trabalho infanto-juvenil 2,7 milhões de 
meninos e meninas, de 5 a 17 anos, cain do de 7,8 milhões 
em 1992 para 5,1 milhões em 2003. Tais números fizeram 
com que a Organização In ter na cio nal do Trabalho (OIT) 
passasse a apresentar o caso bra si lei ro como bom exemplo 
no combate ao trabalho infantl.

Contudo, a última Pes qui sa Na cio nal por Amostra de 
Do mi cí lios (PNAD), fei ta com dados de 2005 e divulgada 
em 2006, aponta um crescimento no número de crian ças 
e adolescentes no trabalho. Somente entre crian ças de 5 
a 14 anos, o au men to foi de 10,3% em um único ano.Para 
a Abrinq, trata-se de claro sinal de que “novos esforços e 
es tra té gias inovadoras serão ne ces sá rios para eliminar, 
definitivamente, as impressões di gi tais de nossas crian-
ças dos produtos made in Brazil”. Essa e ou tras ques tões 
estão na publicação Uma História de Luta pela Crian ça e 
pelo Adolescente em Parceria com Empresas, que a Abrinq 
disponibiliza por meio do seu Centro de Documentação e 
Bi blio te ca (CEDOC).

Uma História de Luta pela Crian ça e pelo 
Adolescente em Parceria com Empresas
Fundação Abrinq
Disponível para down load no site:
www.fundabrinq.org.br

Programa Empresa Amiga da CriançaUMA HISTÓRIA DE LUTA PELA CRIANÇA E PELO ADOLESCENTEEM PARCERIA COM EMPRESAS

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a falta 
de água é ain da mais grave por ser um aspecto 
importante do aque ci men to global. Igual men te 
preo cu pan te — na visão de Gro — é a escassez de 
energia, es pe cial men te nos paí ses pobres que, 
por falta de alternativas, usam a quei ma da ma
dei ra como fonte para as atividades domésticas, 
resultando em desmatamento e nas suas conhe
cidas con se qüên cias. “Precisamos desenvolver 
novas fontes de energia para esses paí ses. São 
de sa fios que teremos de enfrentar e aos  quais 
deveremos nos adaptar no futuro”, diz Gro.

“BioComBustíVeis Não 
são a solução, mas 
aPeNas Parte dela”
Nesse cenário, se riam os bio com bus tí veis uma 
solução? Não na opi nião de mrs. Brundtland. 
“O bio die sel é parte de um mix de alternativas 
energéticas que darão diferentes soluções e re
duzirão os impactos sobre o meio am bien te. A 
produção do etanol, um pou co menos po lui dor, 
como alternativa à gasolina, é parte desse mix. 
Não é ain da a solução, apenas parte dela”, escla
rece. Gro alerta para a necessidade de “cau te la” 
na forma de produção de bio com bus tí veis, sob 
pena de que venha a gerar novos e graves pro
blemas, como péssimas condições de trabalho 
no campo, au men to do preço dos alimentos, 
desmatamentos e ou tras agressões vis ao meio 
am bien te. E já que falamos em etanol — opção 
bra si lei ra de modelo alternativo de geração de 
energia — o que pensa Gro Harlem Brundtland 
sobre a discussão em torno de ou tra ques tão 
bra si lei ra — a Floresta Amazônica? “É uma gran
de preo cu pa ção para todos nós e não apenas 
para o Brasil”, responde rápido. “É preciso pensar 
num modo de protegêla e saber que uso eco
nômico se pode fazer dessa área. Acredito que 
este seja um dos prin ci pais assuntos do debate 
sobre desenvolvimento sustentável. Vejo que o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a preo
cu pa ção de estabelecer mecanismos para que as 
coi sas sejam fei tas de forma ade qua da. Por ou
tro lado, não é fácil encontrar o caminho”, diz. E 
porque é tão difícil, de forma geral,  criar políti
cas de desenvolvimento sustentável, já que go
vernos dos mais diferentes paí ses afirmam se 
preo cu par com o tema? “É uma ques tão de de
cisão política, que implica mudar as regras em 
vá rias   áreas, como a in dus trial, energética e de 
transporte. Em paí ses pobres, é ain da mais difí
cil, porque o ganho no curto prazo parece mais 
importante”, responde. ❧
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