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“Em certo sentido toda história de uma idéia é a história de uma tragédia: a da inexorável tirania do evento
sobre os sonhos e projetos do homem.”
 
Isaias Pessotti, Aqueles cães malditos de Arquelau.

 
 

Dez anos antes da queda do Muro de Berlim, no estudo que iria disseminar a expressão “pós-modernidade” na
esfera das ciências sociais, Jean-François Lyotard definia a “condição pós-moderna” pela superação das Grandes
Narrativas - da emancipação da Humanidade, da dialética do Espírito, do progresso da História – como formas de
legitimação do saber e da ciência. Para sua hipótese de trabalho, tal superação teria ocorrido a partir do final dos anos
50, com o acabamento da reconstrução européia, quando as sociedades mais desenvolvidas teriam entrado na idade dita
pós-industrial” e as culturas na idade “dita pós-moderna”. Desprovidos dessa forma da legitimação, o conhecimento e
o ensino teriam passado a visar objetivos meramente “performáticos”, de melhor desempenho para uma.realidade
“sistêmica”. A saída para tal situação, caracterizada pelo critério tecnológico da operacionalidade – este incapaz de
discernir sobre o que é bom e justo –, não poderia jamais ser encontrada através do trabalho pragmático e
“homológico” dos especialistas, mas sim através da audácia criativa, ou, no dizer de Lyotard, através do “paralogismo
dos inventores” (1979, pp. 7-11).

 
A referência temporal aos anos 50 no ensaio teórico de Lyotard era pertinente, até porque, exatamente naquela

época, Wright Mills (1) já pressentia “o fim do que se chama Idade Moderna” e o começo de um “período pós-
moderno”, no qual o pressuposto de uma relação intrínseca entre razão e liberdade, defendido pela modernidade, não
mais poderia ser sustentado.

 
Quaisquer que sejam os critérios adotados para a definição e a delimitação da chamada “pós-modernidade”, ela

se caracteriza sempre pelo questionamento, epistemológico, sociológico ou político, à razão do Iluminismo como força
propulsora do progresso e da história. Quanto à validade legitimadora das Grandes Narrativas, há muito qualificada
dentro do próprio pensamento de esquerda – como na crítica da Escola de Frankfurt –, os últimos suspiros de sua
insistente sobrevida tendem a soar hoje abafados sob os escombros do Muro de Berlim.

 
Vivemos um período em que a noção de “pós-modernidade” parece ter extrapolado os campos da filosofia e da

subjetividade para se implantar solidamente no domínio do real. Se até há pouco era possível circunscrever os
questionamentos à razão iluminista, na linha traçada premonitoriamente por Nietzsche, à desconstrução do sujeito,
gradativamente realizada nas obras de Freud, dos estruturalistas, de Foucault e de outros pensadores, todos críticos da
hegemonia ocidental, hoje o que se verifica nas manifestações concretas da história, no Ocidente tanto quanto no
Oriente, se assemelha ao redespertar de mitologias, crendices e ódios ancestrais, como se o racionalismo não tivesse
passado de um sonho.

 
O fim da Guerra Fria não representou o fim da história, concebido por Fukuyama. Longe de inaugurar a era de



racionalidade liberal-capitalista por ele prevista para o mundo desenvolvido “pós-histórico”, que serviria de modelo e
porto de destino aos países “históricos” em desenvolvimento, o fim das utopias seculares, ao sepultar as Grandes
Narrativas, parece, sim, ter aberto as portas a uma realidade sem maiúsculas e a um mundo desprovido de esperanças.
Ao desencantamento da técnica, muito menos do que a monotonia das “performances” as correspondências têm sido,
de um lado, a supervalorização do Homo oeconomicus individualista e, de outro, a reemergência de fanatismos
anacrônicos, disfarçados ou não sob um manto de religiosidade.

 
Em meio ao turbilhão deste fim de século, no ano em que completa cinqüenta anos, a ONU, criação “moderna”

na linha do Iluminismo kantiano, parece, no mínimo, desorientada.
 
Construída para regular as relações entre Estados numa época em que estes representavam a expressão máxima

da vontade coletiva de autodeterminação, respaldada no princípio da não-intervenção em assuntos da jurisdição
nacional, a Organização das Nações Unidas, em sua estrutura original, dificilmente se ajusta a um mundo
caracterizado pelos fenômenos simultâneos da globalização e da fragmentação, pela conquista da liberdade e pela
incapacidade de geri-la, pela emergência de novos Estados e pelo enfraquecimento generalizado do Estado. Diante do
crescimento do número de atores internacionais de natureza variada; da multiplicação de guerras civis, macroscópicas
ou moleculares na conceituação de Enzensberger; da proliferação dos riscos nucleares, menos pela corrida
armamentista entre superpotências do que pelo tráfico clandestino de armas e componentes; da expansão universal da
criminalidade; da revivescência de concepções políticas que se supunha esgotadas na Segunda Guerra Mundial; do
recrudescimento dos “fundamentalismos” mais absurdos - religiosos, nacionalistas, étnicos e xenofóbicos; e do
contínuo agravamento do fosso a separar ricos e pobres - agora não apenas no tradicional sentido Norte-Sul, ou dentro
dos países do Terceiro Mundo, mas também nos Estados mais desenvolvidos -, a importância, e até a pertinência, da
ONU como entidade organizadora das relações internacionais passa a ser compreensivelmente questionada.

 
Pois é precisamente nesse contexto de dúvidas sobre a validade da Organização, face às perplexidades e

angústias da época, que uma parte específica do trabalho atual da ONU adquire relevo particular: sua Agenda Social.
 
Todos sabem, e atualmente até reconhecem, que o Conselho de Segurança precisa ser reformado para ter maior

eficácia e legitimidade. Todos sabem, igualmente, que a Assembléia Geral e o Conselho Econômico e Social (Ecosoc)
não têm condições de lidar adequadamente com os problemas políticos, econômicos e sociais da atualidade. Poucos,
contudo, parecem perceber que o único trabalho efetivamente moderno - nos sentidos histórico, político, antropológico
e sociológico do termo - ora desenvolvido pelas Nações Unidas se encontra naquilo que se convencionou chamar sua
Agenda Social.

 
Desde sua criação, em 1945, as Nações Unidas, por determinação da própria Carta de São Francisco, têm

procurado atuar na esfera social. O Conselho Econômico e Social constitui um de seus órgãos principais, definido no
Artigo 7° da Carta. Não é, porém, ao trabalho regular do Ecosoc ou de suas comissões funcionais que se atribui
atualmente a chamada Agenda Social dá ONU. A expressão é nova, conformada já no período pós-Guerra Fria, e
designa fundamentalmente o esforço normativo nos diversos campos da esfera social realizado pelo conjunto de
grandes conferências da. década de 90.

 
Ainda que a convocação, a realização e o seguimento desses grandes encontros no âmbito das Nações Unidas

envolvam necessariamente o Ecosoc e suas comissões, a Agenda Social, na acepção ora corrente, extrapola aqueles
órgãos. Isto porque, embora quase todas tivessem tido individualmente algum precedente no passado, as conferências
atuais, diferentemente das anteriores, independentes e fragmentárias, além de terem intensidade seqüencial inusitada,
formam um conjunto de configuração quase sistêmica, que aborda as questões de maneira abrangente e integrada,
como temas globais, a envolver toda a humanidade. E ao procurar estabelecer de maneira não-impositiva,
consensualmente, diretrizes inter e intra-Estados para toda a humanidade, a Agenda Social – que muito se aproxima da
ação comunicativa com vistas ao estabelecimento de uma ética discursiva, conforme o modelo de Habermas (2) –
subscreve a crença numa razão universal. Oferece, assim, uma alternativa racional e concreta, de escopo universal e
não padronizador, aos particularismos retrógrados e às tendências centrífugas da “pós-modernidade”, procurando
conferir um sentido humanístico, mas não necessariamente individualista, às tendências globalizantes da época
contemporânea. Estas, como se tem visto, deixadas por conta da economia, do mercado, dos fluxos de capital e da
tecnologia, interligam, esmagam ou excluem, mas não unem. .



 
Compõem, essencialmente, até agora, a chamada Agenda Social das Nações Unidas as seguintes conferências,

já realizadas ou por realizar:
 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (primeira da série e primeira a ter

“apelido” mais curto: Rio-92, e não “Eco-92”), realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, que teve por
predecessora a Conferência de Estocolmo de 1972;

 
Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena em junho de 1993, antecedida pela Conferência

de Teerã de 1968;
 
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, havida no Cairo em setembro de 1994 e

precedida pelas Conferências de Bucareste, em 1974, e do México, em 1984;
 
Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social, realizada em Copenhague, em março de 1995;
 
IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim – ou Beijing, na transliteração oficial chinesa –

em setembro de 1995, antecedida, como o próprio nome indica, por três outras: no México, em 1975; em Copenhague,
em 1980; e em Nairóbi, em 1985;

 
II Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (última da seqüência já definida e segunda a

ter “apelido”: Habitat-II), marcada para junho de 1996 em Istambul, que foi precedida, em 1976, pela Habitat-I, em
Vancouver.

 
Embora outros grandes eventos sejam às vezes incluídos na mesma seqüência - como a Cúpula Mundial sobre

a Criança, havida em Nova York, em paralelo à Assembléia Geral da ONU, em 1990 - e outros merecessem, pelos
respectivos temas, nela ser incluídos - como a Cúpula Mundial sobre a Alimentação, convocada pela FAO para 1996,
em Roma -, apenas as seis conferências acima indicadas são sempre referidas como componentes da Agenda Social da
ONU. Provavelmente porque elas, mais do que as outras, constituem estágios consecutivos de um mesmo ciclo, em
que cada qual fornece inputs às posteriores e estas, por sua vez, “retroalimentam” as decisões das precedentes.

 
Todas essas conferências foram, são; e, sem dúvida, serão igualmente relevantes. Ou irrelevantes. Só o futuro

dirá. A de Istambul deverá, em princípio, fechar o presente ciclo, complementando, no respectivo tema, o esforço
diretivo já realizado pelas demais. Ou destruindo o que vem sendo até agora erigido para reimprimir alguma
racionalidade à história deste fim de século, tendo em mira condições melhores para o advento do século XXI.

 
A Rio-92
 
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento terá sido, muito provavelmente, a

mais complexa até agora realizada na década de 90. A própria denominação com que seria divulgada foi objeto de
controvérsias, aparentemente irrelevantes, mas com fundamento substantivo, ilustrativas das divergências que
envolviam as discussões do tema. Para os ecologistas mais radicais, ou mais simplórios, ela seria a Eco-92 - como,
aliás, ainda é esporadicamente mencionada. Para o Terceiro Mundo em geral, que jamais aceitou a idéia de se
desvincularem as noções de meio ambiente e de desenvolvimento, e para os brasileiros em particular, a Conferência
seria a Rio-92, conforme prevaleceu nos pôsteres e demais instrumentos de divulgação feitos pelas Nações Unidas. E
por tratar do tema mais obviamente global, em sentido planetário, havendo congregado o maior número de Chefes de
Estado e de Governo até então reunidos, foi ela ainda - neste caso unânime e justamente - denominada “Cúpula da
Terra”.

 
Em vista da natureza da matéria tratada e de suas implicações sobretudo econômicas, a Rio92 não teria

propriamente inaugurado a Agenda Social da ONU, não fosse pela abordagem abrangente e antropocêntrica de seus
documentos, a começar pela Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

 
Após a definição de seu objetivo como “uma nova e justa parceria global por meio do estabelecimento de



novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chave da sociedade e os indivíduos”, e o reconhecimento da
“natureza interdependente e integral da Terra, nosso lar”, a Declaração proclama 27 Princípios para orientar o
desenvolvimento sustentável – conceito inovador consagrado na ocasião –, o primeiro dos quais estipula:

 
Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável.
Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.
 

Convocada originalmente em meio à campanha internacional preservacionista que atribuía a degradação do
ecossistema planetário particularmente à devastação de reservas florestais no Terceiro Mundo – em especial na
Amazônia brasileira – e, com menor intensidade, aos arrasadores estragos ambientais no Leste Europeu – antes
prenunciados pelo acidente de Tchernobil e finalmente visíveis com o fim da Guerra Fria –, a Rio-92 poderia ter
constituído apenas um capítulo a mais do conflito Norte-Sul. Tal não ocorreu, graças em grande parte aos esforços
desenvolvidos pelo Brasil, com apoio de muitos outros, no processo preparatório, esforços que, aos poucos, e de início
relutantemente, foram incorporados aos trabalhos de conscientização e mobilização das ONGs.

 
Levou-se, assim, ao mundo a correta percepção de que, se, por um lado, a superpopulação é voraz, a pobreza,

predatória e a miséria, poluidora, por outro, a maior responsabilidade pela destruição ambiental advém dos padrões
insustentáveis de produção e consumo do Primeiro Mundo – importados, como sabemos, até por experiência própria,
pelos setores “avançados” dos países em desenvolvimento. Face à conjugação desses diferentes fatores destrutivos, a
verdadeira batalha pela conservação ambiental não se pode dar pela simples abstenção, ou pela renúncia por parte do
Terceiro Mundo a perseguir seus objetivos de desenvolvimento, mas sim pela realização de esforços cooperativos e
generalizados para se promover, nacional e internacionalmente, um modelo de desenvolvimento sustentável. Essa
percepção é claríssima nos Princípios 7 e 8, que rezam:

 
Princípio 7: Os Estados devem cooperar, em um espírito de parceria global, para a conservação, proteção e
restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Considerando as distintas contribuições para a
degradação ambiental global, os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países
desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que têm na busca internacional do desenvolvimento sustentável,
em vista das pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global e as tecnologias e recursos
financeiros que controlam.
 
Princípio 8: Para atingir o desenvolvimento sustentável e mais alta qualidade de vida para todos, os Estados
devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas demográficas
adequadas.

 
A noção do desenvolvimento sustentável, não-destrutivo do ponto de vista humano nem do ponto de vista

ambiental, é simples, embora para sua implementação sejam necessárias mudanças profundas nos sistemas vigentes de
produção e de organização socioeconômica capitalista. Ela se acha definida, de forma singela e complementar, nos
Princípios 3 e 4:

 
Princípio 3: O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas
eqüitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras.
 
Princípio 4: Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante
do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste.

 
Ao referir-se ao direito ao desenvolvimento, em documento universal, consensualmente adotado, o Princípio 3

abria caminho a uma evolução conceitual importante, que iria repercutir sobremaneira na Conferência Mundial de
Direitos Humanos, em Viena – segunda na seqüência de grandes conferências dos anos 90. Mas não é somente nesse
ponto que a Rio-92 apontava rumos para a Agenda Social da ONU Ela já estabelecia as bases para discussões de quase
todos os temas globais. Fazia-o não somente pelo enfoque integrado, antropocêntrico e participativo, envolvendo as
“sociedades civis”, mas também ao dedicar capítulos inteiros de seu documento programático, a Agenda 21, a temas
que seriam objeto de conferências específicas posteriores, a saber:

 
Luta Contra a Pobreza – principal fundamento da Cúpula de Copenhague (Seção I, Capítulo 3);
 



Dinâmica Demográfica e Sustentabilidade – tema da Conferência do Cairo (Seção I, Capítulo 5);
 
Promoção de uma Modalidade Viável para os Assentamentos Humanos (Seção I, Capítulo 7) – objetivo da

Conferência de Istambul;
 
Medidas Mundiais em Favor da Mulher para o Alcance de um Desenvolvimento Sustentável e Eqüitativo

(Seção III, Capítulo 24) – espécie de prelúdio a um dos três grandes enfoques da Conferência de Beijing sobre a
mulher: Igualdade, Desenvolvimento e Paz.

 
De todos os temas constantes da Agenda Social da ONU, o único não mencionado nos documentos da Rio-92

em sua forma genérica e abrangente habitual foi precisamente aquele que iria conferir direção humanística ao conjunto
das conferências da década de 90: os direitos humanos. Talvez porque a questão do meio ambiente não propiciasse o
enquadramento correto dos direitos humanos per se na redação dos textos; (3) talvez porque esses direitos ainda não
houvessem recebido o selo da universalidade, só obtido na Conferência de Viena de 1993; e talvez porque, com
exceção do movimento de mulheres – onipresente e ativo em sua batalha universal –, as ONGs envolvidas tivessem
preocupações predominantes, se não exclusivas, com a preservação das culturas indígenas.

 
Muito provavelmente por todos esses fatores, a Conferência do Rio, do ponto de vista dos direitos humanos,

em comparação com as demais, pareceria mais particularista do que universalista, portanto mais “pós-moderna” do
que iluminista, com sua ênfase na valorização das- comunidades e culturas autóctones. Na verdade, porém, ademais
das preocupações com os indígenas e da ampla atenção dedicada às mulheres e às crianças, a noção de respeito aos
direitos humanos permeia todo o espírito dos documentos aprovados. Mais ainda, a Conferência do Rio de Janeiro
fortaleceu o próprio conceito do “direito humano a um meio ambiente sadio”, doutrinariamente discutido nos setores
acadêmicos e na ONU, para muitos já assimilado ao conjunto dos chamados “direitos humanos de terceira geração”.

 
Consciente dos problemas do mundo contemporâneo e perceptiva com relação às tendências materiais da

chamada “pós-modernidade”, a Declaração do Rio, no Princípio 25, oferece à inter-relação entre a paz, o
desenvolvimento e os direitos humanos estabelecida na Carta das Nações Unidas uma nova leitura:

 
A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são
interdependentes e indivisíveis.

 
A Conferência de Viena
 
Se a Rio-92 foi a mais complexa, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de Viena, em 1993, foi a

mais difícil. Enquanto no Rio de Janeiro se discutiram as condições materiais para a sobrevivência da humanidade, em
Viena se disputaram os valores que poderão determinar, no futuro, o sentido da condição humana. E, por se tratar de
valores, o que se testemunhou naquela ocasião, mais do que um conflito no sentido Norte-Sul, foi sobretudo o
entrechoque de culturas.

 
Convocada na euforia do fim da Guerra Fria, mas preparada quando já não se identificava qualquer caminho

seguro – ou simplesmente qualquer caminho – para a nova fase da história contemporânea, com vasta multiplicação de
conflitos civis, acirramento de ódios étnicos e raciais e ameaças crescentes à democracia por fatores endógenos,
originalmente econômicos, nos próprios países liberais do Ocidente, a Conferência de Viena, ao ser inaugurada,
oferecia mais motivos de receio do que de regozijo. As divergências eram de toda ordem, estabelecendo oposições
entre ocidentais versus orientais, desenvolvidos versus subdesenvolvidos, liberais versus autoritários, individualistas
versus coletivistas, capitalistas versus socialistas. A profusão de colchetes a indicar falta de consenso no projeto de
documento a ser por ela considerado era tão grande que se temia não somente uma possível falta de progresso, mas até
um grande retrocesso no tratamento internacional dos direitos humanos. (4)

 
Seria inviável descrever todos os obstáculos que se antepunham à obtenção de consenso para os parágrafos da

Declaração e Programa de Ação de Viena, negociados um a um no Comitê de Redação com auxílio de uma “força
tarefa” informal, ambos presididos pelo Brasil. O fato importante é que o documento, arduamente negociado, foi,
afinal, adotado por consenso, com contribuições substanciais para o tema dos direitos humanos. Mais ainda, e isso só



se revelaria a posteriori, a Conferência de Viena tem sido, até agora, a de maior influência em toda a Agenda Social.
Isto porque, desde Viena, todos os documentos adotados nas demais conferências não somente citam, apóiam e
procuram reforçar os direitos humanos, como também atribuem à sua observância papel instrumental imprescindível
para o alcance das metas colimadas.

 
Por suas amplas implicações para o tratamento da matéria, é possível resumir emblematicamente os avanços

conceituais da Conferência de Viena em quatro pontos cruciais: a reafirmação da universalidade dos direitos humanos;
o reconhecimento da legitimidade do sistema internacional de proteção aos direitos humanos; o reconhecimento
consensual do direito ao desenvolvimento; o estabelecimento da inter-relação entre democracia, desenvolvimento e
direitos humanos.

 
A reafirmação da universalidade dos direitos humanos
 
Tendo em conta que a Declaração Universal de 1948 fora adotada por voto, com abstenções, num período em

que a ONU contava com apenas 56 membros e a maior parte dos Estados atuais vivia sob domínio colonial, não era
inconsistente a alegação corrente entre muitos – e repetida em discursos de Viena – de que a “universalidade” dos
direitos nela consagrados era falsa, encobrindo uma imposição de valores ocidentais sobre o resto do mundo.

 
Tratada em Viena por representantes governamentais de praticamente todos os Estados do planeta, hoje todos

independentes, a questão da universalidade é equacionada no primeiro parágrafo dispositivo da Declaração da
Conferência, nos seguintes termos:

 
1. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o compromisso solene de todos os Estados de
promover o respeito universal e a observância e proteção de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais para todos, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, outros instrumentos relacionados
aos direitos humanos e o direito internacional. A natureza universal desses direitos não admite dúvidas. (...) Os
direitos humanos e liberdades fundamentais são direitos originais de todos os seres humanos; sua proteção e
promoção são responsabilidades
primordiais dos Governos.
 

Se a universalidade dos direitos humanos é agora inquestionável, o universalismo da matéria não pode mais
consistentemente ser qualificado como uma imposição unilateral de qualquer cultura sobre as demais. A universalidade
não aniquila, porém, as particularidades na forma de implementação dos direitos humanos, desde que estes sejam
respeitados em sua essência. Assim determina o parágrafo 5 da Declaração, que reza:

 
5. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. (...) As
particularidades nacionais e regionais devem ser levadas em consideração, assim como os diversos contextos
históricos, culturais e religiosos, mas é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais, independentemente de seus sistemas políticos, econômicos e culturais.
 

Ao realizar a compatibilização do universalismo com os particularismos históricos, culturais, religiosos,
econômicos e políticos, a Conferência de Viena superou os resquícios de etnocentrismo europeu que até então,
inegavelmente, circundavam a noção de direitos humanos oriunda da Ilustração. Ao fazê-lo, através da ação
comunicativa “habermasiana”, atualizou a racionalidade desses direitos de forma tal que os Estados agora só os podem
rejeitar com prejuízo da credibilidade que normalmente esperam ter na esfera internacional.

 
O reconhecimento da legitimidade do sistema internacional de proteção aos direitos humanos
 
Se, por um lado, o questionamento à universalidade dos direitos humanos era geralmente feito por países não-

ocidentais, por outro, as dúvidas quanto à legitimidade das preocupações internacionais com tais direitos nunca foram
delimitadas geográfica ou culturalmente. Realizando-se – ou não se realizando – na órbita interna dos Estados, os
direitos humanos eram considerados, até recentemente, matéria de competência exclusiva das jurisdições internas.
Nessas condições, quando um Estado de qualquer quadrante se considerava injustamente acusado, tendia a recorrer ao
argumento da soberania e ao princípio da não-intervenção em assuntos internos – estabelecido no parágrafo 7° do
Artigo 2° da Carta das Nações Unidas – para contestar a legitimidade da acusação, assim como da própria preocupação



externa com o que se passava dentro de suas fronteiras.
 
Esse tipo de atitude, em desuso entre democracias, mas muito praticada por todos os governos ditatoriais, já não

pode mais ser assumida coerentemente desde a Conferência de Viena. O parágrafo 4 da Declaração determina
claramente:

 
4. A promoção e proteção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais devem ser consideradas
como um objetivo prioritário das Nações Unidas, em conformidade com seus propósitos e princípios,
principalmente o propósito da cooperação internacional. No contexto desses propósitos e princípios, a
promoção e proteção de todos os direitos humanos constituem uma preocupação legítima da comunidade
internacional.

 
O reconhecimento do direito ao desenvolvimento
 
O desenvolvimento como um direito humano já havia sido reconhecido pela Assembléia Geral das Nações

Unidas desde 1986, de forma não-consensual. A Declaração então adotada contara com abstenções de vários países
ocidentais e o voto contrário dos Estados Unidos. Para a obtenção do consenso em Viena terá sido importante o
reconhecimento prévio, no Princípio 3 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, da Rio-92, de
que o desenvolvimento constitui um direito. Com base nesse consenso já alcançado e no realce dado à pessoa humana
como sujeito central do desenvolvimento, foi possível em Viena se reafirmar, agora consensualmente, o direito humano
ao desenvolvimento, no parágrafo 10 de sua Declaração, com a seguinte redação:

 
10. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao desenvolvimento, conforme
estabelecido na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, como um direito universal e inalienável e
parte integrante dos direitos humanos fundamentais.
Como afirma a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a pessoa humana é o sujeito central do
desenvolvimento.
Embora o desenvolvimento facilite a realização de todos os direitos humanos, a falta de desenvolvimento não
poderá ser invocada como justificativa para se limitarem os direitos humanos internacionalmente
reconhecidos.(...)
 
 

O estabelecimento da inter-relação entre democracia, desenvolvimento e direitos humanos
 
Enquanto a Carta de São Francisco estabelecia de forma fluida, em 1945, a inter-relação entre a paz, o

desenvolvimento e os direitos humanos, e a Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
acrescentava aos dois primeiros elementos dessa tríade a proteção ambiental, omitindo o terceiro, a Conferência de
Viena insere nessa cadeia, pela primeira vez, o conceito de democracia.

O estabelecimento dessa inter-relação muito possivelmente terá sido o principal avanço propiciado pelo fim da
Guerra Fria. É fato que os países do extinto bloco socialista se consideravam “democracias populares”, mas estas não
se enquadrariam na definição dada pelo parágrafo 8 da Declaração de Viena:

 
8. A democracia, o desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais são
conceitos interdependentes que se reforçam mutuamente. A democracia se baseia na vontade livremente
expressa pelo povo de determinar seus próprios sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais e em sua
plena participação em todos os aspectos de sua vida.(...) A comunidade internacional deve apoiar o
fortalecimento e a promoção da democracia e o desenvolvimento e o respeito aos direitos humanos e liberdades
fundamentais no mundo inteiro.
 

Embora a inter-relação seja definida especificamente nesse parágrafo 8, ela é muitas vezes repetida ao longo do
texto, e seu conceito informa todo o espírito da Declaração e Programa de Ação de Viena. E essa idéia democrática,
definida pela participação do povo e das pessoas em todos os aspectos de suas vidas, será a tônica das estratégias
definidas na Conferência do Cairo, dos compromissos e recomendações da Cúpula de Copenhague, e da Declaração e
da Plataforma de Ação da Conferência de Beijing.

 
A Conferência do Cairo



 
Seqüência natural da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92 ou

“Cúpula da Terra”, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento poderia ter sido chamada de
Cairo-94, ou “Cúpula das Pessoas”, se tivesse congregado maior número de Chefes de Estado ou de Governo. Na
prática, o cognome injusto com que foi designada até o último momento era “Conferência do Aborto”. A alcunha se
deveu às percepções errôneas, decorrentes de posturas fundamentalistas incapazes de ler adequadamente o que estava
sendo proposto, do projeto de Programa de Ação encaminhado para consideração no Cairo. Tão grande foi a celeuma
provocada por essas distorções que, pela primeira vez, ao menos nesta década, alguns países expressivos, juntamente
com outros nem tanto, muçulmanos e católicos, decidiram ostensivamente boicotar o evento, recusando-se a enviar
delegações.

 
Enquanto as divergências da Rio-92 se situavam no contexto Norte-Sul, e as de Viena no “conflito de

civilizações” – para usar o paradigma de Huntington –, no Cairo a grande disputa se deu entre o sagrado e o profano,
ou, mais precisamente, entre o antigo e o moderno. Embora no final a tolerância tenha prevalecido sobre a intolerância,
o entrechoque entre dogma religioso e secularismo, acentuado pelos integrismos “pós-modernos”, obnubilou o
verdadeiro salto qualitativo dado pela Conferência do Cairo no tratamento do tema da população: a concentração de
esforços na realização dos direitos – direitos humanos em geral e da mulher em particular – como único meio válido e
eficaz para controlar o crescimento populacional.

 
As questões do aborto e dos direitos reprodutivos, sem dúvida importantes, já haviam sido enfocadas em

ocasiões anteriores, particularmente na Conferência do México de 1984. Dez anos antes da Conferência do Cairo, as
recomendações do México assinalavam que a capacidade de controle de sua própria fecundidade pelas mulheres era
base importante para o gozo de outros direitos; da mesma forma, a. garantia de oportunidades socioeconômicas
igualitárias e o fornecimento de serviços e meios necessários permitiriam às mulheres assumir maiores
responsabilidades em suas vidas reprodutivas. Quanto ao aborto, não deveria ser promovido como método de
planejamento familiar, mas as mulheres que a ele houvessem recorrido deveriam receber “tratamento humano”.

 
De maneira geral, as propostas submetidas à Conferência do Cairo nessa esfera não eram muito distintas das

que já haviam sido aprovadas. O escarcéu foi provocado não pelas propostas, afinal adotadas com algumas
modificações que não lhes esvaziam o conteúdo, mas sim pela onda de integrismos que tem caracterizado o período
atual.

 
As objeções da Santa Sé não eram novas; já haviam sido formuladas nas conferências anteriores sobre o tema

da população, em Bucareste, em 1974, e no México, em 1984. Diziam respeito não somente às referências ao aborto –
que em nenhum dos casos visava recomendar sua legalização generalizada, mas sim encará-lo como um fato e um
problema de saúde pública –, mas também a qualquer forma de controle “não natural” da natalidade. Aos países
muçulmanos integristas soavam provocativas tanto as propostas atinentes à sexualidade, quanto as recomendações
sobre a igualdade de direitos entre os gêneros, uma vez que as leis corânicas estabelecem distinções assumidas no
tratamento de homens e mulheres no direito civil, no direito penal e nas sucessões. Essas objeções, a que se uniam os
questionamentos judaicos integristas – não incorporados pela delegação de Israel – ainda mais “puritanos” do que os
do Islã e do Cristianismo, geraram a impressão de que a Conferência do Cairo seria um exercício anti-religioso, e a
interpretação de que as três grandes religiões monoteístas a ela se opunham. Se tal fosse verdadeiro, o Vaticano, todos
os países muçulmanos e Israel ter-se-iam recusado a comparecer.

 
Sem dúvida, a Conferência do Cairo testemunhou uma inusitada aliança entre as delegações da Santa Sé, com

alguns seguidores mais próximos, e de países como o Irã e outros muçulmanos integristas. Apesar desse fato e das
reservas feitas pelas respectivas delegações a trechos específicos do documento adotado, ela representou um avanço
até mesmo nessa esfera: pela primeira vez a Santa Sé, que se desvinculara totalmente das decisões de Bucareste e do
México, aceitou participar do consenso sobre um Programa de Ação internacional sobre o tema da população.

 
Para o escopo da presente análise, mais do que a pormenorização das conquistas e decepções do Cairo no que

tange a propostas específicas sobre métodos de planejamento familiar ou recursos financeiros para a implementação
das ações recomendadas, o importante foi o enfoque adotado. À diferença das Conferências de Bucareste e do México



das décadas anteriores, que encaravam o tema da população em contextos estratégicos e geopolíticos, atribuindo aos
Estados o poder de decidir sobre estímulos ou desestímulos ao crescimento das respectivas populações, a estratégia do
Cairo se baseia, acima de tudo, no exercício dos direitos humanos e na participação da cidadania na luta pelo
desenvolvimento sustentável.

 
Dos quinze Princípios que orientam o Programa de Ação, os três primeiros reproduzem a linguagem de

documentos internacionais de direitos humanos, a começar pela Declaração Universal de 1948 e incluindo a
Declaração de Viena de 1993. Reafirmam o direito ao desenvolvimento como “um direito universal e inalienável, parte
integrante dos direitos humanos fundamentais”. Assinalam que os seres humanos são os sujeitos centrais do direito ao
desenvolvimento e do desenvolvimento sustentável e que cabe aos Estados assegurar a todos os indivíduos a
oportunidade de desenvolver ao máximo seu potencial. O Princípio 4 estipula que a promoção da igualdade de gênero,
a eqüidade entre os sexos, a capacitação (empowerment) das mulheres, (5) assim como a eliminação da violência
contra a mulher e a garantia de que ela possa controlar sua própria fecundidade, são os alicerces dos programas de
população e de desenvolvimento. O Princípio 8 determina que “todos têm o direito de usufruir do mais alto padrão
possível de saúde física e mental”, devendo os Estados adotar medidas que garantam o acesso universal a serviços de
saúde, “inclusive aqueles relativos à saúde reprodutiva”, que englobam, por sua vez, o planejamento familiar e a saúde
sexual.

 
Embora o Preâmbulo advirta que a Conferência do Cairo não cria novos tipos de direitos humanos, o Programa

de Ação do Cairo foi o primeiro documento de adoção universal que acolhe e explicita a expressão “direitos
reprodutivos” – antiga e importante postulação das mulheres, que não chegou a ser incluída na Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. Implícitos no direito à liberdade de
escolha do número e espaçamento de filhos, já consagrado na Proclamação de Teerã, da primeira Conferência
Internacional de Direitos Humanos de 1968, somente agora se encontram eles claramente definidos e reconhecidos.

 
Nas palavras do Departamento de Informação Pública da ONU, o Programa de Ação do Cairo constitui “(...)

uma estratégia para estabilizar o crescimento da população mundial e para alcançar o desenvolvimento sustentável
através de ações dirigidas às necessidades da saúde reprodutiva, e aos direitos e responsabilidades dos indivíduos”. (6)

 
Apesar dos percalços encontrados em seu caminho, a Conferência do Cairo representou forte estímulo aos

direitos humanos, conferindo-lhes, inclusive, função instrumental. A mensagem essencial do Cairo nesse sentido é
decorrência de observação cientificamente comprovada: mais do que qualquer política impositiva, os casais e
indivíduos, e particularmente as mulheres, no exercício de seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais,
controlam naturalmente sua própria fecundidade, limitando, na dimensão macroeconômica, os riscos e danos do
crescimento populacional.

 
O Programa de Ação do Cairo representa, assim, um passo importante no sentido da racionalidade e do

humanismo. O problema é que, até o último minuto, as forças do fundamentalismo, coadjuvadas pelas do autoritarismo
e outros “ismos” não democráticos, procuraram restringir o alcance de suas recomendações, buscando garantir no
chapeau dos Princípios linguagem que subordinaria inteiramente a implementação do texto acordado às
particularidades dos diferentes “valores religiosos e éticos e contextos culturais”. A restrição foi, afinal, matizada pelo
acréscimo de “(...) e em conformidade com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos”.

 
A insistência nos particularismos, contornada no Cairo, infelizmente não tem arrefecido. Esse fato, conhecido

no dia-a-dia de muitas nações, em nítida desconsideração com o acordado na Conferência de Viena e com sérias
infrações aos direitos humanos em sua atual universalidade, ficou ainda mais patente pelo que se verificou na Cúpula
de Copenhague e na Conferência de Beijing.

 
A Cúpula de Copenhague
 
A Cúpula Mundial realizada em Copenhague de 6 a 12 de março de 1995, diferentemente das demais

conferências da Agenda Social da ONU na década de 90, não teve precedentes. Foi a primeira havida sobre o tema do
desenvolvimento social. Conforme assinalado no primeiro parágrafo da Declaração dos governantes nela presentes ou
representados:



 
Pela primeira vez na história, a convite das Nações Unidas, nós, Chefes de Estado e de Governo, reunimo-nos
para reconhecer a importância do desenvolvimento social e do bem-estar humano de todos e para conferir a
esses objetivos a mais alta prioridade, agora e no Século XXI.
 

Independentemente dos méritos e deméritos dos documentos por ela aprovados, a realização da Cúpula já teria
ipso facto a inquestionável virtude de trazer, pela primeira vez, o desenvolvimento social à primeira linha das atenções
internacionais.

 
Enquanto a interligação da paz e da segurança internacionais com o desenvolvimento econômico-social, a

justiça e os direitos humanos era reconhecida pelas Nações Unidas desde o momento de sua fundação – a assinatura da
Carta de São Francisco, em 26 de junho de 1945 –, agora, na Declaração de Copenhague, os participantes estabelecem
a interligação entre a paz, o desenvolvimento social e a justiça social (parágrafo 5 do preâmbulo).

 
Se sob certos aspectos, e para as aspirações mais otimistas, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social

pode ter sido frustrante, seus documentos finais – a Declaração, composta por dez compromissos assumidos pelos
Chefes de Estado e de Governo, ou seus representantes, de 182 países, e o Programa de Ação – dão, não obstante,
importantes contribuições ao tratamento nacional e internacional de seu megatema, a que se subordinam, direta ou
indiretamente, todos os demais assuntos.

 
De maneira extremamente simplificada, podem se sumariar as conquistas dos documentos finais de

Copenhague nos próprios compromissos da Declaração dos Chefes de Estado e de Governo, resumíveis nas seguintes
promessas coletivas:

 
Criar um ambiente econômico, político, social, cultural e jurídico que permita o desenvolvimento social das

pessoas;
 
Erradicar a pobreza no mundo, por meio de ação nacional enérgica – com enfoque multidimensional e

integrado, em cooperação com todos os membros da sociedade civil – e da cooperação internacional, como um
imperativo ético, social, político e econômico da humanidade;

 
Promover o pleno emprego e capacitar os homens e as mulheres para conseguirem meios de vida seguros e

sustentáveis;
 
Promover a integração social como fomento de sociedades estáveis, seguras e justas, baseadas em todos os

direitos humanos;
 
Promover o pleno respeito à dignidade humana, alcançar a igualdade e a eqüidade entre homens e mulheres e

reconhecer e aumentar a participação e as funções de liderança da mulher na vida política, civil, econômica, social,
cultural e no desenvolvimento;

 
Promover e alcançar os objetivos de acesso universal e eqüitativo a uma educação de qualidade e ao nível mais

alto possível de saúde física e mental, de acesso de todas as pessoas à assistência básica de saúde, procurando
especialmente retificar desigualdades sociais sem distinções de raça, origem nacional, sexo, idade ou deficiência;
promoção das culturas comuns e particulares; preservação das bases do desenvolvimento sustentável centrado nas
pessoas;

 
Acelerar o desenvolvimento econômico, social e humano da África e dos países de menor desenvolvimento

(“LDCs”);
 
Assegurar que os programas de ajuste estrutural incluam objetivos de desenvolvimento e integração social;
 
Aumentar substancialmente ou utilizar com maior eficácia os recursos destinados ao desenvolvimento social;
 



Melhorar e fortalecer o quadro da cooperação internacional, regional e sub-regional para o desenvolvimento
social, em espírito de parceria, através das Nações Unidas e de outras instituições multilaterais.

 
Cada um desses compromissos é respaldado por capítulo respectivo do Programa de Ação, em que se descreve

a forma pela qual deve ser implementado. Com mais de uma centena de páginas, o resumo mais conciso do Programa
de Ação, feito pelo Departamento de Informação Pública das Nações Unidas, aponta “recomendações para eliminar as
desigualdades dentro dos países e entre eles (...)”, as quais incluem:

 
Um chamamento ao Banco Mundial, ao FMI e a outras instituições de financiamento para que tornem o

desenvolvimento social ó principal foco de suas políticas, especialmente nos programas de ajustamento estrutural;
 
O apoio à fórmula das Nações Unidas segundo a qual cada país doador destinaria 20 por cento de seus fundos

de assistência ao exterior a objetivos de desenvolvimento social, tais como alimentação, saúde, água potável e
educação, enquanto os países em desenvolvimento devotariam 20 por cento de seus orçamentos nacionais aos mesmos
objetivos (a chamada “fórmula 20/20”);

 
Chamamentos para o alívio da dívida inclusive seu cancelamento total –,para auxiliar os países em

desenvolvimento com dificuldades financeiras a começarem a corrigir seus problemas sociais;
 
Promessas de estabelecimento de cronogramas para a eliminação da pobreza absoluta.(7)
 
O simples enunciado dos compromissos da Declaração evidencia a importância para os direitos humanos da

Cúpula de Copenhague, com forte valorização dos conceitos de igualdade, eqüidade e não-discriminação, a exemplo
da Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento. Ademais da ênfase nos direitos humanos, comum a toda
a Agenda Social, a Cúpula, porém, em função do próprio tema do desenvolvimento social, foi ainda mais claramente
antropocêntrica do que sua predecessora imediata: se os autores e primeiros destinatários dos documentos são os
Estados, os compromissos assumidos por seus dirigentes não visam propriamente os Estados como entidades políticas,
mas sim as pessoas, individuais e coletivas, que os integram e que formariam, no conjunto planetário, uma verdadeira
comunidade internacional.

 
A universalidade dos direitos humanos, consensualmente consagrada na Declaração de Viena de 1993, é mais

uma vez reiterada nos documentos de Copenhague, assim como o são a inter-relação entre democracia,
desenvolvimento e direitos humanos, o direito ao desenvolvimento em suas vertentes individual e coletiva, e todos os
conceitos basilares das grandes conferências mundiais já realizadas na década de 90, inclusive as referências à saúde
reprodutiva e aos direitos a ela concernentes, consagradas na Conferência do Cairo.

 
Vistos assim, a posteriori, os documentos da Cúpula de Copenhague aparecem extremamente positivos para o

Homem e a Mulher, no sentido iluminista. As frustrações verbalizadas sobre o evento não dizem respeito a essa esfera,
mas sim à escassez de propostas concretas para assegurar o desenvolvimento socioeconômico e a superação dos
desequilíbrios internos e internacionais na distribuição da riqueza e dos meios para alcançá-la. A pouca criatividade
nessa esfera foi tanto mais grave numa conferência de cúpula que tinha como fundamentação particular a pobreza, o
desemprego e a desintegração social. E é precisamente nesse campo, no estabelecimento de condições econômicas
minimamente necessárias para o alcance da igualdade, que o projeto da modernidade iluminista, tal como elaborado
desde o “Século das Luzes”, fracassou de forma mais absoluta, prejudicando irremediavelmente as tentativas de fazer
prevalecerem os dois outros componentes da tríade da Revolução Francesa: liberdade e fraternidade.

 
Se, por um lado, a insensibilidade dos ricos impediu a adoção de recomendações inovadoras mais eficazes para

melhor redistribuir a riqueza ou dar consistência prática aos compromissos altívolos da Declaração, os
fundamentalismos religiosos, cada vez mais influentes nestes tempos “pós-modernos”, quase provocaram retrocessos
no que já se havia logrado estabelecer consensualmente, em matéria de direitos, nas conferências anteriores.

 
Inconformados com os resultados das Conferências de Viena e do Cairo, especialmente com esta última, os

governos que haviam registrado reservas e declarações interpretativas aos respectivos documentos finais reabriram nas



negociações de Copenhague todas as questões para eles duvidosas – como se os esforços de conciliação e acomodação
dos eventos precedentes tivessem sido em vão e como se os documentos deles emergentes fossem letra morta. Mais
uma vez a Santa Sé e os países islâmicos procuraram fazer desaparecer os temas da saúde reprodutiva, dos meios de
prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, da família em suas diversas formas, da não-discriminação de
gênero e da igualdade de direitos entre os sexos. Mais uma vez, ainda, os fundamentalistas religiosos, respaldados por
governos ditatoriais e de países de tradição não-liberal, procuraram inserir nos textos em discussão uma linguagem que
sobrepunha o relativismo ao universalismo dos direitos humanos e que reinstaurava o conceito absolutista de soberania
como escudo a práticas domésticas inaceitáveis no direito internacional.

 
A Declaração e o Programa de Ação de Copenhague não chegaram a reverter posições consensuais das

Conferências de Viena e do Cairo em matéria de direitos humanos, em geral, e da mulher, em particular. Os riscos
foram, porém, ponderáveis.

 
A Conferência de Beijing
 
Maior de todas as conferências, cercada de sensacionalismo tanto pela incompreensão a respeito de seus

verdadeiros objetivos, incompreensão muitas vezes deliberada e – por que não dizer? – machista, quanto pelas ameaças
fundamentalistas ao próprio tratamento da matéria, a IV Conferência Mundial sobre a Mulher foi coberta pela
imprensa mais pelo que ela não foi, do que pelo que ela efetivamente realizou.

 
Atraídos pelo colorido alegre do Fórum de ONGs, nem por isso despiciendo, e pautados pelas disputas entre

Estados Unidos e China em torno de casos pouco atinentes aos assuntos em discussão (episódio da prisão e
Julgamento do ex-chinês naturalizado americano Harry Wu e exercícios bélicos da China nas proximidades de
Taiwan), os meios de comunicação parecem ter encarado a Conferência de Beijing como uma grande quermesse,
tendo por atrativo desfiles irreverentes de lésbicas e tibetanas amordaçadas, com muita dança e pouca substância, tudo
debaixo de forte repressão das autoridades locais.(8) Na prática deixaram de noticiar o que mais importava: a
seriedade das discussões, o calor das disputas, a dificuldade das negociações e, sobretudo, o extraordinário interesse de
mulheres e homens presentes à Conferência governamental, em sessões que se prolongavam noite adentro, na obtenção
de documentos normativos efetivamente úteis à luta da mulher pela afirmação do papel que lhe é devido dentro de
cada sociedade.

 
Contrariamente às expectativas, quase sempre pessimistas, os documentos adotados em Beijing não

representaram retrocessos às conquistas de Viena em matéria de direitos humanos nem aos direitos específicos da
mulher estabelecidos na Conferência do Cairo. Muito pelo contrário, a Plataforma de Ação, com suas cerca de 120
páginas, consolida e aprimora conquistas anteriores das mulheres, inclusive em temas sensíveis como a educação
(programaticamente inigualitária em algumas culturas), a participação no poder público (vedada em certos países), os
direitos sucessórios (inferiores aos dos homens na tradição muçulmana) e as práticas agressivas à integridade física
(como as mutilações genitais) e à liberdade pessoal (costumeiramente assemelhadas à escravidão em certos sistemas
orientais, e ilegalmente manifestas, em todo o mundo, na forma da exploração e do tráfico de prostitutas). Mais ainda,
além de reafirmar os direitos reprodutivos alcançados no Cairo (parágrafo 95 da Plataforma de Ação), Beijing
estabelece, pela primeira vez num documento internacional, os direitos sexuais da mulher como os direitos “de ter
controle e de decidir de forma livre e responsável sobre as questões atinentes a sua sexualidade, inclusive sua saúde
sexual, sem coerção, discriminação ou violência” (parágrafo 96) e recomenda que se considere a descriminação do
aborto para as mulheres que a ele recorram (parágrafo 106, alínea k). Mais curta do que a Plataforma e de natureza
política, a Declaração de Beijing, na qual os Governos se comprometem a cumprir as recomendações da Conferência,
se não reflete exatamente todas as conquistas do documento principal, por não admitir reservas, não deixa de
representar também significativo apoio à causa da igualdade de direitos entre homens e mulheres.

 
Um fato não-negligenciável contrasta, porém, com os avanços dos documentos emanados da Conferência: o

número de reservas formuladas à Plataforma de Ação. Enquanto no Cairo dezoito Estados, incluindo a Santa Sé,
registraram reservas a partes do Programa de Ação sobre População e Desenvolvimento, em Beijing o número de
delegações que expressaram reservas se elevou a mais de quarenta, incluindo praticamente todos os muçulmanos,
assim como a Santa Sé e os países católicos que a seguem mais de perto.

 



À luz desse fato, duas indagações parecem pertinentes:
 
Se em junho de 93 os direitos reprodutivos e os direitos sexuais das mulheres já estivessem definidos como

direitos humanos, a Declaração de Viena teria logrado o consenso que alcançou?
 
O integrismo religioso e os “fundamentalismos” de outros tipos, inclusive o liberal-capitalista do Ocidente,

continuam a crescer?
 
Para a primeira pergunta a resposta intuitiva mais lógica tende a ser negativa. Um dos parágrafos que

encontraram dificuldades no Grupo de Trabalho negociador da Declaração de Beijing foi precisamente o de número
14, que afirma: “Os direitos das mulheres são direitos humanos”. Objeto de hesitações pelos porta-vozes do Grupo dos
77, sua aprovação mais uma vez exigiu ação decisiva da delegação brasileira, que assinalou de público não participar
das hesitações formuladas em nome do Grupo, garantindo seu apoio veemente ao parágrafo. Este foi, então, adotado.
Mas, ainda assim, no Grupo de Trabalho, a Santa Sé, a Argentina e o Benin a ele apresentaram reservas.

 
Para a segunda indagação não há dúvida de que a resposta é afirmativa. A onda integrista e a intolerância

secular prosseguem em tendência ascendente no mundo pós-Guerra Fria. Parte disto podia ser detectado em Beijing
até visualmente, pelos trajes das delegadas muçulmanas: por comparação com o que se vira no Cairo um ano antes,
aumentou ponderavelmente o número de véus, tchadors e túnicas de aparência medieval. Menos visível, mas
igualmente sensível, foi a inflexibilidade “libertária”, na verdade muitas vezes arrogante, de certos países ocidentais
desenvolvidos, os quais tiveram a seriedade das postulações “feministas” comprometida nas discussões sobre recursos
para a assistência financeira aos programas de ajuda às mulheres dos países mais necessitados.

 
Conseqüências da Agenda Social
 
Como ocorre com as demais reuniões multilaterais “normativas”, da ONU ou fora dela, ninguém espera que os

documentos da Agenda Social sejam traduzidos em efeitos imediatos no mundo real. Com exceção das reuniões do
Conselho de Segurança em que se adotam resoluções ao abrigo do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, com
algum tipo de sanção a transgressores da paz, ou aquelas em que se criam forças internacionais para determinadas
situações de conflito, todos os encontros multilaterais valem sobretudo como esforços diretivos orientados para o
aperfeiçoamento da convivência humana, seja no nível das relações entre as nações, seja, no caso da Agenda Social,
dentro das sociedades nacionais tanto quanto entre elas. Impregnados de conteúdo ético, todos os estádios do presente
ciclo de conferências somente poderão ter efeitos concretos em prazo não-previsível. Seu objetivo mais imediato não
ultrapassa o da mobilização de consciências e, se possível, de atos.

 
O valor da Agenda Social não se restringe, porém, ao domínio do simbólico. Adotados sob observação,

freqüentemente sob impulsão, de foros paralelos não-governamentais a que acorrem entidades de todo o mundo, os
documentos de cada conferência são de amplo conhecimento. Nisto diferem de outros documentos internacionais,
como, por exemplo, as resoluções da Assembléia Geral das Nações Unidas, excessivas, repetitivas e quase sempre
desconhecidas. Podem, portanto, constituir instrumentos válidos e úteis de cobrança, menos entre governos – em
função das injunções do jogo de poder internacional –, do que pelos governados junto aos respectivos governantes.

 
Tendo em conta que a preparação de cada país, ou pelo menos dos países democráticos, para cada encontro,

conforme as recomendações das Nações Unidas na matéria, deve envolver não apenas os respectivos governos, mas
também os segmentos interessados da sociedade civil, é de prever que tais segmentos, ativos no processo preparatório,
não deixem permanecer no ostracismo as promessas e recomendações dessas grandes conferências.

 
No caso do Brasil, o processo preparatório de cada conferência tem seguido estritamente as recomendações das

Nações Unidas. Os respectivos relatórios nacionais, quando exigidos, vêm sendo elaborados por consultores não-
governamentais a partir de subsídios fornecidos por seminários de participação aberta e ampla, particularmente do
setor acadêmico, e aprovados por consenso pelos membros dos Comitês Nacionais governamentais criados por decreto
presidencial para cada conferência. Tais relatórios freqüentemente surpreendem por sua franqueza. Precisamente por
não pintarem com tons dourados o quadro reconhecidamente difícil da situação brasileira, oferecem importantes
subsídios ao diagnóstico dos problemas nacionais. Estes, para serem resolvidos ou encaminhados de maneira



satisfatória, requerem necessariamente abordagem democrática e participativa, envolvendo Governo e sociedade.
 
Conforme assinalaram os Chefes de Estado e de Governo na Declaração de Copenhague:
 

Nosso desafio é o de estabelecer um modelo de desenvolvimento social centrado nas pessoas, que nos guie,
agora e no futuro, para construir uma cultura de cooperação e parceria e para responder às necessidades
imediatas daqueles mais afetados pela privação humana.
 

A experiência brasileira nas conferências da década de 90 evidencia que, pelo menos na esfera da participação,
o Brasil se encontra aparelhado para os desafios com que se defronta.(9)

 
Conclusão
 
No dia 8 de março de 1995, enquanto a Cúpula de Copenhague dedicava as sessões plenárias à comemoração

do Dia Internacional da Mulher e as organizações não-governamentais de mulheres iniciavam uma campanha
internacional de mobilização intitulada “180 dias para Beijing”, na Argélia os fanáticos do “Groupe Islamique Armé”
(GIA) iniciavam outra “campanha”, incrementando a repressão aos símbolos da liberação feminina pelo assassinato de
mulheres com projeção pública no pais. (10) No Japão, aproximadamente na mesma época, a seita Verdade Suprema
realizava o primeiro atentado com gás venenoso no metrô de Tóquio. E nos Estados Unidos, pouco tempo depois, a
explosão de um edifício com repartições governamentais – e creche! –, em Oklahoma City, trazia à tona, de maneira
monstruosa, a existência, há muito conhecida e nunca combatida, de organizações paramilitares WASPs,
“fundamentalistas”, dispostas a lutar contra o Governo “em defesa da Constituição e dos direitos humanos”,(11)
direitos estes, no caso, identificados simplificada e grotescamente com o “direito de portar armas” previsto pela
Segunda Emenda à Constituição.

 
Escolhidos entre muitos outros acontecimentos igualmente significativos, os três episódios mencionados acima

poderiam simbolizar a desrazão do mundo contemporâneo, que, na visão de vários analistas, estaria vivendo uma Nova
Idade Média. Esta se manifestaria não somente pelo retorno da religião e pela reafirmação dos dogmas como vetores
sociais extraordinariamente importantes, mas também por vários outros fatos: pelo fortalecimento das máfias, gangues
e milícias privadas, com códigos próprios de conduta e de justiça, em contraposição ao enfraquecimento do poder do
Estado; pela crescente massa de excluídos, marginalizados nas periferias urbanas, com os quais a sociedade mantém
relação de indiferença e medo – a exemplo dos leprosos do passado; pelo reaparecimento de pandemias, como a da
AIDS, interpretadas como flagelo moral retributivo à permissividade – tal como as pestes de antanho; pelo recurso
crescente ao esoterismo para a solução dos problemas individuais; pelo renovado surto de fanatismos e intolerância; e
pela interpretação da estratificação social como um dado natural e necessário, se não divino.

 
Pelo menos à primeira vista, a morte da utopia comunista, na seqüela do autodesmantelamento dos regimes

stalinistas da Europa Oriental, parece haver acarretado indiretamente a destruição de todo o projeto racional da
modernidade, inclusive sua vertente liberal. Na consideração insuspeita de Bernard-Henri Lévi, o comunismo “(...)
vivia dentro da idéia, menos evidente do que parece, de que a História é menos aquilo que ela é do que aquilo que
anuncia. (...) Creio, hoje, que o que lhe devíamos de mais precioso era talvez essa idéia da História: idéia vaga, sem
dúvida, de um tempo que não seria necessariamente o reino do caos; (...) a idéia de uma temporalidade da qual se
poderia esperar algo mais do que uma desordem eterna de gritos e clarões; a idéia de que, no fundo, havia alguma
coisa a esperar da História.(...) Estou convencido de que, (...) se o capitalismo, como dizíamos, ficava imantado por
essa crença obscura em um tempo habitado por um desígnio superior, era, queira-se ou não, ao comunismo que isso se
devia” (1994, pp. 167 e 168. Minha tradução).

 
O que Bernard-Henri Lévi não reconhece, ou pelo menos não explicita, é que o liberalismo–capitalista há

muito deixou de ser aquele cujo “Espírito” foi descrito por Weber, em que a riqueza era a recompensa da produção
para indivíduos industriosos e sóbrios, orientados por uma ética puritana, religiosa ou laica. O crepúsculo das
ideologias da História já vinha sendo acompanhado, ou provocado, por um outro tipo de ideologia, tanto mais insidiosa
porque não claramente assumida.

 
Enquanto as primeiras fases da Revolução Industrial exigiam trabalhadores, o capitalismo se dispunha, pelo



menos, a atender às necessidades mínimas para a sobrevivência daqueles que constituíam sua mão-de-obra. A
chamada Terceira Revolução Industrial, da informática, longe de requerer, dispensa trabalhadores – exceto,
obviamente aqueles altamente qualificados. Ao transformar o ser humano num fator de produção descartável pela
tecnologia, o liberalismo capitalista de hoje não é sequer “performático”, no sentido Monótono e sistêmico que lhe
atribuía Lyotard. Ele concentra cada vez mais a riqueza, ainda que para isso o “sistema” necessite gerar o “anti-
sistema” dos excluídos, que não cessam de aumentar, no Primeiro como no Terceiro Mundos – para não falar da
desagregação social da antiga União Soviética.

 
Tendo por base essa evolução material, a ideologia do neoliberalismo, conformada desde o início da década de

80 e. personificada nos yuppies de todo o mundo, não é o liberalismo dos clássicos, mas sim da revista Forbes, com
seu ranking de grandes fortunas; das homenagens aos bilionários e bilionárias de qualquer ramo como heróis dos
novos tempos – ainda que não tenham contribuído em nada para o progresso do próprio capitalismo; das aplicações
financeiras desvinculadas da produção; do hedonismo desenfreado no lugar do eudemonismo iluminista. A “mão
invisível” de Adam Smith, na ideologia contemporânea, não equilibra o mercado: restringe-o cada vez mais aos ricos e
ultra-ricos. Ao contrário da ética analisada por Weber, a “ética pós-moderna” privilegia o sucesso ostentatório a todo
custo e justifica a pauperização da classe média. Os pobres – os sempre pobres e os “novos-pobres” –, por sua vez,
responsabilizados por sua própria pobreza, podem ser gradativa e crescentemente descartados, transformando-se na
nova categoria dos excluídos, sem pesos de consciência para os “incluídos” ou maiores prejuízos para a performance
do mercado.

 
Como diz Alain Touraine, “a sociedade de classes trazia dentro de si o conflito, a desigualdade, mas não o

gueto. Éramos uma sociedade, de discriminação; tornamo-nos uma sociedade de segregação”.(12) Em contraposição
às sociedades “modernas”, em que à igualdade era uma bandeira de luta, não apenas pela óptica socialista, mas
também dentro da lógica do Welfare State, a sociedade “dita pós-moderna”, assumidamente inigualitária, oferece o
desemprego e a exclusão como condição para o aumento de ganhos. Evidência desse fato é a contínua concentração de
renda, em escala nacional e internacional, demonstrada em todos os estudos.

 
Diante desse quadro concreto, e do caráter “fundamentalista” do liberalismo – capitalista vigente, em que o rico

é assimilado ao bom e o pobre ao mau, não é de surpreender que proliferem, tanto no mundo em desenvolvimento
como à margem e no seio das sociedades afluentes, outros “fundamentalismos”, apenas à primeira vista mais
virulentos – e, sem dúvida, de motivações mais nobres. Todos eles se equivalem no desprezo pelos direitos alheios e
pelos ideais iluministas da modernidade ocidental, jamais aplicados com consistência universal pelo próprio Ocidente.

 
Exatamente porque a prática da modernidade ocidental nunca foi consistente e muito menos universal e jamais

completou seu projeto em qualquer parte do mundo, ainda é possível acreditar que os ideais do Iluminismo,
emancipatórios e – ao menos minimamente – igualitários, não se encontrem superados. E que a desrazão hoje
predominante não chegue a prevalecer nos caminhos do futuro. Como argumentava o próprio Michel Foucault, cujas
reflexões tanto modificaram as percepções contemporâneas sobre as construções teóricas iluministas, a modernidade
nunca constituiu uma época, tendo sempre convivido, em lutas, com a “contra-modernidade”.(13)

 
Se optarmos pela visão, extremamente negativista, do retorno ao medievo em função da falência dos ideais do

Iluminismo e da supremacia da ideologia abastardada e excludente do liberalismo atual, não somente a Agenda Social
da ONU seria exercício fútil, mas as próprias Nações Unidas perderiam a razão de ser. Construídas para orientar as
relações entre Estados, e sendo o Estado fruto da modernidade, as Nações Unidas e os próprios Estados tenderiam a
desaparecer.

 
Menos aterradora e – esperemos – mais realista é a visão de Habermas, nisto assemelhada à observação acima

mencionada de Foucault, de que o mundo vem experimentando não o fim da modernidade, mas sim o enfrentamento
estratégico de tendências antagônicas. Nessas condições, seria imprescindível fazer uma opção: “ou nos agarramos de
modo ainda mais firme às intenções do Iluminismo (...) ou (...) desistimos do projeto da modernidade, dando-o por
perdido”.(14)

 
A Agenda Social das Nações Unidas, apesar de suas limitações, se situa claramente nesta segunda visão. Não

que ela subscreva o projeto da modernidade com a óptica do século XVIII. Ao contrário, como já observei antes, ela é



moderna nos mais diversos sentidos, inclusive o político e o sociológico. Até porque reconhece as limitações do
Estado, cada vez mais claramente enfraquecido em todos os quadrantes, mas nem por isso em via de extinção. A
experiência pós-Guerra Fria tem demonstrado, a propósito, que o desaparecimento parcial ou total do Estado tem sido
regularmente seguido pelo caos e pela lei da selva. Basta atentar, nesse sentido, para os casos da Somália e das “zonas
cinzentas” anômicas hoje existentes nos mais diversos países, logo dominadas pelas máfias do crime organizado – ou
do “fundamentalismo” religioso fanático.

 
Mais do que os demais foros multilaterais, da ONU ou de outros sistemas, a modernidade contemporânea da

Agenda Social leva em conta, além dos Estados, os demais atores crescentemente protagônicos no domínio do social.
Sob esse prisma, é significativo que cada uma das grandes conferências governamentais da década de 90 se faça
acompanhar de reuniões paralelas de organizações não-governamentais, cuja participação e influência nas deliberações
dos governos vêm crescendo acentuada e incessantemente.

 
Por levar em conta todos os atores relevantes da atualidade, o universalismo da Agenda Social, consubstanciado

em documentos e recomendações consensuais, é matizado. Não dissimula a imposição universal de um particularismo
dominante, nem propõe o “universal” individualista do consumo e do lazer prevalecente nos segmentos afluentes das
sociedades de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Na pior da hipóteses, a Agenda Social é reticente, como
no caso da definição de estratégias econômicas para a redistribuição de recursos e para a viabilização das ações
recomendadas sobre os diversos temas. Na melhor, como se deu em Viena, seu universalismo é resultante de esforços
conciliatórios, mas não derrogatórios de uma verdadeira ética normativa, que o qualificam à aceitação de todos.

 
É também moderna e oportuníssima a atenção dada em cada conferência, e não apenas na Conferência de

Viena, aos direitos humanos. Mais do que uma decorrência do fim do comunismo, ou da até há pouco propalada e não-
qualificada vitória do liberalismo sobre o socialismo, essa atenção insistente decorre de outras razões, históricas e
políticas. Do ponto de vista histórico, porque o caráter unilateral e excludente da aplicação dos direitos humanos por
parte do Ocidente, e seu menosprezo pelos direitos dos outros, muito mais do que as deturpações totalitárias do
Iluminismo, desacreditaram o projeto da modernidade ocidental perante o resto do mundo, corroendo-o hoje em seu
próprio nascedouro. Do ponto de vista político porque, sem o respeito aos direitos humanos nas dimensões que lhe
confere a ONU – civis, políticas, econômicas, sociais e culturais – dificilmente se conseguirá reverter a onda de
“fundamentalismos” religiosos e seculares da atualidade.

 
Em recente seminário de que participei, ouvi de um dos expositores a seguinte frase, que me causou calafrios:

“Os direitos do consumidor são o fundamento da cidadania moderna”. É fato que o orador a usou com enfoque
construtivo, para valorizar a importância de tais direitos. Estes, sem dúvida, merecem respeito e devem ser protegidos
pelas autoridades públicas competentes. Mas eles não são o fundamento exclusivo da cidadania moderna. Talvez o
sejam da “pós-moderna”.

 
A cidadania moderna, da atualidade e do futuro, à qual se dedica a Agenda Social da ONU, não tem seu

fundamento nos direitos do consumidor ou do Homo oeconomicus unidimensional. Tem-no, sim, nos direitos humanos
em todas as suas categorias, definidos pela Declaração de 1948, universalizados pela Conferência de Viena de 1993 e
complementados pelas Conferências do Cairo de 1994 e de Beijing de 1995.

 
NOTAS

1. C. Wright Mills, The Sociological Imagination, citado por Smart, 1993.
 
2.  Embora para Habermas o discurso sirva apenas para validar, não para criar, normas, a Agenda Social da ONU se aproxima do modelo. Até
porque ela não cria normas. Procura, sim, equilibrar e universalizar padrões de procedimento. Ver sobre o assunto Rouanet, 1993, pp. 214-54.
 
3. A maioria das recomendações da Agenda-21 diz respeito à atmosfera, às florestas, à desertificação, à preservação de espécies biológicas, à
biotecnologia, aos recursos oceânicos e de água doce e aos dejetos químicos e radiativos.
 
4. É ilustrativo recordar que foi durante a realização da Conferência de Viena, em junho de 93, que o ensaio de Samuel Huntington “The Clash of
Civilizations” apareceu na revista Foreign Affáirs, verão de 1993, pp. 22-49.
 
5. A expressão empowerment of~women, de tradução imprecisa, significando aproximadamente “capacitação e fortalecimento das mulheres para a



participação no exercício do poder”, muito mais do que a questão do aborto, poderia ser o símbolo das conquistas femininas na Conferência do
Cairo. A noção de empowerment, não somente das mulheres, mas de todos os excluídos, vem ganhando força crescente na preparação de outras
conferências, particularmente da Habitat-11.
 
6. United Nations Department of Public Information, Press Release POP/CAI/241, 13/09/94, p. 1.
 
7. United Nations Department of Public Information, Programme Update, 31 de março de 1995.
 
8. Não posso deixar de fazer exceção para o profissionalismo de muitos correspondentes, inclusive brasileiros, que procuraram se informar do que
se passava nas negociações mais sérias, logrando apenas em alguns casos ter suas matérias nãopitorescas publicadas em nossos grandes jornais.
 
9. É sensível, por exemplo, o aumento da mobilização brasileira, governamental e não-governamental, a respeito dos direitos humanos, desde a
Conferência Mundial de 1993, tendo por base nossas obrigações internacionais em geral e, em particular, a Declaração de Viena.
 
10. Segundo a imprensa argelina, entre os dias 8 e 20 de março, doze mulheres já haviam sido trucidadas, a começar por uma jovem arrancada da
sala de aula e degolada.
 
11. Declaração de Ray Southwell, um dos líderes da Milícia de Michigan, Folha de S.Paulo, 22 de abril de 1995.
 
12.Citado por Jean-Claude Guillebaud, La trahison des lumières. Paris, Seuil, 1995, p. 57.
 
13. Citado em Smart, 1993, p. 95. A frase de Foucault, encontrada em inglês no artigo “What is Enlightenment?”, diz: “(...) the attitude of
modernity, ever since its formation, has found itself struggling with attitudes of `countermodernity' “ (in Rabinow, 1984, p. 39).
 
14. Idem, ibidem, p. 91.
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