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Nota Descritiva e Agradecimentos 

 

 Esta monografia tem como foco a participação da sociedade civil brasileira na 

negociação da resolução A/70/15 da Organização das Nacões Unidas (ONU) e a importância 

desta experiência no contexto do debate sobre como democratizar a Política Externa 

brasileira. A análise concentra-se entre os anos de 2012 e 2015, período no qual foi contruída 

a Agenda 2030 via diálogos de alto nível entre os Estados-Membros, que resultaram em 

negociações hoje reconhecidas como as mais inclusivas já realizadas pela ONU.  

 Apesar de ser um processo participativo, as organizações sociais moveram-se em um 

tabuleiro de disputas de poder extremamente denso que impossibilita análises simples. 

Portanto, longe de tentar esgotar, ou querer abordar por completo a complexidade das 

relações entre estes três diferentes atores durante as negociações – o Estado brasileiro, a 

sociedade civil e as Nações Unidas–, este texto trata particularmente de algumas das 

dinâmicas estabelecidas e percebidas a partir da experiência da Gestos–Soropositividade, 

Comunicação e Gênero, organização não governamental pernambucana que participou de 

todo o debate, a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(CNUDS), conhecida também como Conferência da Rio+20, em 2012. 
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Internacionais e fazê-lo exigirá análises mais profundas, a partir de abordagens multisetoriais 
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da comunicação, dos direitos humanos, das relações de gênero e das ciências política e 

econômica. 

 Por ora, espero apenas que esta contribuição traga mais elementos que evidenciem os 
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RESUMO 

 

Esta monografia trata das dinâmicas estabelecidas entre a ONU, o Estado brasileiro e as 

ONGs durante as negociações dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aprovados na 

resolução das Nacões Unidas70/1
2
 de 2015. Ela corrobora com a afirmação de que este debate 

foi o mais participativo conduzido pelas Nações Unidas e exemplifica como beneficiou-se da 

atividade de diplomacia cidadã exercida pela sociedade civil organizada. Elaborado a partir da 

experiência da Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero, ONG pernambucana que 

acompanhou todo o processo de negociação, o texto demonstra como a incidência da 

sociedade civil na construção da Agenda 2030 é um exemplo de que a atuação e participação 

da sociedade civil na agenda de Relações Internacionais contribui para a democratização da 

politica externa brasileira. 

   

Palavras-Chave: Agenda 2030. Diplomacia cidadã. Agonismo. Itamaraty. Política Externa 

Brasileira. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.  Nações Unidas. Insulamento. 
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 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 



 

 

ABSTRACT 

 

This monograph examines the established dynamic involving the UN, the Brazilian State and 

the NGOs during the Sustainable Development Goals negotiations that were adopted, through 

the UN Resolution70/1/15. The result of the research corroborates with the thesis that this was 

the most participative debate conducted by the United Nations, and that it was highly 

benefitted by the citizenry diplomacy exercized by organized civil society. Written on the 

aftermath of the 2030 Agenda, it is based upon the experience of Gestos – HIV and AIDS, 

Communication, Gender, – NGO from Pernambuco that followed through the whole 

negotiation process. The text demonstrates that the civil society‟s advocacy work in the 

construction of the 2030 Agenda for Sustainable Development was an example of how the 

inclusion of civil society in the Foreign Affairs agenda contributes to the democratization of 

Brazil‟s foreign relations policies. 

 

Key words: 2030 Agenda. Citizenry Diplomacy. Agonism, Itamaraty. Foreign Affairs. 

Brazil. United Nations. Organized Civil Society. Sustainable Development Goals. Insulation. 
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1– Introdução 

 
Em sua 70ª Assembleia Geral, em setembro de 2015, a Organização das Nações 

Unidas, ONU, aprovou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
3
 ODS, em seguimento 

aos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e para que servissem de roteiro orientador das 

politicas estruturantes dos países até o ano de 2030. Assim, 193 estados membro se 

comprometeram com dezesseis grandes objetivos temáticos e um décimo sétimo objetivo, 

inovador, intitulado de "Meios de Implementação", que deverão ser concretizados a partir de 

169 metas contidas na resolução 70/1/15, "Transformando o nosso Mundo: a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável". 

 As negociações intergovernamentais da Agenda 2030 duraram cerca de três anos e 

resultaram em um acordo que, por si só, já é considerado um marco na diplomacia global. 

Não apenas por ter possibilitado a todos os países travarem um debate profundo, e de alto 

nível, sobre os significados e as implicações de desenvolver-se de forma sustentável mas, 

principalmente, por ter conseguido alinhavar expectativas e interesses diversos, encontrando 

os consensos possíveis nos âmbitos econômico, social e ambiental sobre muitos temas que, 

até então, eram tratados de forma muitas vezes isolada em diferentes comitês da Assembleia 

Geral
4
. Estas negociações foram determinadas pela Rio+20 e ficaram sob os auspícios do 

Segundo Comitê –responsável pelos macro temas do desenvolvimento, financiamento para o 

desenvolvimento, assentamentos humanos, erradicação da pobreza, globalização, causas 

palestinas– o que exigiu de seus negociadores e negociadoras articulação permanente com 

outros Comitês –educação, saúde, igualdade de gênero, produção e reprodução, populações, 

cultura são focos do Terceiro Comitê, por exemplo –, assim como exigiu lidar com as tensões 

decorrentes também das áreas de paz e segurança, assuntos do Primeiro Comitê.  

 A Agenda 2030 foi fruto de debates intensos, longos e muito tensos que demandaram 

o máximo das diferentes habilidades diplomáticas das diversas equipes de negociação dos  

governos
5
. Certamente, tal nível de pressão – inclusive por parte de uma atenta sociedade  

                                                        
3

 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld Resolution 70/1–2015 adotada pela 

Assembleia Geral em 25 de Setembro de 2015. 
4
 A Assembleia Geral da ONU atua via comitês, sendo os principais: Desarmamento e Segurança Internacional 

(First Committee); Econômico e Financeiro (Second Committee); the Social, Humanitario e Cultural (Third 

Committee); Special Political and Decolonization (Fourth Committee); Administração e Orçamento; (Fifth 

Committee); Legal   (Sixth Committee) http://www.un.org/en/ga/maincommittees/index.shtml 
5
 As negociações foram conduzidas por dois experientes embaixadores: Macharia Kamau, Representante 

Permanente do Quênia e David Donoghue, Representante Permanente da Irlanda. No Brasil, foi liderada 

peloSubsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Itamaraty, Emb. José Antônio 

Marcondes de Carvalho, com a participação de peritos de vários Ministérios, viabilizados pela Missão do Brasil 

para ONU, sob responsabilidade do ex-chanceler e Representante Permanente Antônio Patriota, com atuação 

http://www.un.org/en/ga/fourth/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/fifth/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/sixth/index.shtml
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/o-ministro-e-demais-autoridades/subsecretaria-geral-de-meio-ambiente-energia-ciencia-e-tecnologia/653-subsecretaria-geral-de-meio-ambiente-energia-ciencia-e-tecnologia-sgaet
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civil– serviu como um diapasão para, dentro do possível, afinar posições estratégicas comuns 

entre governos progressistas e organizações não governamentais, o que acabou por gerar 

resultados relevantes para a agenda internacional. Um deles, digno de nota, foi o de forçar a 

ONU a ir além da sua tradicional linguagem centrada „na erradicação da pobreza extrema', e 

fazê-la avançar para uma perspectiva multidisciplinar voltada para a redução das 

desigualdades (Objetivo 10), reconhecendo este desafio como estrutural para o futuro da 

humanidade. 

 Além disso, os ODS tratam de uma agenda universal, isto é, ao contrário dos ODM, 

voltados aos países pobres e em desenvolvimento, os novos objetivos aplicam-se a todos os 

países e atuando como guia para implementação, de maneira articulada, de um conjunto de 

políticas multisetoriais em todos os países que reafirmaram o princípio básico de que, para ser 

sustentável, o desenvolvimento deve garantir equilíbrio entre os pilares econômico, ambiental 

e social sem deixar "ninguém de fora". O slogan/compromisso leaving no one behind tornou-

se, hoje, uma referência se trata da Agenda 2030. 

 Neste contexto, a participação organizada da sociedade civil também foi fundamental 

para fortalecer os mecanismos de engajamento de atores não-estatais nas negociações da 

ONU, atuação cujos ecos continuaram a repercutir nos debates subsequentes da 70ª 

Assembleia. Todos os seus comitês e comissões, a partir de setembro de 2015, passaram a 

alinhar-se aos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao mesmo tempo em que, no 

Brasil, as ONGs e movimentos sociais intensificaram sua mobilização para influenciar os 

processos de domesticação da Agenda 2030 nas políticas nacionais. 

 Esta monografia defende que a participação das ONGs brasileiras no debate global e 

nacional dos ODS foi essencial pois, como resumido por Jeferson Miola, na ocasião Chefe do 

Gabinete da Secretaria Geral da Presidência da República e Andre Calixtre, que foi assessor do 

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República entre 2013-2015 e Assessor 

Especial do Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência em 2016, quando indagados sobre o tema, 

O Brasil liderou a passagem dos compromissos do milênio para a agenda de 

desenvolvimento sustentável durante a realização da Rio+20, e este fato é de 

reconhecimento mundial. Nosso país somente conquistou tal dimensão devido ao 

forte peso dado à participação da sociedade civil na chamada Cúpula dos Povos. A 

agenda dos ODS era, naquele momento, considerada excessivamente audaciosa 

pelos países. Havia pouca coragem institucional para avançar para uma plataforma 

muito mais complexa e desafiadora daquela em que se assenta a agenda dos 

Objetivos do Milênio. Os debates com a sociedade civil e a pressão popular exercida 

sobre o governo encorajaram esta mudança de perspectiva e impulsionaram as 

negociações para um patamar mais ambicioso, que finalmente foi consagrado na 

Agenda 2030. 

                                                                                                                                                                             
intensa do Embaixador adjunto, Guilherme Patriota. 
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1.1 – Questão Orientadora e Metodologia  

 

Em diferentes artigos publicados ao longo das negociações elaboro em detalhes as 

questões problemáticas, tanto relativas ao processo, quanto relativas aos conteúdos do acordo 

final dos ODS –e estas são muitas. Entretanto, para foco deste trabalho, concentrei apenas em 

aspectos da relações entre a ONU, o Estado brasileiro e as ONG, considerando que a 

negociação da Agenda 2030, para além da sua complexidade, já é referenciada como a mais 

participativa conduzida, até então, pelas Nações Unidas. Como afirmado tanto pelo Secretario 

Geral, quanto por inúmeros representantes dos Estados membros, seu resultado beneficiou-se 

diretamente da presença ativa e constante das organizações da sociedade civil do mundo 

inteiro que, incansavelmente e de forma propositiva, acompanharam e participaram das 

discussões. 

 Assim, a partir desta perspectiva, este texto busca estabelecer um dialógo entre a 

participação da sociedade civil na negociação da Agenda 2030 e o debate nacional sobre a 

democratização da politica externa brasileira. E, para tal, toma como referência a experiência 

da organização não governamental Gestos–Soropositividade, Comunicação e Gênero
6
 que, 

desde 2001, desenvolve atividades no campo da diplomacia cidadã na ONU e, a partir da 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável–UNCSD, conhecida 

como Rio+20, em 2012, passou também a acompanhar as negociações sobre a agenda pós-

2015, que culminou na aprovação dos ODS. 

 Durante a primeira década deste século, a atuação da Gestos na ONU focou 

principalmente nos temas de HIV, gênero, saúde e direitos sexuais e, para tal, além de 

acompanhar sistematicamente as resoluções de HIV e seus desdobramentos, desde 2005 

passou a fazer seguimento anual da Comissão de População e Desenvolvimento
7
 e da 

Comissão sobre o Status da Mulher
8
, todas no âmbito do Terceiro Comitê e sempre na 

condição de membro das delegações oficiais brasileiras. A partir de 2010 a Gestos incluiu em 

sua agenda de advocacyos temas de financiamento para o desenvolvimento, passando a 

                                                        
6
 www.gestos.org 

7
 Criada pela Resolução 3 (III) ECOSOC em 3/10/1946, teve mandato expandido em 1994 com a decisão da 

Assembleia Geral de constituir um mecanismo intergovernamental para seguimento da implementação da 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) em níveis nacional, regional e 

internacional. http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/9-menu-superior/712-comissao-sobre-

populacao-e-desenvolvimento 
8
 Principal organismo intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de gênero e 

empoderamento das mulheres, é parte do Conselho Econômico e Social (ECOSOC). Criada pela Resolução 11 

(II) de 21/06/1946 e com mandato expandido em 1996, passou a analisar a implementação da Declaração de 

Beijing e sua Plataforma de Ação e a integração da perspectiva de gênero nas atividades da ONU. 

http://www.unwomen.org/en/csw. 
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monitorar o debate em pauta no G20 (acompanhados pelo Segundo Comitê da ONU), com 

foco na promoção da tributação progressiva e nos mecanismos inovadores de financiamento, 

como as taxas sobre transações financeiras
9
 – esta, inclusive, sendo a agenda que fez a 

Gestos se aproximar das negociações da Conferência Rio + 20. 

 Do ponto de vista institucional, a participação da Gestos nos diversos debates 

promovidos pela Assembleia Geral e nas negociações da agenda pós-2015 foi possível via 

mecanismo existente de participação da sociedade civil, através do Grupo Maior de 

Mulheres
10

. Politicamente, sua atuação ocorreu em articulação permanente com a Força 

Tarefa de Alto Nível para CIPD e Além
11

 que tinha como meta fazer avançar a agenda de 

equidade de gênero, empoderamento das mulheres e direitos sexuais e reprodutivos, 

especialmente das pessoas jovens, como eixos essenciais no contexto do desenvolvimento 

sustentável. 

 No Brasil, paralelamente, a Gestos contribuiu com a articulação junto a diversos 

grupos da sociedade civil organizada, com ações de formação sobre a agenda pós-2015 e com 

a produção de conteúdos diversos. Este veem permanente dialogo com seus pares na 

sociedade civil, assim como com o governo brasileiro, elaborando propostas e enviando 

sugestões aos documentos de posição nacional que, assim, foram influenciados pela 

consistente incidência da sociedade civil brasileira. 

 Essa atuação caracterizou-se como crítica-propositiva pois, ao mesmo tempo em que 

reagia ao debate intergovernamental em Nova Iorque, várias vezes com críticas contundentes 

publicizada em documentos de posição enviados ao Secretariado da ONU, estados membros e 

co-facilitadores através de coalizões internacionais de OSC voltadas para o seguimento das 

negociações, também colaborava com a produção de conteúdos e propostas para os debates 

nacionais, centrando esforços em consolidar posições de consenso entre organizações e 

movimentos da sociedade civil para influenciar propositivamente as posições do Brasil.  

 As pautas da Gestos centraram na defesa dos direitos e bens comuns, com ênfase na 

igualdade de gênero e direitos sexuais e reprodutivos; na proposição do princípio de 

democratização econômica, na regulação do sistema financeiro e na defesa incondicional da 

inclusão das organizações sociais nos espaços de construção, implementação e 

monitoramento da Agenda pós-2015 em todos os níveis.
12

 

                                                        
9www.ttfbrasil.org. 
10

https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/women. 
11

 www.icpdtaskforce.org. 
12

Nilo, A.; Fernandes, C. Garantir Desenvolvimento Sustentável: o desafio das nações até 2030 – São Paulo: 

FES, 2015. 



12 
 

 

 Além da incidência global onde, na condição de expositora durante debates oficiais
13

 

por diversas vezes a Gestos pôde apresentar na ONU os seus temas, no Brasil, a ONG 

contribuiu ativamente para maior articulação entre organizações sociais de diversos setores, 

várias já envolvidas na agenda internacional ou com experiência acumulada na 

implementação dos ODM. Tal mobilização, em parceria com a ABONG – Associação 

Brasileira de Defesa de Bens Comuns– se consolidou na criação do Grupo de Trabalho da 

Sociedade Civil para o pós-2015, posteriormente definido como GT da Sociedade Civil para 

Agenda 2030, composto por mais de quarenta membros, entre redes, articulações, 

movimentos sociais e ONG de todo o país, que seguem engajados no monitoramento global e 

no processo de implementação nacional, esta última prejudicada por um cenário político e 

econômico especialmente pertubado a partir de 2015. 

 Metodologicamente, este artigo beneficiou-se da combinação entre estratégias e 

instrumentos variados, incluindo observação in loco durante as negociações; entrevistas com 

ministros e ministras, embaixadores e embaixatrizes e representantes de diversos setores do 

governo do Brasil; conversas com articuladores da sociedade civil global e nacional que 

atuaram no processo; uso de fontes secundárias, análise de discursos e consultas 

bibliográficas. Além disso, ao longo das negociações a Gestos sistematicamente registrou 

informaçõese produziu conteúdos, disponibilizados principalmente no seu site institucional e 

no blog O Brasil na Agenda 2030,
14

 materiais estes que também serviram como referência 

para a monografia ora apresentada. 

                                                        
13

 A Gestos esteve presente a várias sessões de negociações da agenda Pos-2015, foi convidada a apresentar 

contribuições em diversos eventos paralelos e, em algumas ocasiões oficiais, participou como oradora. Entre eles 

destaca-se os debates promovidos pelo Presidente da Assembleia Geral em 2014 que tratou da questão das de 

"Parcerias para o Desenvolvimento". 
14

 www.brasilnaagenda2030.org 
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Capítulo II– O Método de Negociação dos ODS e a Participação das Organizações da 

Sociedade Civil 

 

“We the Peoples” are the celebrated opening words of the UN Charter. It is “We 

the Peoples” who are embarking today on the road to 2030. Our journey will 

involve Governments as well as Parliaments, the UN system and other international 

institutions, local authorities, civil society, business and the private sector, the 

scientific and academic community – and all people. Millions have already engaged 

with, and will own, this Agenda. It is an Agenda of the people, by the people, and for 

the people – and this, we believe, will ensure its success."   

§52, Agenda 2030 

 

As complexas negociações intergovernamentais da Agenda 2030 são desdobramentos 

de décadas de diálogos na ONU sobre desenvolvimento e foi alinhavada na Conferência sobre 

o desenvolvimento sustentável realizada em 2012 (conhecida como Rio + 20), que 

comprometeu governos a se articularem a partir da resolução O Futuro Que Queremos.
15

 

Estabelecidas num evento especial da Assembleia Geral em 2013 (A / RES / 68/6),
16

 as 

negociações dos ODS certamente escreveram um capítulo inovador na historia do 

multilateralismo, especialmente no que diz respeito à intensa participação das partes 

interessadas, ou seja, de estados membros, organizações internacionais, da sociedade civil, 

autoridades locais e do setor privado.  

 E foi evidente que todas essas partes tinham aprendido lições com a experiência 

anterior, politicamente questionável, da criação dos próprios Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio, na qual a participação da sociedade civil foi inexistente e a dos países, mínima, 

num processo conduzido pelo Secretariado, tendo o Secretario Geral, Kofi Anan, como 

principal líder. Para evitar a repetição do passado, os Estados membros, desta vez, ssumiram 

as rédeas das negociações e o sistema ONU, no seu todo, se moveu e reagiu a partir do 

protagonismo dos países que estavam, inclusive, dispostos a questionar a própria qualidade do 

trabalho do sistema ONU. As ONG, da mesma forma, logo entenderam a necessidade de 

influenciar o debate, principalmente porque, também diferente dos ODM, a agenda pós-2015 

articularia áreas bem mais complexas. Por exemplo, não seria suficiente apenas reafirmar a 

meta do milênio de reduzir da pobreza, quando todas as evidências indicavam que as políticas 

alinhadas à desregulação financeira, ao endividamento público e ao aumento da poluição, 

                                                        
15

 http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf 
16A Assembleia Geral da ONU (UNGA) solicitou que o Secretario Geral –A/RES/68/6 sintetizasse os inputs 

sobre a agenda de desenvolvimento pós-2015, num relatório a ser entregue ainda em 2014, como contribuição às 

negociações intergovernamentais. 
http://sd.iisd.org/news/un-secretary-generals-cs-for-post-2015-agenda/ 

 
 

http://sd.iisd.org/news/un-secretary-generals-cs-for-post-2015-agenda/
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estavam não apenas alimentando a pobreza, mas também ampliando as desigualdades, a 

violência, as desigualdades e a injustiça social. 

 O protagonismo claro dos Estados membros, porém, não inibiu o papel do 

Secretariado da ONU, cujo papel também foi relevante no sentido de alimentar o debate com 

dados técnicos e de abrir portas para reflexões políticas estratégicas no contexto das diversas 

disputas. Como relata NILO e FERNANDES (FES, 2015),  

 

(...) o secretariado criou um calendário com diferentes fluxos de trabalho 

articulando suas agências e todas as partes interessadas. Assim, a participação da 

sociedade civil foi possível não só através dos sistemas já estabelecidos na ONU, 

mas também de espaços expandidos para inclusão de outros atores além dos 

tradicionais Grupos Principais
17

,  como por exemplo, a campanha Beyond 2015, 

gerando mais coesão e diálogo entre redes e organizações dedicadas a influenciar a 

construção dos ODS. Estes atores tiveram voz e foram consultados durantetodo o 

processo, com exceção das últimas 48 horas de negociação (julho/2015), realizada 

entre grupos intragovernamentais fechados. 

  

Para melhor compreensão das dinâmicas, vale apresentar como, ao final, ficou 

conformado o Método e Agenda de Trabalho. Como explicado por NILO, 2015, a 

necessidade de enfrentar a complexidade das negociações estimulou a criação de novas 

modalidades dentro das Nações Unidas, a partir do processo acordado na Rio+20 que, por sua 

vez, tinha objetivos bem definidos, como os de renovar o compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso e brechas na implementação das grandes 

últimas cúpulas de desenvolvimento sustentável e tratar dos desafios emergentes que, vale 

lembrar, não eram poucos: incluíam os efeitos da crise financeira de 2007/2008, a expansão 

do terrorismo e das desigualdades, e o acirramento de conflitos em várias regiões do globo. A 

Conferência queria focar na integração de três dimensões importantes, mas certamente não as 

únicas, do desenvolvimento sustentável – econômica, ambiental e social – e impulsionar 

articuladamente grandes temas como proteção ao meio ambiente e erradicação da pobreza e, 

para isso, precisava acordar a estrutura e condições desse desenvolvimento. Assim, um dos 

resultados concretos da Rio + 20, foi o acordo de lançar um processo que criasse um conjunto 

de metas universais de desenvolvimento sustentável cujo quadro permitisse aos países–e às 

                                                        
17

Desde 1992, a partir da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o seu programa de 

ação, a Agenda 21, reconheceu nove setores da sociedade, ou Major Groups (Grupos Maiores) para participar 

dos processos de desenvolvimento sustentável: mulheres, crianças e jovens, povos indígenas, organizações não 

governamentais, autoridades locais, trabalhadores e sindicatos, comércio e indústria, comunidade científica e 

tecnológica, e agricultores. 
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partes interessadas–seguir os seus progressos. A partir desta orientação os Estados membros 

concordaram que as novas metas de desenvolvimento sustentável deveriam: 

• Basear-se na Agenda 21 e no Plano de Implementação de Johannesburgo;
18

 

• Respeitar plenamente todos os princípios acordados na Rio+20; 

• Serem consistentes com o direito internacional; 

• Serem construídas a partir dos compromissos já assumidos e contribuir para a plena 

implementação das principais conferências dos campos econômico, social e ambiental; 

• Concentrar-se em áreas prioritárias para o desenvolvimento sustentável; 

• Finalizar o trabalho iniciado pelos ODM, mas debater e incorporar equilibradamente 

três dimensões do desenvolvimento sustentável (economica, social e ambiental) e suas 

interligações; 

• Incluir a participação ativa de todas as partes interessadas, conforme o caso, no 

processo. 

 Foi ainda acordado ainda que os ODS deveriam ser orientados para a ação, serem 

concisos, fáceis de comunicar, terem número limitado, serem aspiracionais, de natureza 

global e, muito importante como mencionado anteriormente, universalmente aplicáveis a 

todos os países, tendo em conta suas diferentes realidades, capacidades e níveis de 

desenvolvimento e também respeitando as políticas e prioridades nacionais.  

 Portanto, a partir deste mandato bem específico, os mecanismos criados para dar 

seguimento às recomendações da Rio+20 incluíram o Grupo de Trabalho Aberto (GTA) – 

pensado originalmente para ter 30 países mas que, ao final, acomodou 70 Estados membros – 

encarregado de elaborar e propor à Assembleia um conjunto de objetivos;
19

 um Comitê 

Intergovernamental de Peritos sobre Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável 

(IECSDF, da sigla em inglês), que deveria apresentar uma estratégia para financiar o acordo; 

e um Fórum de Alto Nível Político (HLPF, da sigla em inglês), que substituiu a Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável e passou a dar a liderança política e, a partir da conclusão do 

acordo, a acompanhar os progressos na implementação da agenda de desenvolvimento 

sustentável. 

 

2.1 Instâncias de Elaboração e Seguimento 

 

2.1.1 Grupo de Trabalho Aberto, GTA. 

                                                        
18http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/documentos/convs/plano_joanesburgo.pdf 
19

Criado em 22/01/2013, decisão 67/555 (A / 67 / L.48 / Rev.1) da Assembleia Geral. 
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"Happily the working group has lived up to its name; it has remained open to all 

governments and embraced the voice of civil society, including the business 

community, academia and United Nations Organizations, all of whom together have 

brought tremendous breadth and depth to our deliberations. Already the current 

final Zero Draft is a testament to this extensive and inclusive consultation and the 

OWG has benefited enormously as a consequence." 
20

– Carta dos co-presidentes do 

GTA aos Estados membros da ONU 

 

No Grupo de Trabalho Aberto os Estados membros decidiram usar um sistema 

inovador, baseado em círculo eleitoral de representação (constituency-based) e novo para na 

Assembleia Geral. No início, a ideia – que era uma novidade na Assembleia Geral – era 

limitar o espaço a trinta países. No entanto, muitos exigiram a participar e a solução foi 

compartilhar os lugares entre setenta deles, o que obrigou aos grupos de Estados membros 

que ocupavam cada um destes assentos a construir uma visão comum sobre temas 

específicos
21

 – tarefa difícil devido às diferentes posições que tinham, sobre diferentes temas. 

Assim, às vezes, eles também pediam a palavra para apresentarem suas posições nacionais 

individuais, quando uma posição em acordo não era possível.  

 O Brasil dividiu espaço com a Nicarágua. E apesar de compartilhar posicionamentos 

comuns em várias das agendas do G77,
22

 os dois divergiam, por exemplo, sobre temas de 

direitos sexuais e reprodutivos nos quais a Nicarágua, sob influência do Vaticano, tinha 

posições contrárias às do Brasil. 

 O trabalho do GTA foi dividido em duas fases principais. Na primeira, os Estados 

membros e as outras partes interessadas ocuparam-se da inventariação e levantamento de 

pareceres de especialistas e vários textos orientadores foram produzidos pelas agências do 

sistema ONU que eram responsáveis, ou mais próximas, dos temas em questão. Foram 

realizadas oito reuniões entre março de 2013 e fevereiro de 2014, num formato de painéis 

                                                        
20

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4324lettercochairs30june14.pdf 

21
 Ocupados segundo a disposição: African Group 1.Algeria / Egypt / Morocco /Tunisia; 2.Ghana;3.Benin; 4. 

Kenya; 5. United Republic of Tanzania; 6. Congo; 7.Zambia/Zimbabwe; Latin American and Caribbean 

Group (GRULAC) 1.Colombia / Guatemala; 2. Bahamas / Barbados; 3.Guyana/Haiti/Trinidad and Tobago; 4. 

Mexico / Peru; 5. Brazil /Nicaragua; 6.Argentina / Bolivia (Plurinational State of) /Ecuador; Asia-Pacific 

Group: 1.Nauru /Palau /Papua New Guinea; 2.Bhutan /Thailand /Viet Nam; 3. India / Pakistan / Sri Lanka; 

4.China /Indonesia /Kazakhstan; 5. Cyprus / Singapore / United Arab Emirates; 6. Bangladesh /Republic of 

Korea /Saudi Arabia; 7.Iran (Islamic Republic of)/ Japan/Nepal.Western European and Others Group 

(WEOG): 1.Australia/Netherlands/United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 2. Canada / Israel / 

United States of America; 3. Denmark / Ireland / Norway; 4. France /Germany / Switzerland; 5.Italy /Spain 

/Turkey and Eastern European Group: 1. Hungary;2. Belarus /Serbia; 3.Bulgaria /Croatia; 4. Montenegro 

/Slovenia; 5. Poland/Romania . https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html 

22
O G77 é composto por 134 países em desenvolvimento e inclui China 
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interativos e, a partir dos temas referentes, eram apresentadas as posições nacionais (ver 

tabela 1 abaixo). 

 Na segunda fase, entre fevereiro e setembro de 2014, o GTA trabalhou para a 

consolidação do seu relatório, que foi apresentado e aprovado na 69ª Assembleia Geral onde 

os Estados Membros concordaram sobre uma proposta de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, que se tornou a base principal para as negociações que ocorreram entre os meses 

de janeiro a agosto de 2015. Finalmente, em setembro deste ano, cumpridas estas etapas, o 

debate intergovernamental culminou na Cúpula de Alto Nível, com Chefes de Estado e 

governos aprovando a resolução 70/1/15, intitulada Transformando o nosso Mundo: a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável, posteriormente conhecida como Agenda 2030.  

 No total, 56 reuniões ocorreram na primeira fase do GTA e a tabela apresentada a 

seguir ajuda a compreender o processo extenso do debate, assim como mostra como os temas 

foram agrupados e, para efeito do nosso estudo, explicita como as consultas dos Estados 

membros junto aos Major Groups and other stakeholders (representantes formais da 

sociedade civil) foram formalmente incorporadas ao método de trabalho do Grupo de 

Trabalho Aberto. 

 

Sessões do GTA Fases I e II, Conteúdos e Resultados 

Fase I Conteúdos  

1ª sessão 
(14-15/03 2013) quatro 

reuniões formais 

Eleição dos co-chairs: Csaba Kõrösi, Representante Permanente da 

Hungria e Macharia Kamau, RP Quênia 

2ª sessão (17-19/04 

2013)seis reuniões 

formais 

Conceitualização dos ODS; Erradicação da Pobreza 

3ª sessão (22-24/05 

2013)seis reuniões 

formais 

Segurança alimentar e nutrição, agricultura sustentável, 

desertificação, degradação dos solos e seca; Água e saneamento. 

4ª sessão (17-

19/06/2013).Seis 

reuniões formais 

Emprego e trabalho decente para todos, proteção social, juventude, 

educação e cultura; Saúde e dinâmicas populacionais. 

5ª sessão 

(25-27 /11/ 2013)  
Seis reuniões formais 

Crescimento econômico sustentado e inclusivo, política 

macroeconómica (incluindo comércio internacional, sistema 

financeiro internacional, sustentabilidade da dívida externa), 

infraestrutura e industrialização; Energia. 

Sixth session  

(9-13/12/ 2013)  
Nove reuniões formais 

Meios de implementação (finanças, ciência e tecnologia, 

compartilhamento de conhecimentos e capacitação); parceria global 

para o desenvolvimento sustentável; necessidades dos países em 

situações especiais-africanos, Least Developed Countries (LDCs), 

Land Locked Developing Countries (LLDCs), Países em 

Desenvolvimento e Small Island Developing States (SIDS); 

desafios específicos dos países de renda média; Direitos humanos, 
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direito ao desenvolvimento, governança global. 

7ª sessão 

(6-10/01/2014)  
Nove reuniões formais 

Cidades sustentáveis e assentamentos humanos, transporte 

sustentável; consumo e produção sustentáveis (incluindo produtos 

químicos e resíduos); Mudanças climáticas e redução de risco de 

desastres. 

8ª sessão 

(3-7/02/2014)  

dez sessões formais 

Mares e oceanos, florestas, biodiversidade; Promoção da igualdade, 

incluindo a equidade social, a igualdade de gênero eo 

empoderamento das mulheres; a prevenção de conflitos, construção 

da paz pós-conflito e promoção da paz duradoura; Estado de direito 

e governança. 

Fase II Resultados das Sessões  

9ªsessão3–05/03/ 2014 Relatório sobre o progresso do trabalho do GTA; revisão e adoção 

do documento contendo as áreas-foco/ incluindo as alterações 

sugeridas. 

10ª sessão- 

31/03 a 4/04/ 2014 

Debate indicativo baseado nos agrupamentos temáticos do 

documento–foco. Compêndio de metas no âmbito com 19 areas-

foco. 

11ª sessão 

5 -9/05/ 2014 

(7 reuniões) 

Consultas com base no documento-foco anterior revisto, contendo 

agora 16 areas-foco 

12ª sessão  

16 – 20/06/ 2014 

Compilação dasemendas/sugestões dos Major Groups & Other 

Stakeholders sobre os Objetivos e Metas propostos. Estas sugestões 

foram apresentadas aos Estados membros em audiências durante as 

manhãs; Introdução e Objetivos e Metas propostas para a Agenda 

pós-2015 

13ª sessão 

14–18/06/2014 

Consultas sobre as propostas dos Objetivos e suas Metas;  

Compilação final das emendas/sugestões dos Major Groups & 

Other Stakeholders sobre os Objetivos e Metas propostos. Introduction and Proposed Goals and Targets on Sustainable Development for the Post2015 Development Agenda 

Fonte: https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/post2015/thematicclusters 

 

2.1.2 Comite Intergovernamental de Especialistas sobre Financiamento para o 

Desenvolvimento Sustentável 

 

Para informar as decisões dos Estados Membros, o Comitê Intergovernamental de 

Especialistas sobre Financiamento do Desenvolvimento Sustentável (ICESDF, de sua sigla 

em inglês),
23

 com o apoio técnico do sistema das Nações Unidas, teve como mandato avaliar 

as necessidades de financiamento, considerar a eficácia, coerência e sinergias de instrumentos 

e estruturas institucionais existentes para, posteriormente, propor iniciativas adicionais. Ele 

deveria produzir um relatório propondo opções e estratégias para financiar os ODS, inclusive 

indicando como mobilizar os recursos adicionais necessários e como investí-los eficazmente 

para sua implementação.O Comitê foi formado por trinta especialistas, indicados pelos cinco 

                                                        
23

Ver relatório, lista de especialistas participantes e recomendações da ICESDF, em 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/315&Lang=E 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4523zerodraft.pdf
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grupos regionais das Nações Unidas e, diferentemente do GTA, realizou a maior parte do seu 

trabalho em plenárias fechadas à participação da sociedade civil, apesar de incluir alguns 

momentos interativos de consulta – a Gestos, por exemplo, foi selecionada para expor em 

uma das consultas com a sociedade civil, no dia 3 de março de 2014,
24

 quando tratou sobre a 

importância dos impostos progressivos (justiça fiscal), regulação do sistema financeiro e a 

necessida de taxas sobre transações financeiras, tanto para mobilizar os recursos adicionais 

necessários para financiar os ODS, quanto para promover a transparência das operações 

realizadas. 

De maneira geral, o ICESDF organizou seu trabalho a partir de três grupos de temas: 

1. Avaliação das necessidades de financiamento, mapeamento dos fluxos atuais e o impacto 

das tendências emergentes nos ambientes domésticos e internacionais; 2. Mobilização de 

recursos e sua utilização efetiva; 3. Arranjos institucionais, coerência das políticas, sinergias e 

questões relacionadas à governança dos recursos. A tabela 2 abaixo ajuda a compreender o 

método de trabalho do Comitê, cujo relatório final foi concluído em agosto de 2013 e 

posteriormente submetido à Assembleia Geral como um documento informal (pois foi 

elaborado por peritos, não pelos Estados membros) para servir apenas de referência no 

processo de construção da Agenda, como um todo. 

Sessões do ICESDF e os Temas Tratados 

Sessões  Temas Abordados 

1ª sessão  

28-

30/08/2013, 

6 reuniões 

formais 

Eleição por aclamação de Pertti Majanen (Finlândia) e Mansur Muhtar 

(Nigéria) como co-presidentes. 

2ª sessão 

2-6/12/ 2013, 

10 reuniões 

formais 

Avaliação das necessidades de financiamento, mapeamento dos fluxos atuais 

e tendências emergentes, e o impacto nos ambientes domésticos e 

internacionais; mobilização de recursos e seu uso efetivo. 

Ocorreu o primeiro diálogo interativo com a sociedade civil. 
3ª sessão 

3-7/03/2014, 

nove reuniões 

formais 

Esta sessão, que deu continuidade à anterior,incluiu um dialogo multisetorial 

no qual a ONG Gestos apresentou um statement sobre democracia 

econômica, impostos progressivos e mecanismos inovadores de 

financiamento, como a taxa sobre transações financeiras.. 
4ª sessão 

12-

16/05/2014dez

reuniões 

formais 

Esta sessãorealizou-se o terceiro diálogo multisetorial no dia 12 da qual 

participaram representantes da sociedade civil
25

 

5ª sessão 

4-8/8/2014, 
Acordou sobre o seu relatório, considerando um documento informal a ser 

submetida à Assembléia Geral. 

                                                        
24

 https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1686 
25

 https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1687 
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oito reuniões 

formais 

Fonte: https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/post2015/thematicclusters 

 

 

2.1.3 Fórum Político de Alto Nível (HLPF) 

 

Ao Fórum de Alto Político de Alto Nível, HLPF
26

 da sua sigla em inglês, foi conferido 

pela Assembleia Geral, por sugestão do GTA, o mandato de ser a plataforma global central 

das Nações Unidas para o acompanhamento e revisão da Agenda 2030 do Desenvolvimento 

Sustentavel. Ou seja, é uma instância altamente estratégica para o monitoramento da 

implementação dos Objetivos pois tem a liderarança política dos seus processos de revisão e 

seguimento.  

O HLPF pode apresentar recomendações sobre a implementação da Agenda 2030 e 

suas análises deverão também fornecer uma plataforma para parcerias, nomeadamente através 

da participação dos Major Groups e outras partes interessadas que, por sua vez, podem 

informar ao HLPF sobre suas contribuições nacionais ou globais para implementação do 

acordo. 

Ficou definido que seus processos serão voluntários, mas também que o HLPF deve 

incentivar que todos os países, todas as entidades relevantes das Nações Unidas e outras 

partes interessadas, incluindo a sociedade civil e o setor privado apresentem seus relatórios 

sobre a implementação dos ODS nas ocasiões oportunas. 

A primeira reunião do HLPF, após a aprovação dos ODS, teve como tema “Implementing the 

post-2015 development agenda: moving from commitments to results” e foi realizada entre 11 

e 20 julho de 2016, sob os auspícios do ECOSOC. A reunião foi tensa.  A Declaração 

Ministerial
27

  foi fechada antes que muitos representantes de governos e da sociedade civil 

chegassem em Nova York e os co-facilitadores (embaixadores da Austrália e Peru) usaram a 

estratégia de liberar a última versão da declaração na condição de procedimento de silêncio, o 

que dificultou mudanças posteriores. Neste primeiro ano, vinte e dois países apresentaram 

voluntariarmente seus relatórios sobre o avanço nacional na implementação dos ODS
28

.  

 

                                                        
26

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 
27http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2016/1&Lang=E • Último acesso em 30/09/2016 
28

 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/inputs  • Último acesso em 30/09/2016 
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2.2 – O engajamento das Organizacões da Sociedade Civil e Outras Partes Interessadas 

na ONU. 

 

A partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(1992), o seu programa de ação, a Agenda 21, reconheceu nove setores-chave da sociedade, 

ou Major Groups (Grupos Maiores) como os principais canais para que cidadãos/ãs e 

organizações não-governamentais participassem dos processos de desenvolvimento 

sustentável da ONU. Os nove Grupos Maiores são: 1. mulheres, 2. crianças e jovens, 3. povos 

indígenas, 4. organizações não governamentais, 5. autoridades locais, 6. trabalhadores e 

sindicatos, 7. comércio e indústria, 8. comunidade científica e tecnológica, e 9. agricultores. 

 Desde então, as contribuições dos Grupos Maiores, ou Grupos Principais, assim como 

o que se acrescentou depois como outras partes interessadas – MGOS (Major Groups and 

Other Stakeholders, da sua sigla em inglês) –, têm sido reconhecidas como de vital 

importância para o alcance e realização do desenvolvimento sustentável. Tal percepção é 

explicitada textualmente no parágrafo 43 da resolução da Rio+20, O Futuro que Queremos:  

(...) o desenvolvimento sustentável requer o envolvimento significativo e 

participação ativa das legislaturas regionais, nacionais e subnacionais e 

judiciários, de todos os grupos principais e outras partes interessadas, incluindo as 

comunidades locais, grupos de voluntários e fundações, migrantes e famílias, 

pessoas idosas e pessoas com deficiência (...) sua participação deve ser ativa, 

conforme o caso, em processos que contribuam para a tomada de decisão, 

planejamento, concepção e implementação de políticas e programas de 

desenvolvimento sustentável em todos os níveis. 

  

Além das modalidades de trabalho e instâncias mencionadas–GTA, ICESDF, HLPF–o 

secretariado das Nações Unidas organizou vários grupos de trabalho. Um deles, o de 

Interagências, foi composto por sessenta entidades da ONU e outras organizações 

internacionais;
29

 outro, de Negócios e Indústria atuou através do Pacto Global da ONU;
30

 o de 

Ciência e Academia atuou através da Sustainable Development Solutions Network;
31

 o  de 

Liderança política atuou através do Painel de Alto Nível de Pessoas Eminentes;
32

 e  ainda um 

da Sociedade Civil e Pessoas, que funcionou através do United Nations Developent 

Group,
33

ficando responsável por realizar consultas temáticas globais e consultas nacionais.
34

  

 Também como parte da elaboração da nova agenda de desenvolvimento, a ONU, via 

                                                        
29http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml 
30

 https://www.unglobalcompact.org 
31

 http://unsdsn.org 
32

 https://www.un.org/sg/en/management/hlppost2015.shtml 
33

 https://undg.org 
34

 https://undg.org/home/about-undg/ 
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liderança do PNUD (Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas), realizou uma série 

de consultas globais, envolvendo as suas agências e Estados membros em mais de cem países, 

com consultas presenciais e online sobre os diferentes temas em debate.  

 A pesquisa myWorld,
35

 por exemplo, informou ter recebido mais de sete milhões de 

respostas aos seus questionários online. A Gestos, neste sentido, considera que até o 

momento, ainda não há uma avaliação profunda sobre como tais consultas foram efetivamente 

incorporadas ao processo formal de negociações entre os estados membros, mas concorda que 

é possível afirmar que estas contribuiram para disseminar, principalmente, a informação de 

que, naquele momento, uma negociação importante acontecia na ONU, chamando a atenção 

de que era estratégica a participação da sociedade civil organizada e de cidadãos e  cidadãs de 

todo o mundo. 

 Finalmente, a perspectiva regional foi contemplada via consultas lideradas pelas 

comissões regionais do Conselho Econômico e Social que tratam dos temas do 

desenvolvimento nas diferentes áreas geográficas, a saber, a Comissão Econômica para a 

África, Comissão Econômica para a Europa, a Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe, a Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico, e a Comissão Econômica e 

Social para a Ásia Ocidental. 

 

2.2.1 – Participação Construída no Processo 

 

 Para efeito da análise proposta neste texto é importante considerar que, em se tratando 

de uma primeira experiência intergovernamental deste porte, seus protocolos e etapas foram 

sendo definidos, literalmente, em paralelo ao próprio debate, apesar de que suas linhas-

mestras e princípios estavam já delineados pela Rio+20. Praticamente, como no dito popular, 

foi no andar-da-carruagem que foram também aprimorados os mecanismos de participação 

da sociedade civil através dos quais, em alinhamento com muita pressão interna nos seus 

próprios países, as organizações da sociedade civil conseguiram manter voz ativa durante os 

complexos debates.  

 Assim, é possível afirmar que, com tantos processos, eventos paralelos, mobilizações, 

consultas online e sessões de escuta com os Grupos Principais e other stakeholders, as 

negociaçõe dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram mais inclusivas do 

que os processos que, por exemplo, levaram à criação dos Objetivos de Desenvolvimento do 

                                                        
35http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49608#.V6uEmyQTU0s 
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Milênio. Esta natureza participativa é reconhecida como uma das suas principais 

características, sendo que serviu também para expandir as modalidades de participação das 

Partes Interessadas, que passaram a incluir, por exemplo, campanhas globais como a Beyond 

2015 e a Coalizão Global para a FfD que não se adequavam às características dos Grupos 

Maiores. 

As partes interessadas apresentaram as suas contribuições através das consultas 

realizadas pelo Grupo de Desenvolvimento do Secretário-Geral e dos canais criados junto ao 

próprio Grupo de Trabalho Aberto cujos co-presidentes, depois de muito diálogo e 

percebendo o potencial da contribuição da sociedade civil, a  partir da sua terceira sessão 

adotaram a prática de realizar reuniões matinais, geralmente de uma hora de duração, com os 

MGoS, antes do início das sessões oficiais com os Estados membros. Tais reuniões 

conformaram uma plataforma para que os MGoS – Grupos Maiores e Outras Partes 

Interessadas, na sigla em inglês – expressassem seus pontos-de-vista (sempre embasados por 

dados e evidências) e compartilhassem preocupações. Ao mesmo tempo, os co-presidentes do 

GTA incentivaram os Estados membros para que participassem de tais reuniões matinais –o 

Brasil foi um dos Estados assíduos e, assim, os MGoS conseguiram fazer chegar ao conjunto 

maior de negociadores dos países suas contribuições aos rascunhos/projetos de documentos 

que estavam sob consideração. Este espaço ajudou muito a fortalecer o trabalho de advocacy 

bilateral junto a países específicos ou blocos, que, evidentemente, continuou a ocorrer por 

parte da sociedade civil. 

Já no caso do ICESDF, que não previu processos formais para a participação do MGoS, para 

garantir que houvesse um processo mínimo de consulta, foram organizados quatro diálogos 

interativos com os multi-stakeholders. No geral tratava-se de uma reunião entre os MGoS 

com os co-presidentes, num formato de painéis onde representantes de diferentes setores 

apresentavam suas questões e propostas sobre os temas em debate e, na sequência, abria-se 

para uma discussão com os Estados membros, com espaço para perguntas e respostas. 

E, no que diz respeito à participação de representantes não estatais no Fórum Político 

de Alto Nível, este já previa no seu método de trabalho o direito de participação dos MGoS. 

Neste sentido, com a resolução 67/290 sobre o Formato e aspectos organizacionais do Fórum 

Político de Alto Nível, a Assembléia Geral salienta a necessidade de que este promova a 

transparência na sua implementação, textualmente indicando que o mesmo: 

(...)aumente ainda mais o papel consultivo e a participação dos grupos principais e 

outras partes interessadas a nível internacional, a fim de melhor fazer uso de seus 

conhecimentos, mantendo o carácter intergovernamental das discussões e, neste 

contexto, decide que o Fórum será aberto aos Grupos Maiores, outras partes 



24 
 

 

interessadas e entidades relevantesque tenham recebido convite permanente a 

participar como observadores na Assembléia Geral(...)
36 

 

Esta mesma resolução, que afirma a prioridade de organizações com status consultivo 

ECOSOC, também incentiva os MGoS a estabelecerem e manterem, de forma autônoma, 

mecanismos de coordenação eficazes tanto para a participação no HLPF, quanto para as ações 

dele derivadas nos níveis global, regional e nacional, ressaltando que isso precisa ocorrer de 

forma a assegurar a participação efetiva, ampla e equilibrada por região e tipo de 

organização.Também é importante registrar que a relação entre as negociações dos ODS e as 

da III Conferencia Internacional para o Financiamento do Desenvolvimento (FfD3) foi 

fundamental para definição do décimo sétimo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável que 

trata dos seus Meios de Implementação. Já no final de 2014 estava evidente que, da FfD3 

dependeria o futuro dos meios de implementação dos ODS e, para garantir uma coordenação 

entre os dois processos, organizou-se uma Coalizão da Sociedade Civil Global,da qual a 

Gestos também participou, que conseguiu indicar representantes formais para os debates 

ocorridos durante sua negociação.  

Tais representações foram escolhidas através de convite aberto e votação online 

organizadas pela Coalizão, em acordo com o United Nation No-Governmental Liaison 

Service e o United Nation Department of Social Affairs, UNDESA
37

 que, desta vez, além de 

incluir as organizações que tradicionalmente faziam acompanhamento do debate sobre 

financiamento do desenvolvimento, contemplou também atores envolvidos nas negociações 

dos ODS. Assim, foram realizadas audiências interativas com os Estados membros para a 

FfD3 e as ONGs, com a caracteristica de não terem a participação do setor privado e das 

autoridades locais – como previsto nos MGoS. Foi realizado um Fórum de dois dias 

imediatamente anterior à Conferência em Adis Abeba para discutir posições, acordar sobre 

artigos a serem escritos e onde publicá-los, e criar estratégias de advocacy conjuntas para os 

momentos finais em Adis – onde a Gestos, junto com o Grupo de Trabalho da Sociedade 

Civil do Brasil para a Agenda 2030, mobilizou para que a delegação brasileira incluísse 

representação de ONG e movimentos sociais, o que, ao final, aconteceu tanto para Adis, 

quanto para a última rodada de negociações dos ODS, que seria realizada imediatamente em 

seguida à FfD3, em Julho, em Nova Iorque. 

                                                        
36
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Entretanto, para facilitar a compreensão sobre como a participação de organizações 

como a Gestos teve relevância política no processo, é necessário contextualizar aqui não 

apenas o processo, mas também um pouco das tensões presentes relativas aos conteúdos em 

disputa. 

 A construção dos ODS, como dito, foi  um exercício de diplomacia  multilateral que 

envolveu todas as partes interessadas e que, além de inovador no seu método de trabalho, 

avançou em prol de maior transparência e aperfeiçoamento dos mecanismos de escuta e 

inclusão da sociedade civil. Apesar disso, é importante destacar que nenhum dos espaços 

utilizados pelas organizações da sociedade civil foram cedidos facilmente e que estes 

resultaram de anos de persistência e negociações, apoiadas, claro, por Estados membros mais 

progressistas. 

 Assim, mesmo com os diálogos estabelecidos entre todas as partes, em muitos dos 

momentos mais tensos foi impossível evitar alguns dos trade-offs danosos para o 

desenvolvimento sustentável. Eram evidentes as contradições entre as posições das ONG 

progressistas, defensoras de direitos e bens comuns, como a Gestos, frente a uma negociação 

cujos rumos, por diversas ocasiões, indicavam que as estratégias para melhorar o planeta e a 

condição sócio-econômica das pessoas não conseguiriam (e pouco tentariam) diminuir a 

manutenção dos privilégios do setor privado e do setor financeiro e, neste sentido, pouco 

avançaria, por exemplo, nas nossas demandas de regulação das corporações e das parcerias 

público- privadas que, em muitos casos, comprovadamente tem erodido o sistema público de 

países de renda média ou mais pobres e até de países ricos – basta ver o nível atual de 

privatização da segurança pública, encarceramento e serviços militares, apenas para citar 

alguns exemplos. As alianças entre ONG e Estados membros e as arrumações geopolíticas 

portanto, eram bastante complexas e exigiam diferentes estratégias, alianças e ações de 

advocacy estabelecidas tema-a-tema.  

 A lista dos assuntos problemáticos, de fato, não era pequena e gerou alta tensão 

durante os anos de negociação, num constante embate entre ideais liberais, ideias neoliberais 

e utopias de também divergentes correntes de esquerda. Estes foram anos, como dito por 

NILO e FERNANDES, 2015, 

de disputa de grandes narrativas e, sobretudo, um exercício de excelência para as 

relações internacionais que buscou calibrar diferentes interesses e articular uma 

agenda tão ampla do ponto de vista temático, quanto complexa do ponto de vista de 

sua implementação. Tal fato, além de reverberar tensões já existentes na arena 

global, trouxe novos desafios ao debate internacional, inclusive em vários aspectos 

realimentando as tradicionais contendas entre países do Norte e do Sul. Os pontos de 

tensão foram principalmente a agenda do clima, a inclusão da perspectiva da 

responsabilidade comum, mas diferenciada (CBDR, da sigla em inglês) versus 



26 
 

 

responsabilidade compartilhada, questões relacionados à ocupação estrangeira, 

terrorismo e os meios de implementação dos ODS como um todo.  

 

Porém, a mais problemática das questões era, sem dúvida, a do financiamento, como 

registrado por NILO, 2015, em artigo publicado em julho, quando acompanhava in loco os 

momentos finais do debate:  

 
(...) ainda que se considere que o conteúdo da Agenda está praticamente acordado, 

falta bater o martelo nesta última rodada de negociações sobre como e quem pagará 

a conta e de que forma essa resolução, que trata de temas tão complexos será, 

efetivamente, implementada até o ano de 2030. 

 Numa tentativa de responder a estas questões, desde o ano passado os 

capítulos sobre o 'Meios de Implementação e Seguimento' foram mantidos em 

suspenso, na expectativa dos resultados da terceira Conferência Internacional do 

Financiamento para o Desenvolvimento – FpD3 –, realizada agora entre os dias 13 e 

16 de julho na Etiópia, que tinha entre seus objetivos pavimentar o caminho do 

financiamento dos ODS. E sim, fazia muito sentido convergir os dois processos, já 

que ambos tratavam do futuro do desenvolvimento.  

 Mas o documento resultante da FpD3, intitulado 'Agenda de Ação de Adis 

Abeba', não acordou, como esperado, mecanismos que erradicassem a pobreza ou 

reduzissem as inequidades institucionalizadas por relações assimétricas de poder 

financeiro e, muito menos, apontou fontes adicionais de financiamento para a 

implementação dos ODS. Aliás, depois de muita tensão, conseguiu-se apenas a 

renovação do compromisso de que 0,7% do PIB dos países desenvolvidos serão 

usados para Assistência Oficial ao Desenvolvimento dos países mais pobres –um 

acordo feito em 1969, hoje cumprido por apenas cinco países: Noruega, Suécia, 

Luxemburgo, Dinamarca e Reino Unido. Além disso, não foi possível avançar em 

nada que tocasse nos temas de regulação do sistema financeiro, por exemplo, ou de 

revisão dos mandatos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, cujas 

políticas neoliberais, baseadas em dogmas econômicos ultrapassados (mas 

dominantes) têm escalpelado, em série, países em todas as regiões do mundo. 

 Assim, ao que parece, a conta continuará a ser paga por meio da apropriação 

tributária e do endividamento dos Estados, e os recursos continuarão a ser 

executados via parcerias público-privadas sem nenhuma garantia de que as empresas 

e as megas corporações respeitem os direitos humanos e ambientais, alinhem-se com 

as regras da OIT ou tenham qualquer responsabilidade com as questões de gênero, 

por exemplo.(...) 

  

Foi assim que a última rodada de negociação dos ODS, relatado por NILO e 

FERNANDES (2015),
38

 aconteceu num clima de protesto e total frustração da sociedade civil 

global e da maioria dos países do G77 pelo resultado da FpD3, cujas negociações ocorreram, 

segundo testemunhas governamentais e não-governamentais (incluindo a Gestos), de forma 

pouco transparente e sob forte manipulação dos países ricos. Estes, inclusive, ameaçaram com 

a retirada da Ajuda Oficial ao Desenvolvimento para países da África, impedindo que o 

G77+China mantivessem coesão e, portanto, maior poder de pressão e impossibilitando, 
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 NILO, Alessandra; FERNANDES, Claudio. Garantir desenvolvimento sustentável: o desafio das nações até 

2030. São Paulo: Fundação Friedrich Ebert Stiftung, 2015. 

 



27 
 

 

assim, uma resolução mais equilibrada entre os que defendiam avanços no desenvolvimento e 

os que insistiam na manutenção da tradicional dependência econômica entre os países. 

 Importante lembrar que tais tensões, obviamente, não eram novas e que o debate final 

dos ODS, refletiu a histórica batalha tortuosa entre os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento, sendo que os mais ricos chegaram até a propor que o Objetivo 17 (Meios de 

Implementação) e suas metas, que já estavam acordadas, dessem lugar à Agenda de Ação de 

Adis Abeba–AAAA. Esta proposta, claro, foi totalmente rechaçada pelo G77 e China, o que 

elevou ainda mais a temperatura do debate. 

 Assim se, já em Julho de 2014, a última sessão do Grupo de Trabalho Aberto virou a 

noite da sexta-feira e a proposta de acordo sobre quais seriam os ODS e suas metas somente 

foi finalizado no início da tarde do sábado (depois de 28 horas de sessão!) com diplomatas e 

representantes da sociedade civil beirando a exaustão, consensuar o texto integral da Agenda 

2030 um ano depois, foi ainda mais complicado: prevista para ser concluída no dia 31 de 

Julho, uma sexta-feira, a sessão somente encerrou na noite de domingo, 2 de agosto, após 

duas madrugadas ininterruptas de trabalho. 

 Por isso, em um contexto tão tensionado, no que diz respeito ao tema específico deste 

artigo, o debate que levou ao reconhecimento da formalização da participação da sociedade 

civil no próprio texto da resolução, tão pouco poderia ter sido fácil. Principalmente porque, o 

conjunto de Objetivos e Metas específicos acordado em 2014 continha apenas uma única 

referência explícita à "sociedade civil" (Meta 17.17) e, para buscar sanar minimamente tal 

lacuna, foi necessário estabelecer uma grande pressão por parte das ONG e países 

progressistas, inclusive com apoio do Brasil, para fortalecer a linguagem neste campo. Assim, 

somente após muito advocacy, foi possível adicionar menções ao termo sociedade civil ao 

texto final (doze, ao todo), garantindo um mandato para que os MGoS participassem nas fases 

de seguimento e revisão da Agenda 2030 e também enviassem relatórios sobre o processo de 

implementação nos países. 

 Neste aspecto, o parágrafo aprovado 74.d
39

 é fundamentalmente estratégico, pois 

define como princípio que o acompanhamento e avaliação devem ser abertos, inclusivos, 

participativos e transparente para todas as pessoas e em todos os níveis e, mais importante, 

que apoiará a relatoria de todas as partes interessadas relevantes. 

 Mas, mesmo com toda tensão criada, os fatos indicam a relevância da participação da 

sociedade civil. Como relatado em entrevista por Catarina Carvalho, na ocasião senior policy 
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Adviser da High Level Task Force ICPD Secretariat, cujo papel era o de articular diretamente 

as posições da Força Tarefa com os Estados membros,  

(...) nos meus 17 anos de negociações na ONU, pela primeira vez a sociedade civil 

pôde engajar-se durante todo o processo. Ela foi ouvida, de fato, pelos co-

facilitadores e jogou um papel fundamental em temas como saneamento básico, 

direito à água, paz e segurança e direitos sexuais e reprodutivos. O Objetivo 10, 

sobre desigualdades, por exemplo, não teria sobrevivido ao debate se não fosse o 

fato de que todos os Major Groups, em uníssono e de maneira coordenada, fizeram 

pressão pela sua manutenção. A contribuição da sociedade civil foi tão importante 

que, já no debate sobre o Follow Up e Review da Agenda, quando Russia, Cuba, 

Iran e China tentaram impedir a participação das ONG, os co-facilitadores e o 

Presidente da Assembleia Geral foram firmes e mantiveram as portas abertas para 

o diálogo. 

 

2.2.2 – Construindo diálogos com o Estado Brasileiro 

The engagement of Brazil with civil society evolved over the course of negotiations. 

During the stocktaking stage of the Open Working Group on the SDGs, from 

February 2013 to March 2014, the Mission of Brazil benefited from various inputs 

from civil society through the regular channels of advocacy here in New York. 

 Brazilian diplomats regularly met with representatives from NGOs and other 

stakeholders to exchange views on the “focus areas” of the SDGs. In most cases, we 

could notice that Brazilian views and those of civil society were to a great extent 

aligned. Perhaps the fact that our national position was built on the basis of 

consultations with civil society in our own country has contributed to this 

convergence. 

Trecho de discurso do Embaixador Antonio Patriota, Setembro, 2015 

 

 A Gestos, como dito, já estava no processo de acompanhamento internacional do 

debate pós 2015, porém é importante contextualizar que, concluída a Rio+20, a articulação 

com o governo federal sobre os ODS teve como marco o mês de fevereiro de 2013, quando a 

Associação Brasileira de ONG em Defesa dos Bens Comuns, ABONG, em parceria com a 

campanha global Beyond 2015, realizou no Brasil uma primeira oficina sobre os ODS para 

cerca de cinquenta representantes de organizações sociais, movimentos sociais e ativistas, que 

contou com a participação da Secretaria Geral da Presidência da República e  ONU e, já nos 

meses subsequentes, realizou três oficinas temáticas cujos resultados foram sistematizados em 

forma de sugestões protocoladas e entregues pela ABONG ao Ministério do Meio Ambiente–

MMA –, no dia 10 de Setembro de 2013,
40

 em reunião presencial com a então Ministra 

Izabela Teixeira, em Brasília. Na ocasião a Gestos foi responsável pela oficina sobre HIV e 

Gênero
41

, realizada no Recife, e participou desta primeira reunião com o MMA junto com a 

ONG baiana Vida Brasil, seguida de um encontro com a Subsecretaria-Geral de Meio 

Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia (SGAET) do Itamaraty, dirigida pelo Embaixador 

Jose Antonio Marcondes, que liderava a negociação. 

                                                        
40
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 A partir desta reunião com a SGAET, foi possível manter um canal direto de 

comunicação com o Itamaraty durante todo os meses seguintes, especialmente via o 

Coordenador Geral de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, Mario Mottim que, a 

partir de 2014, passou a representar o Itamaraty nas reuniões com a sociedade civil. 

 Paralelamente ao avanço dos debates em Nova Iorque, a Gestos se preocupava com o 

contexto nacional. Diferente da estrutura global na ONU, que tinha espaços estabelecidos 

para participação da sociedade civil, no Brasil carecia-se de um mecanismo formal para o 

diálogo no qual as ONGs pudessem apresentar suas propostas e dialogar. A insistência pela 

formalização do diálogo passou a ser um dos maiores pontos de tensão na relação com o 

Estado, levantado constantemente pela sociedade civil em momentos presenciais, 

especialmente nos diálogos com o Itamaraty e com a Secretaria Geral da Presidência da 

República. Além disso, como dito anteriormente, desde 2013 à Gestos também preocupava a 

ausência de abertura do MRE para incluir a sociedade civil nas suas delegações para os 

debates em Nova Iorque e, com a criação do Grupo de Trabalho Interministerial Sobre a 

Agenda de Desenvolvimento Pós-15– GTI,
42

 no início de 2014 (sob os auspícios do MRE e 

do Ministério do Meio Ambiente), passou a questionar também a impossibilidade de 

participar, ao menos como observador, das reuniões do GTI, apesar de ser informada que suas 

contribuições eram repassadas ao Grupo de Trabalho Interministerial e que lhe serviam como 

referencia, como sintetizado por Jeferson Miola e André Calixtre, interlocutores da Secretaria 

Geral da Presidência da República em entrevista exclusiva para este trabalho: 

Num segundo momento de negociação, agora já no nível nacional, o Governo 

brasileiro criou em 2014 o Grupo de Trabalho Interministerial [GTI] sobre a 

Agenda Pós-2015, com representação institucional exclusiva do governo, porém 

com a obrigação de diálogo social vigoroso, o qual foi concretizado através da 

Secretaria Geral da Presidência da República. O objetivo do GTI foi o de elaborar 

o relatório com a posição brasileira na agenda 2015, documento que ficou 

conhecido como “Negociações da agenda de desenvolvimento Pós-2015: elementos 

orientadores da posição brasileira”, publicado em setembro de 2014
43

. Esta 

posição oficial do Brasil teve como referência decisiva o documento 

“Desenvolvimento Sustentável na Agenda Pós-2015: construindo a perspectiva do 

Brasil”, elaborado no marco do Diálogo Social, evento conduzido pela SGPR 

juntamente com o Itamaraty, o Centro Rio+ e mais de 40 entidades da sociedade 

civil.Esta iniciativa produziu importante redundância nos debates governamentais, 

que tiveram como reflexo a incorporação, na política do governo brasileiro sobre a 

problemática, de diversos pontos, como a mudança do foco dos ODS do combate à 

pobreza para o combate à desigualdade e à necessidade de incorporar a 

Participação Social como uma das metas do ODS.Havia no Governo um 

comportamento inercial com relação à agenda dos ODM, e que precisava ser 

superado pelos novos desafios surgidos com a agenda pós-2015. No início das 
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negociações entre os ministérios, foi o relatório de Dialogo Social que abriu o 

debate para a nova agenda sobre a qual o Brasil deveria se posicionar." 

 

Posteriormente foi tornado público e passou a constar no Portal do Ministério das Relações 

Exteriores o reconhecimento sobre as contribuições decisivas da sociedade civil para o 

processo
44

:  

(...) em seus dois anos de funcionamento, o Grupo de Trabalho Interministerial 

(GTI) envolveu amplamente o Executivo federal e recebeu decisivas contribuições 

dos Estados e Municípios, da sociedade civil, de movimentos sociais, do setor 

privado e da academia. Essa ativa participação da sociedade singularizou a 

atuação e a contribuição brasileira nos debates nas Nações Unidas sobre 

desenvolvimento sustentável. 

 

Mas, naquele contexto, a questão principal para organizações como a Gestos era a contradição 

política que vivenciava a sociedade civil que, apesar dos diálogos sociais e dos diálogos 

informais geralmente colaborativos com o Itamaraty e com a Secretaria Geral da Presidência 

da República, sofria pela inexistência de canais formais. Além disso, a reiteirada solicitação 

de inclusão da sociedade civil nas delegações durante as diversas reuniões temáticas e  de 

negociação não eram aceitas. 

 Alguns fatores explicam este processo. Como colocado por um dos diplomatas 

entrevistados que não quis se identificar, a relação entre sociedade civil e Estado no processo 

de construção dos ODS não teve histórico linear, se consolidou paulatinamente com 

momentos de maior ou menor inflexão.  Ele informou, inclusive, que uma experiência 

anterior, durante a 20ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU sobre 

Mudanças do Clima (COP 20) em Lima, no Peru,
45

 em dezembro de 2014, gerou um cuidado 

maior sobre a inclusão de OSC nas delegações nacionais. 

A delegação brasileira para a reunião em Lima foi maior do que a propria 

delegação peruana. Todas as organizações que solicitaram, foram incluídas. Mas 

recebemos duas reclamações do Secretariado da ONU sobre ações de delegados da 

sociedade civil em Lima e isso gerou um refluxo. Esse ambiente de "cuidado" 

coincidiu, extamente, com o momento de debate dos ODS. 

 

Assim, o „debate informal', mesmo diretamente contribuindo para dar formato às 

posições que o Brasil defendia em Nova Iorque, seguiu até meados de Junho de 2015 quando, 

nos dias 10 e 11 de junho de 2015, representantes de diversos grupos da sociedade civil 

reuniram-se em São Paulo, à convite da ABONG, para o último diálogo sobre as negociações 
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da agenda pós-2015 e já iniciando reflexões sobre os desafios para sua implementação 

nacional. Neste evento, as organizações, redes e movimentos que já vinham trabalhando 

articuladamente no último ano, além de definirem demandas comuns para o encontro com os 

representantes da Secretaria Geral da Presidência da República, Itamaraty e agências ONU no 

dia 11 à tarde, decidiram formalizar sua ação em rede, criando assim o Grupo de Trabalho da 

Sociedade Civil sobre a Agenda Pós-2015 (posteriormente, com o fim das negociações, ficou 

intitulado GT da Sociedade Civil para a Agenda 2030), que reúne hoje representantes de 

organizações, redes e movimentos sociais com diferentes enfoques temáticos, muitas com 

histórico envolvimento no seguimento da política externa brasileira em vários dos temas 

cobertos pela Agenda 2030. 

 Talvez pelo fato de haver um GT "oficializado" por parte da sociedade civil, talvez 

porque já havíamos, neste ínterim, construído uma relação de quase dois anos de interlocução 

com o Estado brasileiro, ou por uma combinação dos dois aspectos, o fato é que a sociedade 

civil, ao aglutinar forças e atuar articuladamente, finalmente foi incluída na delegação oficial 

brasileira para a última rodada de negociações da Agenda 2030 (julho de 2015), e para a III 

Conferencia para Financiamento do Desenvolvimento, em Adis Abeba. A Gestos participou 

atividade desde processo e sobre este fato comentou posteriormente em um discurso oficial na 

ONU, o Embaixador brasileiro Antonio Patriota: 

(...) During the Summit for the adoption of Agenda 2030, I was pleased to see the 

growing interest of Brazilian civil society in the SDGs. We had about 20 

representatives of Civil Society accredited as members of the official Brazilian 

delegation to the Summit.(...)
46

 

 

 Em agosto, ao regressar ao Brasil, a sociedade civil foi convidada pela primeira vez a 

participar da VIII reunião do Grupo de Trabalho Interministerial sobre os ODS, realizada no 

Instituto Rio Branco, em Brasília, que contou com representantes do Ministério das Relações 

Exteriores, do Desenvolvimento Social, do Meio Ambiente, da Secretaria Geral da 

Presidência da República e do Planejamento, Orçamento e Gestão, entre outros. Nesta 

ocasião, as organizações da sociedade civil, representadas pela Gestos, apresentaram como 

demanda a criação de uma comissão interministerial nacional sobre os ODS que tivesse em 

sua composição representantes não-governamentais,  fosse de caráter deliberativo e contasse 

com orçamento próprio. Vale enfatizar que esta foi a única reunião do GTI, da qual ONGs e 

movimentos sociais foram convidadas a participar.  

 Também é importante para nossa análise considerar que a demanda das ONGs pela 
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criação de espaços formais no campo das relações internacionais brasileiras é bem anterior ao 

debate dos ODS. De fato, a importância da participação da sociedade civil organizada nas 

relações internacionais, seja atuando nos países e contribuindo para definição da política 

externa, seja incidindo diretamente em espaços multilaterais, é reiterada por diversos autores, 

das mais difenrentes áreas. Vários registram que no Brasil esta perspectiva ficou mais forte a 

partir da gestão de Fernando Henrique Cardoso, reconhecido defensor do desencapsulamento 

da Política Externa Brasileira –PEB, como registra DINIZ, 2013
47

: 

Ele (FHC) não apenas foi o percursor do movimento, como também o que deu 

maior atenção à ideia de participação de setores da sociedade no processo decisório 

da PEB (...) a análise de conteúdo dos discursos dos presidentes demonstra que, no 

nível de desencapsulamento do MRE, o governo que demonstrou maior 

preocupação foi, na verdade, o de Fernando Henrique, difundindo a ideia de maior 

participação, maior abertura e maior possibilidade de criação de mecanismos de 

diálogo no momento do governo federal definir PEB.  

O ex-chanceler Celso Lafer (2001)
48

 a este respeito, se comprometeu no seu discurso de 

posse: 

Volto a esta instituição que tanto prezo com o desafio e a responsabilidade de levar 

a cabo uma política externa que saiba, no momento atual, e com visão de futuro, 

traduzir criativamente necessidades internas em possibilidades externas. Esta 

tradução exige, numa democracia, mecanismos permanentes de consulta com a 

sociedade civil. Em minha gestão aprofundarei os canais de interação entre o 

Itamaraty e os diversos atores da vida nacional: o Legislativo, os partidos políticos, 

a mídia, os estados que integram a nossa Federação, os sindicatos, os empresários e 

suas associações, as universidades e o mundo intelectual, as organizações não 

governamentais que compõem, no seu pluralismo, o grande mosaico brasileiro. A 

dinamização desses canais é fundamental para a sustentabilidade das ações da 

política externa. Numa época de diplomacia global, é necessário transparência e 

participação. A operação do mundo através de redes é uma das conseqüências do 

processo de globalização e dos desenvolvimentos técnicos recentes que encurtaram 

distâncias, aceleraram os tempos e diluíram os limites entre o "interno" e o 

"externo", entre o país e o mundo. 

 

Apesar dos avanços, entretanto, a formalização de canais de controle social, como 

existentes em outras áreas, ainda permanece uma demanda em aberto. Desde 2003, por 

exemplo, a Rede Brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip –
49

 tem  defendido a criação 

do Conselho Nacional de Política Externa, CONPEB, que chegou a ser formatado em uma 
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 DINIZ FILHO, P. R. Insulamento ou Isolamento? A articulação do Ministério das Relações 

Exteriores no âmbito do governo federal (2000 2011). Conjuntura Austral, v. 4, p. 70-85, 2013. 
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 Discurso de Celso Lafer, ao assumir a direção do Itamaraty. 
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proposta de decreto presidencial em 2004 sobre a qual Giorgio Romano,
50

 à epoca Assessor 

Especial da Secretaria-Geral da Presidencia da República, diz que, após verificar os fatos, não 

encontrou nenhuma razão para sua não-assinatura do que o da falta de prioridade para fazê-lo 

por parte do próprio Itamaraty. Assim, mesmo que também na gestão do Presidente Lula 

tenha havido avanços importantes,
51

 incluindo a criação de instâncias
52

 como, por exemplo, a 

do Mercosul  Participativo (2008),
53

 o CONPEB não se tornou realidade.  

Buscando avançar com a perpectiva de democratização da PEB, em 2012 intelectuais, 

cientistas e lideranças sociais, sindicais e políticas criaram o Grupo de Reflexão sobre 

Relações Internacionais, GRRI, com o objetivo de refletir sobre a inserção internacional 

brasileira e colaborar para a construção de uma política externa democrática. Via este Grupo a 

demanda da criação do CONPEB entrou num patamar mais robusto de negociação e debate 

público, sob a argumentação de que a sua criação coaduna-se com o previsto na Carta 

Constitucional de 1988 e já adotado em outros setores como saúde, educação, assistência 

social, políticas para as mulheres etc – todas áreas acompanhadas por respectivos conselhos.  

 Na gestão Dilma Rousseff, o debate chegou a avançar  mas, mesmo contando com a 

pública simpatia do então Chanceler Antonio Patriota, também não se concretizou. Sobre esta 

situação, alguns dos desafios são levantados pelo cientista político José Medeiros
54

 que, em 

2015 aportou alguns elementos críticos muito importantes decorrentes desta lacuna: 

Como movimentos sociais, universidades, associações e redes ativistas não 

participam da política externa, esta fica sujeita ao escrutínio exclusivo dos grandes 

veículos de comunicação e à pressão e aprovação dos grandes grupos econômicos. 

Donde se conclui que o próprio alcance crítico e transformador dessa inédita ação 

internacional brasileira fica limitado. É possível inferir, sem perder a dinâmica da 

empatia, que essa ausência de participação resulta não da falta de vontade dos 

formuladores da política externa, mas de dois obstáculos com os quais Lula e 

Amorim não podiam simplesmente ultrapassar: as dinâmicas estruturais próprias da 

diplomacia e uma poderosa e secular resistência dos setores sociais que sempre 

controlaram a elaboração das relações internacionais brasileiras.(....) A proposta do 

CONPEB fortalece institucionalmente o MRE na relação com outros atores 

governamentais domésticos e legitima sua capacidade de negociação no exterior, na 

medida em que amplia a representatividade, a credibilidade e a pluralidade de vozes 
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 Giorgio Romano Schutte, professor da Universidade Federal do ABC (UFABC), membro do Grupo de 

Análise de Conjuntura Internacional da USP (GACINT) e do GRRI 

http://www.escavador.com/sobre/367798/giorgio-romano-schutte 
51DINIZ FILHO, por exemplo, destaca o programa Santiago Dantas de apoio ao ensino em RI; o Programa de 

Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco; mudanças no processo seletivo retirando o caráter eliminatório do 

inglês (2005); a expansão do número de vagas para o concurso de diplomatas, entre outros. 
52http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6594.htm 
53Giorgio Romano Schutte.Participação Social na Política Externa Brasileira, o caso da Construção do 

Mercosul Participativo.2011 
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da sociedade nessa esfera renovada da política externa. Contrariamente à hipótese 

do esvaziamento e da marginalização do Itamaraty, a criação do CONPEB permite a 

institucionalização da participação da sociedade civil nas agendas da política 

externa, garante centralidade ao Itamaraty e, assim, evita a privatização da política 

externa. 

 

 No caso da construção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ao contrário 

do que ocorreu com a demanda da criação do CONPEB, a resistência para a instituição da 

Comissão Nacional dos ODS que viabilizasse a contribuição das ONG na indução de agendas 

locais de implementação da Agenda 2030 não ocorreu no Itamaraty, mas teve foco 

principalmente no Ministério do Meio Ambiente.  Para Jeferson Miola e André Calixtre,  

(...) apesar de estarem entrelaçados, as negociações para a criação do CONPEB 

e a abertura de diálogo à sociedade civil no GTI-ODS eram processos 

decisórios completamente distintos, do ponto de vista do Estado. Pelo lado da 

Presidência, a Secretaria Geral da Presidência da República sempre conciliou a 

abordagem de ambos os temas, mas o Itamaraty tratava-os separadamente. A 

negociação do CONPEB era conduzida diretamente pelo Gabinete do Ministro 

de Estado das Relações Exteriores, enquanto a interlocução com o GTI-ODS 

era capitaneada pela Subsecretaria-Geral de Meio Ambiente (SGAET) do 

Itamaraty. A abertura para o diálogo social pela via da SGAET foi um caminho 

muito mais exitoso do que o processo de negociação do CONPEB, que 

demandava um grau de decisão mais complexo. 

 

Ao fim e ao cabo, apesar das inúmeras tentativas de criação do Decreto durante a gestão da 

Presidente Roussef, no dia 31 de outubro, sem nenhuma consulta prévia com a sociedade 

civil, o governo Temer publicou no Diário Oficial da União o decreto 8.892/2016,
55

 criando a 

Comissão Nacional, com a finalidade de internalizar, difundir e dar transparência ao 

processo de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da 

Organização das Nações Unidas. A Comissão Nacional para os ODS,  tornou-se a primeira 

Comissão da America Latina e Caribe de constituição colegiada paritária. Sua, natureza, no 

entanto, é consultiva e ela foi concebida como integrante da estrutura da Secretaria de 

Governo da Presidência da República, para a articulação, a mobilização e o diálogo com os 

entes federativos e a sociedade civil. 
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3.A Agenda 2030, o Ideal Democrático e as Relações Internacionais – 

Ferramentas Conceituais 
 

People across the world are looking to the United Nations to rise to the challenge 

with a truly transformative agenda that is both universal and adaptable to the 

conditions of each country, and that places people and planet at the center. Their 

voices have underscored the need for democracy, rule of law, civic space, and more 

effective governance and capable institutions; for new and innovative partnerships, 

including with responsible business and effective local authorities; and for a data 

revolution, rigorous accountability mechanisms, and renewed global partnerships.
56

 

A experiência da ONG Gestos–Soropositividade, Comunicação e Gênero, traz 

elementos importantes para o campo das Relações Internacionais, no sentido de ajudar a 

refletir sobre como a participação da sociedade civil brasileira, na negociação da Agenda 

2030, contribuiu para o debate nacional sobre a democratização da nossa politica externa, 

numa tentativa de torná-la mais inclusiva, participativa. 

 Para elaboração desta monografia foram realizadas entrevistas com quatro 

embaixadores e três diplomatas que participaram das negociações dos ODS; com uma 

articuladorada ICPD Task Force;
57

 com dois representantes de Agencias da ONU no Brasil; 

dois representantes do governo brasileiro do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente e com 

dois membros da Secretaria Geral da Presidência da República do Governo Dilma Rousseff. 

As reflexões aqui contidas também resultam de diálogos com membros da academia e de 

ONG, de redes globais e nacionais e funcionários do Itamaraty em diferentes postos. Além 

disso, foram utilizados como fontes secundárias artigos produzidos entre 2013 e 2015, alguns 

escritos inclusive de autoria própria, além de textos jornalisticos e acadêmicos, anotações 

pessoais tomadas durante as negociações e análise de discursos de embaixadores brasileiros e 

estrangeiros por ocasião das negociações. 

 É a partir deste conjunto de elementos que considerei duas premissas para este 

trabalho. A primeira delas é que as negociações da Agenda 2030 evidenciam que, em pleno 

século XXI, torna-se cada vez mais difícil tratar questões de Estado, governança e 

movimentos sociais como entes cerrados em si mesmos e que, mesmo respeitando os 

diferentes papéis que têm, é preciso que estas instituições estabeleçam espaços formais de 

consulta e diálogo. Tal perspectiva contrapõe-se às compreensões ainda vigentes de que 

espaços multilaterais estratégicos das relações internacionais, como as Nações Unidas por 

exemplo, digam respeito unicamente aos atores estatais. A segunda premissa é a de que, em 
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âmbito nacional, o processo de articulação das organizações sociais junto ao Estado para 

influenciar o debate sobre o pós-2015 evidenciou mais uma vez a necessidade de criar 

mecanismos formais de consulta e participação da sociedade civil e, neste sentido, contribuiu 

também para um debate importante, e anterior à Agenda 2030, sobre a democratização da 

política externa brasileira, uma vez de que esta é, fundamentalmente, uma política pública. 

 Assim, por princípio, as reflexões aqui elencadas consideram que a Organização das 

Nações Unidas, a sociedade civil e o Estado brasileiro são atores em plena efervescência 

histórica interagindo para além de si mesmos, entendendo que cada um deles, a partir de suas 

singularidades, posicionam-se a partir do resultado de tensões múltiplas (forças exteriores e 

interiores) fazendo com que estabelecem alianças complexas tanto nas suas relações em 

âmbito interno do país, quanto nas suas relações no contexto externo. Assim, as dinâmicas 

entre eles permanentemente evoluem (ou até retrocedem) não unicamente a partir de posições 

fechadas ou pré-existentes, mas também a partir de eventos tão imprevisíveis quanto os 

descritos por BADIOU (1996) e sem uma intensão precussora (DAVIDSON, 1980), 

resultantes de interconexões permanentes entre os discursos, escutas, silêncios e articulações 

– todas estas ferramentas essenciais do exercício diplomático, e, inclusive, do exercício 

constante de trade-off que ocorrem nestas interrelações.  

 Ou seja, mesmo que os Estados tenham sido –e sejam– os protagonistas, exercendo 

seu poder summa potestas de tomar as decisões na ONU, o caso da participação da sociedade 

civil na Agenda 2030 mostrou ser possível gerar, e beneficiar-se de, oportunidades durante os 

processos de debate para influenciar as posições do próprio país, a partir de estratégias de 

incidência que efetivamente estabeleceram  pontes entre a ONU, a sociedade civil e o Estado 

brasileiro e articularam, concomitantemente, o advocacy interno (nacional)  e o 

monitoramento externo (internacional) entre estes. 

 Mas, explorar a dinâmica da relação entre estes três atores demanda adefinição prévia 

sobre de qual sociedade civil estou tratando, especialmente porque, enquanto as Organizações 

das Nações Unidas e os Estados (no caso a República Federativa do Brasil) têm papeis 

definidos e legalmente regulados no campo das relações internacionais, as organizações não 

governamentais ainda lutam para serem, elas também, reconhecidas como atores formais, 

consideradas não apenas nos espaços internacionais mas também nas instâncias nacionais 

onde as definições das políticas externas ocorrem. 
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 Tal necessidade de reconhecimento provoca a revisão de uma percepção geral, 

especialmente até quase final do século passado, de que a diplomacia tradicional
58

 existe para 

guiar o relacionamento entre os Estados, sendo exercida exclusivamente pelo Ministério das 

Relações Exteriores. CASTRO, 2014,
59

 por exemplo, citando FINNEMORE acerca do 

processo de imputação de agência e legalismo sobre a participação da sociedade civil lembra 

que "vivemos num mundo de Estados (....) não há uma base conceitual para inserir 

autonomia de nenhum tipo de ator não estatal nas relações internacionais. 

 Portanto, as reflexões sobre quais organizações da sociedade civil tratamos e sobre 

que tipo de diplomacia pode ser exercido por estes atores não-governamentais, de maneira 

geral, além de carecerem de análises mais densas, são temas atuais, pertinentes e 

provocativos, especialmente porque nenhuma análise sobre a construção da Agenda 2030, que 

se proponha a ser fiel aos fatos ocorridos, poderá ser construída apenas a partir da narrativa 

exclusiva dos atores estatais.  

 Mesmo as Nações Unidas, ao definirem espaço de participação para a categoria de 

Grupos Maiores e Outras Partes Interessadas, trabalham considerando que lidam com um 

amplo espectro de atores que variam a partir de suas missões, de sua localização geográfica, 

de estrutura e, inclusive de suas próprias finalidades apesar de que, cada vez mais debatem 

como afinar tais categorias. Por exemplo, ao incluir o setor privado entre os Grupos Maiores, 

não se faz distinção entre as pequenas empresas e as gigantes transnacionais que, certamente, 

jogam papéis muito diferentes no contexto internacional e internacional e disfrutam de 

diferentes capacidade de incidir e fazer lobby. Os perfis, portanto, reunidos sob o guarda-

chuva dos Grupos Maiores são bastante diferenciados, inclusive, como bem colocado por 

PIGMAN, 2010,
60

 no que diz respeito à questões de financiamento, CSO are different from 

both governments and firms in that they don't have a dedicated source of revenue, such as 

taxes or sales, and thus usually require external funding to do what they do. 

 Além disso, ao colocarmos uma lupa sobre as organizações sem fins lucrativos, a 

ONU tampouco estabelece diferença entre ONG como a Gestos – instituição que presta 

serviços diretos no seu local de base a populações específicas – e ONG internacionais 

                                                        
58No final do século XVIII, começaram a utilizar os vocabulos diplomatie, na Francia, e diplomacy, diplomat y 

diplomatist no Reino Unido, em referência ao “manejo de las relaciones y negociaciones entre naciones a través 

de oficiales del gobierno”. Desde então, segundo diferentes autores, diplomata é “uma pessoa autorizada a 

negociar em nome de um Estado. 
59Castro, Thales. Atores, Agentes e Sujeitos das Relações Internacionais: Tipologias, Debates e Vigências. 

Curitiba: Ithala, 2014 
60 Contemporary Diplomacy- Representation and Communication in a Globalized World- Geoffrey Allen 
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imensas, com escritórios em vários países, como Médicos Sem Fronteiras, Oxfam, 

ActionAID, entre tantas outras, estas com muito mais estrutura e recursos para influenciar os 

debates globais. De fato o termo 'sociedade civil', como reconhecido e tratado pela ONU,
61

 

ainda tem aspecto muito amplo e é, sem dúvida, um conceito onde disputam diferentes 

personagens, com missões e objetivos até, muitas vezes, opostos: 

The term civil society includes the full range of formal and informal organizations 

that are outside the state and the market – including social movements, volunteer 

involving organizations, mass-based membership organizations, faith-based groups, 

NGOs, and community-based organizations, as well as communities and citizens 

acting individually and collectively
62

.  

  

Assim, para fins deste texto, as referências à organizações não governamentais tratam 

especificamente das que atuam no campo da defesa de direitos e dos bens comuns. E é 

importante fazer tal marcação, especialmente porque os interessos são diversos e neste termo 

"não-governamental", quase tudo cabe.  A principal questão é, sem dúvida, de ordem 

filosófica como também indica PINGMAN, 2010 (pág. 92) "for anti-diplomats, mediating the 

universal alienation of humankind from itself was more important than mediating the 

particular alienations between nation states. "De qualquer forma, o próprio autor reconhece 

que, na prática, tais ONG estão:  

engaged in core diplomatic functions of representation and communications in the 

same way that their counterparts in governments, multilateral and CSO 

organizations and global firms do, and by doing so they play a key role in mediating 

estrangements between other actors. 

 

Também como afirmado por CASTRO, 2014, pg. 74, o Estado, enquanto ator central 

das relações internacionais e do Direito internacional, está "em franco processo de mudança e 

redefinição transformadora já há vários séculos" e a "crise – em sentido amplo – e a dinâmica 

revolucionária dos séculos subsequentes ao absolutismo no campo ideológico, social, político 

e comercial-econômico com a força do homo economicus atual geram os fatores 

fundamentais para a redução sem precedentes da summa potestas do ator estatal". 

  De fato, é a partir do final do século XX que começa a crescer a literatura e 

documentação sobre a importância, os papéis e impactos da participação de organizações não 

governamentais nas instâncias multilaterais. Assim, há maiores evidências de que as 

mudanças sócio políticas, a consolidação das perspectivas democráticas e a entrada (ou 

                                                        
61

Voice and Accountability for Human Development: A UNDP Global Strategy to Strengthen Civil Society and 

Civic Engagemesnt- 

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/publications/policies_and_strategic_do

cuments/UNDP_Strategy_for_Civil_Society_and_Civic_Engagement_FINAL.pdf * Último acesso: 30/09/2016 

 
62

 ibden 



39 
 

 

reconhecimento) de novos atores no contexto das relações internacionais, demandam a 

reconsideração sobre novos arranjos e aportam perspectivas inovadoras, do ponto de vista do 

tempo histórico, para este debate. Atualmente já são muitos os/as autores que têm a atuação 

da ONGs nas relações internacionais como objeto de estudo, vários dos quais tomam como 

marcos referencias a Eco 92,
63

 os protestos de Seattle
64

 em 1999 e a inclusão formal da 

sociedade civil em instâncias multilaterais como a Organização dos Estados Americanos, 

garantida a partir de resoluções,
65

que conta, inclusive, com um Manual institucional que 

orienta a participação das ONG.
66

  

  Da mesma forma, já se tem maior registro sobre a atuação da sociedade civil 

organizada nos debates sobre desenvolvimento, especialmente nos relacionados aos temas de 

meio-ambiente e paz. E, consequentemente, com o reconhecimento destes outros atores, 

surgiu também a demanda de definir novas tipologias de diplomacia, para além do estatuto 

diplomático baseado no sistema internacional de categorias definido pelo Congresso de 

Viena, em 1815.  Como explicado por Colacrai de Trevisan e Zubelzú de Bacigalupo,
67

  

Inicialmente se consideraba que solamente los Estados formaban parte de la 

comunidad internacional, posteriormente se agregaron algunas entidades que se 

encontraban en situaciones particulares, tales como la Ciudad del Vaticano, el 

Comité Internacional de la Cruz Roja y también, entre otras, las Organizaciones no 

gubernamentales y las Business International Non Governmental Organizations 

(BINGOs). En el caso de las entidades subestatales (municipios, comunas, 

provincias, departamentos, etc.) su competencia en el orden internacional resultará 

de las normas del Derecho interno del Estado al que pertenecen. 

 

 Exemplos de variações, para além do campo da para diplomacia
68

 que também trata de 

atores intraestatais, são o reconhecimento da diplomacia de celebridades
69

 e diplomacia não- 

governamental, termo este bastante utilizado, mas ainda muito amplo por dar margem a 

inclusão de qualquer ator não estatal.
70
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 Para fins da nossa análise, portanto, a tipologia que usarei para definir o tipo de 

incidência realizada pela Gestos (que, apesar de sua ação internacional, identifica-se como 

uma ONG local), é o da diplomacia cidadã, mesmo que, como explicado por SERBIN, 

2010,
71

 não haja ainda um consenso sobre o conceito, que também pode sofrer pequenas 

variações, a depender dos idiomas. Mas o fato é que ele aponta características desse exercício 

diplomatico que são pertinentes ao tipo de advocacy desenvolvido pela Gestos e aqui 

analisado, destacando a perspectiva ética e uma nova visão da agenda internacional centrada 

na defesa de bens públicos comuns – como o desenvolvimento, a igualdade, o meio ambiente, 

os direitos humanos e a paz. Além disso, como explicado por BRIGAGÃO e MELLO, 2006,
72

 

ele surge como um reflexo das reinvidicações em âmbito nacional de maior abertura do 

Estado para participação das organizações da sociedade civil na política externa. 

O que se entende por diplomacia cidadã é a abertura dos processos de decisão 

multilaterais à participação das OSC. Em outras palavras, é o esforço sistemático 

por promover os interesses de diversos setores da sociedade civil regional e global, 

por meio de negociações e o monitoramento dos acordos, em foros multilaterais e 

processos internacionais onde, até agora, tinham acesso exclusivo os diplomatas 

oficiais dos Estados. Fundamental a este conceito é a ideia de que a incidência do 

trabalho das OSC no nível multilateral deve ser complementar àquela que se realiza 

em nível nacional para seu trabalho consiga se traduzir, concretamente, em 

melhorias na qualidade de vida de seus países. Tal participação da cidadania no 

processo de decisão a nível multilateral se revelava imprescindível, diante da 

substituição do Estado pelas instituições supranacionais em várias questões que 

afetavam as populações direta ou indiretamente. 

Os debates, portanto, relacionados a uma maior participação das ONGs em estruturas 

multilaterais como as Nações Unidas, que permitiram a organizações como a Gestos, a partir 

de diferentes estratégias, influenciar os resultados da resolução A/1/70/2015, estão em diálogo 

direto com os debates nacionais sobre como democratizar a política externa brasileira. 

Democracia aqui entendida como proposto por BOBBIO 2009, p. 22, “um conjunto de regras 

de procedimento para a forma ão de decis es coletivas, em que est  prevista e facilitada a 

participa ão mais ampla poss vel dos interessados. ” Esta perspectiva foi central para a 

atuação da Gestos no seu diálogo com o governo nacional durante o qual, entre 2013 e 2015, 
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no processo de negociação da agenda pós-2015, demandou a criação de um mecanismo 

formal do Estado no qual pudesse contribuir oficialmente para a definição das posições do 

país frente às tensas negociações em curso em Nova Iorque. 

 Foi durante este processo de incidência, no qual a Gestos exerceu sua diplomacia 

cidadã visitando embaixadas, dialogando com a Missão do Brasil e participando de 

negociações na ONU como membro do Grupo Maior de Mulheres e da Força Tarefa de Alto 

Nível para CIPD e Além, que ficou explícito o quanto a posição do Brasil de maior ou menor 

abertura à participação da sociedade civil nas delegações nacionais variava de acordo com as 

diferentes áreas. 

 Acostumada a ter sua credencial como adviser do Estado brasileiro durante as 

negociações do Terceiro Comitê nos últimos quinze anos, foi com surpresa que a Gestos 

identificou a resistência no Segundo Comitê em permitir a participação formal de ONG nas 

delegações nacionais, mantendo as credenciais apenas para membros do Estado brasileiro 

durante praticamente todo o processo de negociação da agenda pós-2015. 

 As razões para que isso ocorresse eram diversas, mas a superação deste cenário exigiu 

a construção de um relacionamento institucional entre os negociadores do Segundo Comitê e 

a Gestos (e o conjunto de organizações que participavam de um mesmo movimento e 

articulação), num processo de estabelecimento de confiança no qual a postura ética 

apresentada pela ONG e seus parceiros foi fundamental, segundo depoimento de vários 

diplomatas ativos no debate. Sobre esta questão, Jeferson Miola, relatam: 

(...) é importante mencionar a perseverança dos dirigentes da entidade (a Gestos) na 

busca permanente de ampliação dos canais de participação social nos debates sobre 

esta importante Agenda à qual o mundo se dedicará nas próximas décadas. 

Perseverança esta amparada numa atitude militante-social talentosa, qualificada e 

tecnicamente instrumentalizada. 

  

Do ponto de vista das intersubjetividades, pode-se dizer que foi um processo no qual as 

organizações da sociedade civil foram, a cada debate nacional, em cada reunião bilateral com 

o governo e em cada oportunidade de articulação in loco durante as negociações em Nova 

Iorque, contribuindo na formação do interesse do Estado brasileiro sobre áreas específicas ou 

chamando a sua atenção para temas que, até então, não eram efetivamente tratados como 

relevantes para o debate sobre desenvolvimento e tratados no Segundo Comitê – direitos 

sexuais e reprodutivos. 

 Também, como comentado por Fabrício Prado, na época Assessor Internacional da 

Secretaria Geral da Presidência da Republica, o tema das desigualdades (que depois 

consolidou-se no Objetivo 10, dos ODS) e o Objetivo dezessete, sobre Meios de 
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Implementação, são exemplos de áreas defendidas inicialmente pela sociedade civil e que, 

subsequentemente, foram incorporadas como estratégicas pelo Brasil.  

 Já o Embaixador Antonio Patriota, a este respeito, sintetizou de maneira direta como 

se deu o processo de construção de posição nacional, em discurso posterior sobre a 

implementação dos ODS num evento que contou com a presença de cerca de trezentos 

representantes da sociedade civil, da comunidade acadêmica e das Nações Unidas: 

O Governo do Brasil tem trabalhado em estreita colaboração com a sociedade civil 

durante as negociações da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, tanto 

no Brasil como em Nova York. Esta colaboração foi fundamental para elaborar 

mais, divulgar e esclarecer os pontos-de-vista do Brasil durante as negociações das 

metas de desenvolvimento sustentável e da Agenda 2030. Ela forneceu acesso direto 

ao conhecimento especializado de organizações diferentes, ao mesmo tempo nos 

encorajando a manter um elevado nível de ambição em questões politicamente 

sensíveis, tais como as desigualdades, consumo e produção sustentáveis e acesso à 

justiça. Por outro lado, esta colaboração reforçou o sentimento legítimo de 

propriedade da sociedade civil sobre a nova agenda, e reforçou o compromisso de 

manter as negociações inclusivas e transparentes.
73

 

 

Outro exemplo importante foi o da contribuição específica da Gestos na definição das 

populações elencadas na Agenda 2030. Como comentado pelo Embaixador Guilherme 

Patriota, negociador da Missão Brasileira junto à ONU neste debate, a inclusão já nas últimas 

horas de negociação (Julho, 2015), da referência às pessoas vivendo com HIV e AIDS 

ocorreu por incidência da ONG, que chamou sua atenção sobre a necessidade de contemplar, 

com esta adição, o vínculo entre a Agenda 2030 e os ODM, considerando que a superação do 

HIV era um dos Objetivos do Milênio. Assim, o parágrafo 23 em questão
74

 ficou redatado da 

seguinte forma: 

23. People who are vulnerable must be empowered. Those whose needs are 

reflected in the Agenda include all children, youth, persons with disabilities 

(of whom more than 80 per cent live in poverty), people living with 

HIV/AIDS (grifo meu), older persons, indigenous peoples, refugees and 

internally displaced persons and migrants. We resolve to take further effective 

measures and actions, in conformity with international law, to remove 

obstacles and constraints, strengthen support and meet the special needs of 

people living in areas affected by complex humanitarian emergencies and in 

areas affected by terrorism. 

Outro exemplo de influência específica da Gestos é lembrada por Jeferson Miola e André 

Calixtre que responderam na entrevista: 

A Gestos contribuiu com aportes sobre Meios de Implementação, em especial a 

necessidade de taxar fluxos financeiros globais como fonte de financiamento do 

desenvolvimento. Podemos identificar dois momentos cruciais de participação da 

entidade: quando o relatório governamental já estava em fase de diálogo com a 

sociedade civil, por meio de seminário específico organizado pela Abong em São 
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Paulo, com a participação da SGPR e do Itamaraty; e quando em 2015 iniciou-se a 

modalidade ampliada do GTI-ODS, aberta para membros da Sociedade Civil, cuja 

manifestação formal partiu de representação da Abong junto à SGPR e ao Itamaraty 

–a representante da Abong que coordenou essa negociação era, também, membro da 

Gestos. 

Assim, apesar de não estarmos tratando da relação entre Estados e sim, da relação entre ONG 

e o Estado brasileiro, podemos considerar o que foi pontuado por SOARES (2014),
75

 ao 

discorrer sobre as raízes sociológicas e filosóficas do construtivismo desde sua origem na 

sociologia com Durkheim, passando por Weber,  detalhando o trabalho de Almond e Verba 

até afirmar, via ZEHFUSS, 2006, p.95, que construtivistas estão preocupados em mostrar que 

as identidades podem mudar através da interação e que isso importa, e localizara experiência 

aqui tratada sobre a Agenda 2030 como exemplo de uma relação construtivista, uma vez que 

a convivência direta entre as duas partes, sociedade civil e Estado brasileiro, modificou os 

agentes em questão. Além disso, como explicado por BUENO, 2006,  

O que interessa dentro da teoria construtivista,
76

 é saber como as ideias influenciam 

a maneira pela qual as identidades são constituídas e como os atores definem seus 

interesses em função de suas identidades, ou seja, a forma como os Estados definem 

seus interesses depende de como se definem em relação aos outros, uma função da 

identidade social aos níveis domésticos e sistêmicos da análise. A estrutura social, 

dentro da ótica construtivista, não resume apenas às ideias – com interação entre 

atores e identidades – mas também ao conteúdo de questões materiais, de interesses 

e poder. A importância do poder e dos interesses para a explicação do fenômeno 

internacional, atribuídos pelos atores a essas forças são muito significativos. 

 

E, no nosso caso, realmente as interações estabelecidas foram extremamente significativas e 

fizeram toda a diferença, especialmente porque, quando analisada a ação de incidência sobre 

o conteúdo das negociações, é absolutamente relevante considerar que havia uma 

complexidade ainda maior nas relações estabelecidas entre o Estado Brasileiro e as ONG 

envolvidas no debate, devido à inexistência de qualquer mecanismo formal que garantisse a 

participação da sociedade civil na definição de decisões no campo da política externa 

brasileira (ao contrário do que ocorre, por determinação constitucional em todas áreas da 

política – saúde, educação, direitos humanos etc). Pesava sempre, nas entrelinhas, o fato de 

que era prerrogativa única do Estado a definição das posições a serem defendidas em Nova 

Iorque. 

 A partir desta realidade – e apesar dela – não havia nenhuma possibilidade de 

desistencia da Gestos de, ao menos, tentar influenciar a posição do Brasil. Assim se, como 
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definido por Nye (2011),
77

 o poder é a habilidade de alterar o comportamento do outro para 

produzir um resultado desejado por nós, é possível afirmar que, neste sentido, a sociedade 

civil também exerceu um tipo de poder importante não aferido pelo marco jurídico 

regulatório: o poder de convencimento e da colaboração, estabelecido também como um 

exercício explícito de soft power, compreendido aqui neste contexto mais como um conceito 

descritivo do que normativo pois, de fato, as relações entre Estados e sociedade civil são 

extremamente complexas e, inclusive, difíceis de caracterizar a partir de uma única 

abordagem. Há, porém, nestas relações, como se comprova nas negociações da Agenda 2030, 

espaço para criatividade, tanto quando surgem oportunidades para aproveitar os eventos 

quanto, ao mesmo tempo, oportunidades anteriormente impensáveis podem resultar de tais 

eventos. 

 Outro aspecto importante é que, como explicitado por Nye (pg.83), o soft power 

depende (e este é um de seus indicadores) de credibilidade – e, sem dúvida, a credibilidade 

conquistada ao longo de mais de uma década de acompanhamento das negociações da ONU 

foi um asset para a Gestos no processo de articulação da Agenda 2030, já que ela não era uma 

ONG tradicionalmente envolvida nos debates sobre meio-ambiente e outros aspectos do 

desenvolvimento sustentável. Além disso, diferente dos atores Estatais, a Gestos não dispunha 

de outros tipos de poder – hard or smart power
78
– e Nye (2011) é muito específico a este 

respeito ao afirmar quethe best propaganda is not propaganda, it is the truth, put in the best 

way. Assim, como o autor coloca (p. 84),  

In a century marked by global information and a diffusion of power to nonstate 

actors, soft power will become an increasingly important part of smart power 

strategies. (...) Nevertheless, when a government is concerned about structural 

milieu goals or general values objectives, such as promotion of democracy, human 

rights and freedom, it is often the case that soft power turns out to be superior to 

hard power.  

  

se substituirmos government, por civil society, pode-se descrever exatamenteo ocorrido na 

relação entre o Estado brasileiro e as organizações não-governamentais que, como a Gestos, 

buscavam inserir propostas progressistas na Agenda 2030 via interlocução com o Itamaraty. 

 Finalmente, do ponto de vista do processo, a atuação da sociedade civil também 

poderia ser enquadrada no modelo dos Jogos de Dois N veis de Robert Putnam (PUTNAM, 
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1993), já que, assim como fazem os negociadores estatais, simulteneamente atuou no nível 

um negociando com outras organizações não governamentais e buscando influenciar 

negociadores governamentais de outros países, enquanto internamente (ou no nível dois), 

buscou influenciar líderes da capital sobre a posição nacional.  Esse movimento foi 

importante, já que ao fim e ao cabo, os Objetivos e Metas acordados na Agenda 2030 devem 

ser implementados em âmbito doméstico o que exige prioritariamente harmonização prévia 

com o interesse nacional.  

 Todas as pessoas consultadas para esta monografia consideram que no Brasil, a 

relação entre governo e sociedade civil, no que diz respeito ao acordo da resolução 

A/1/70/2015 teve um bom grau de transparência – com excessão do posterior debate sobre a 

construção dos indicadores globais e sobre a inclusão das metas dos ODS no Plano de Ações 

e Metas federais, identificando a opacidade de dois órgão específicos, o IBGE e o Ministério 

do Planejamento. Tampouco houve tentativa de ingerência, por parte do Estado, para 

modificar posições da sociedade civil no debate internacional. Sobre este aspecto para a 

Gestos, mesmo quando pontos divergentes foram apresentados pela sociedade civil nas 

reuniões domésticas, as discordâncias não desqualificaram a associação política que se 

estabelecia entre Estado e sociedade civil. É possível, portanto, refletir sobre esta relação, que 

foi rica de pluralidades, a partir de uma perspectiva agonística como proposto por Chantal 

Mouffe (2005),
79

 que articula e ressalta a natureza política de tais relações e pauta poder e 

antagonismo no centro do debate – poder aqui compreendido como um constitutivo da 

identidade das partes e política no sentido indicado pela autora (pg. 103): 

 
"the essemble of practices, discourses and institutions which seek to stablish a 

certain order and organize human co-existence in conditions that are always 

potentially conflictual because they are affected by the dimension of 'the political' 

(...) and 'politics' consists in domesticating hostility and in trying to defuse the 

potential antagonism that exist in human relations (...) what I take to be the central 

question for democratic politics. 
 

 A abordagem proposta por Mouffe é inspiradora para refletir sobre a relação triangular 

entre a ONU, o Estado brasileiro e a sociedade civil, no contexto da formulação da Agenda 

2030 pois nos provoca a pensar que, para além da existência ou não das instâncias formais e 

da exaustiva necessidade de produzir consensos, um projeto democrático radical só pode ser 

formulado adequadamente num contexto em que a construção da 'diferença' seja uma 

possibilidade.  
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Exemplo dessa possibilidade de existência de espaço para a diferença foi a discordância de 

muitas ONG, Gestos incluída, sobre a oposição do Brasil em Nova Iorque à inclusão de um 

objetivo específico sobre Paz e Segurança. Em nota enviada para uma  reportagem da BBC, o 

Itamaraty explicava sua posição de que a adoção de objetivos independentes tratando de 

questões de governança poderia tirar o foco dos esforços centrais que os ODS devem 

promover – em particular, a erradicação da pobreza
80

 e que houve um acordo na ONU de que 

a base para a definição dos novos objetivos seria o documento final da Rio+20 (...) e que este 

não previa a inclusão de um objetivo específico. 

 A posição do Brasil gerou uma reação contundente de ONG nacionais e internacionais 

que, articuladas, passaram a pressionar o país tanto internamente, quanto nos espaços da 

ONU. A nota emitida em julho de 2014
81

, organizada pelo Instituto Igarapé e elaborada por 

especialistas da área, mostra, no entanto, como o impasse foi abordado de maneira 

construtiva: 

 (...). Os brasileiros podem aproveitar o momento para superar o impasse no 

que se refere   inclusão da paz, seguran a, justi a e governan a na agenda p s-2015. 

  uma oportunidade hist rica para corrigir a marginaliza ão dessas quest es em 

1999,   época das negocia  es dos OD  originais. (...) h  consenso no que se refere 

  import ncia de uma agenda de desenvolvimento que seja realmente universal.  as 

para que sejam implementados com sucesso, os ODS (...) devem prover um m nimo 

de seguran a e justi a para os 7.1 bilh es de habitantes do mundo, assegurando que 

os exclu dos tenham garantidos os seus direitos mais b sicos. A violência, a 

injusti a e a impunidade são problemas que afetam pa ses de alta, média e baixa 

renda. Não são exclusivos dos mais pobres. Apesar dos avan os dos OD  originais, 

eles não impediram a escalada da violência em v rias partes do mundo, inclusive no 

Brasil. Além disso, a inseguran a e a injusti a minam o desenvolvimento macro e 

microecon mico, reduzem a competitividade e corroem a qualidade de vida de todas 

as pessoas, especialmente homens mais jovens, mulheres e meninas. H  bastante 

evidência emp rica que demonstra que melhorias em quest es de seguran a e acesso 

  justi a são fundamentais para garantir que o pobre alcance o seu pleno 

desenvolvimento potencial. (...).O pa s pode fazer com que a nova forma de 

mensurar o desenvolvimento global privilegie as vis es e experiências dos 

marginalizados e inclua redu  es no  mbito da impunidade e da injusti a. O Brasil 

est  diante de uma oportunidade hist rica para redefinir a dire ão geral do 

desenvolvimento. (...) A come ar com a proposta de ODS 16, o Brasil pode apoiar 

objetivos, metas e indicadores que promovam a paz, que garantam a redu ão da 

violência, o acesso   justi a e o fim da impunidade para quem mais precisa, 

sobretudo os mais pobres dos pobres.  

Tal debate acabou por resultar no ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

                                                        
80http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/06/140627_objetivos_onu_ms.shtml 
81

 https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2014/07/post-2015-narrative-portuguese-july14-2014-

ef.pdf 



47 
 

 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
82

 E o fato de que houve um 

reconhecimento da legitimidade das questões colocadas por ambos os lados, Estado brasileiro 

e sociedade civil – naquele momento adversários e não inimigos em relação ao tema – foi 

importante para estabelecer uma posição de diálogo de modo que, enquanto ocorria a pressão 

nacional, em Nova Iorque a Missão do Brasil convocou uma reunião aberta com ONG do 

mundo inteiro para conversar sobre a posição do Brasil.  

            Sobre o episódio do Objetivo 16 e seus desdobramentos, o próprio Embaixador 

Antonio Patriota comentou, num discurso: 

The interaction between the Mission of Brazil and civil society evolved as the 

negotiations became more difficult in the Open Working Group. Perhaps the turning 

point came when I expressed the serious concerns of my country on the attempt by 

some to bring to the SDGs issues pertaining to international conflicts, peace and 

security. That could have derailed the negotiations and diverted us from the 

paradigm of sustainable development on which the entire process was grounded, 

which as we know encompasses the social, economic and environmental 

dimensions. 

 At that juncture, we convened the first meeting of the Brazilian delegation 

with civil society representatives to discuss matters related to the negotiations (it 

took place on 19th June 2014). It was a lively and fruitful interaction, which helped 

us to start working on a constructive approach on the basis of the concept of Access 

to Justice, as currently reflected in SDG 16. 

 The decision to continue to hold such regular briefings came naturally. Since 

then, we met with civil society at every session of the OWG and the Post-2015 

process until the conclusion of negotiations. 

 In those opportunities we briefed Civil Society representatives on several 

aspects of the negotiations, exposed Brazilian views on key issues and listened to 

comments and proposals. 

 The Brazilian Government and the diplomats that were present in those 

meetings are very grateful for this remarkable experience. The Mission of Brazil 

looks forward to continue working with civil society in New York for the 

implementation of the new Agenda. 

  

Ou seja, ao invés do diálogo pautar-se pela falsa ilusão de um pluralismo de ideias que não 

pressupõe antagonismos, de fato, a partir de visões diferentes e do reconhecimento de tais 

diferenças, estabeleceu-se uma comunicação que, na avaliação da Gestos, contribuiu para 

fortalecer o respeito entre as partes, num processo democrático. Como dito por MOUFFE, o 

ponto crucial   estabelecer essa discriminação nós-eles de um modo compat vel com a 

democracia. Na p.20 de The Democratic Paradox, a autora detalha esta ideia: 

 islumbrada a partir da  ptica do “pluralismo agon stico”, o prop sito da pol tica 

democr tica é construir o “eles” de tal modo que não sejam percebidos como 

inimigos a serem destru dos, mas como advers rios, ou seja, pessoas cujas idéias são 

combatidas, mas cujo direito de defender tais idéias não é colocado em questão. 

Esse é o verdadeiro sentido da toler ncia liberal-democr tica, a qual não requer a 

condescendência para com idéias que opomos, ou indiferen a diante de pontos de 

vista com os quais discordamos, mas requer, sim, que tratemos aqueles que os 

defendem como opositores leg timos. 

                                                        
82Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/ Acessado em 10/08/2016 



48 
 

 

 

De fato são vários os autores e as autoras que reconhecem essa estreita conexão entre a 

legitimidade da participação social nas políticas internacionais e as sociedades democráticas, 

inclusive numa perspectiva de radicalização da democracia. A relação entre ONGs e o Estado 

brasileiro na negociação dos ODS é um exemplo concreto de tal perspectiva. Afinal, como 

dito pelo Embaixador Antonio Patriota
83

, 

"In our view, the participation of civil society contributed to the historical decision 

of Member States to move from the traditional North-South development 

cooperation approach toward a universal agenda aiming at a structural change in our 

societies. The SDGs brought about a paradigm shift in development cooperation, as 

a result of more democratic and open multilateral negotiations.(...) 

                                                        
83https://www.facebook.com/delbrasonu/posts/1631823807071148 
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4. Considerações Finais. 

 

Democratizar a PEB: uma estratégia de Smart Power para o Brasil. 

 
 

A resolução Transformando nosso Mundo: Uma agenda para o Desenvolvimento 

Sustentável apesar de não representar o resultado total desejado pela sociedade civil, 

concretiza o equilíbrio mínimo possível num contexto de feroz disputa de diferentes 

interesses  entre Estados membros, blocos de países, setor privado e sociedade civil.  

 No que diz respeito às agendas defendidas pela ONG Gestos, duas das grandes perdas, 

por exemplo, foram a ausência de referência explícita a educação sexual, direitos sexuais e 

direitos reprodutivos, assim como a impossibilidade de avançar em linguagem em prol de 

uma efetiva regulação do sistema financeiro. O estabelecimento de mecanismos de taxação 

progressivos e redistributivos – tão necessários, já que trata-se de erradicar pobreza e reduzir 

inequidades – tampouco foram acordados nos ODS, e ficaram apenas 'sugeridos' na Agenda 

de Ação de Adis Abeba, fruto da III Conferencia Internacional para Financiamento do 

Desenvolvimento. 

 Outro exemplo, neste mesmo sentido, foi o esforço para que os Estados membros 

regulassem e monitorassem as políticas e serviços hoje implementadas via parcerias entre 

setores públicos e privados, as PPPs. Esta, aliás, foi uma das agendas que, apesar de não ter 

saído vitoriosa, foi protagonizada pelo Estado brasileiro, em convergência com ONG locais e 

internacionais, tendo sido muitas vezes vocalizada pelo Embaixador Guilherme Patriota que, 

a este respeito, em vários momentos da negociação insistia em dois aspectos: a) na 

necessidade de melhor definir o termo setor privado – considerando que há diferenças óbvias 

entre as grandes corporações e os pequenos negócios – e b) na necessidade de enfatizar no 

texto que este setor fosse accountable aos Estados, um debate complexo para as transacionais, 

por exemplo, contra posta ferrenhamente pelos países ricos. E certamente estes são exemplos 

de disputas que continuarão presente em âmbito global e nacional, na fase de implementação 

dos ODS e que exigirão alianças ainda mais sólidas entre sociedade civil progressista e 

estados membros estratégicos na ONU, neste caso muitos do sul global. 

 De fato, diante das crises de múltiplas dimensões e das questões políticas nacionais e 

globais postas em todos os continentes em 2016, ano um para implementação dos ODS, estão 

postos os grandes desafios para o avanço das perspectivas de desenvolvimento sustentável e 

até mesmo para o fortalecimento de sociedades plurais e democráticas. Num contexto 

geopolítico e nacional adverso, se por um lado será muito difícil garantir o alcance dos 
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Objetivos estabelecidos, é exatamente neste cenário turbulento que a Agenda 2030, poderá ter 

o papel estratégico de manter aberto o canal de debate sobre os diferentes possíveis modelos 

de desenvolvimento. E, para que esse diálogo/tensionamento continue a gerar frutos, a 

participação da sociedade civil continuará fundamental.   

 Pensando o Brasil, e lembrando do Ciclo de Conferência Sociais da ONU dos anos 90, 

quando os Comitês respons veis pela prepara ão da posi ão brasileira inclu ram em seus 

debates, pela primeira vez, atores não estatais em delegações nacionais,apesar da resistência 

de algumas organizações da sociedade civil em reconhecer a relevância atual das resoluções 

da ONU insistindo em destacar apenas as lacunas dos ODS ou na perspectiva da captura 

corporativa da ONU, cada vez mais cresce o número de ONG brasileiras interessadas em 

conhecer mais e utilizar a Agenda 2030 nas suas ações de incidência política em âmbitos local 

e nacional. Isso porque, claramente, as negociações da agenda pós 2015 consolidaram espaços 

importantes para as organizações que encontram nas Nações Unidas um espaço multilateral 

estratégico de resistência política e disputa para promoção de direitos também em âmbito 

nacional. 

 Além disso, do ponto de vista doméstico, não há como negar com evidência que o 

debate dos ODS colocou mais um pilar importante na história construída –e registrada– sobre 

os benefícios advindos do engajamento da sociedade civil organizada na sua busca por 

influenciar posições do Brasil frente à agenda global de direitos humanos, desigualdades, 

gênero, saúde etc, comprovando, portanto, tanto o valor das contribuições das ONG 

brasileiras na construção dos ODS quanto o positivo resultado oriundo de posições articuladas 

entre o Ministério das Relações Exteriores e sociedade civil organizada. 

 É fato, porém, que o debate sobre a extensão e condições da participação da sociedade 

civil nacional na formatação de acordos internacionais continuará em plena ebulição. E não 

apenas devido às tradições estatocêntricas tradicionais do Itamaraty – e do próprio campo das 

Relações Internacionais –, sobre as quais muito se tem escrito, mas também porque, por outro 

lado, como a Gestos tem aferido a partir de seus esforços de seguimento de algumas políticas 

externas,
84

 para muitos atores não-estatais brasileiros as resoluções e compromissos firmados 

na Organização das Nações Unidas são vistas como apartadas da realidade e do dia-a-dia das 

pessoas. São muitas as narrativas construídas para aumentar a percepção de isolamento entre 

as resoluções globais e as políticas, programas e serviços implementados localmente, o que, 

num mundo cada vez mais globalizado e articulado, carece de revisão urgente. Certamente 

                                                        
84http://www.serdigital.com.br/gerenciador/clientes/gestos/publicacoes/48.pdf 
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essa distância ajuda a conferir status de destaque tanto para as instâncias governamentais, 

quanto para entidades não governamentais que delas se apropriam e, é evidente que o 

'controle' da agenda internacional também é um campo de disputa de protagonismo entre 

atores não estatais, embate que em nada contribui para a democratização (e popularização) da 

política externa brasileira, ou para a consolidação das Relações Internacionais como um 

campo importante para participação cidadã. 

 Talvez, esta percepção de distanciamento entre os espaços multilaterais globais e as 

políticas locais (alimentada, entre outras questões, pela barreira entre idiomas) tenha 

contribuido para que no Brasil o exercício da diplomacia cidadã ainda não seja não um eixo 

estratégico prioritário para a maioria das organizações sociais que, no seu trabalho nacional e 

até mesmo local, atuam incansavelmente pela promoção e garantia de direitos ambientais, 

sociais e econômicos. Mas foi exatamente a possibilidade de desafiar governos e influenciar 

tomadores de decisão a se posicionarem de forma progressista, alinhando o debate 

internacional ao local, que estimulou a Gestos, uma ONG localizada no Nordeste do Brasil e 

atuando com poucos recursos a, desde 2003, desenvolver metodologias de acompanhamento 

de políticas internacionais
85

 entendendo ser este um espaço fundamental para o controle 

social e para a sua ação local. Foi com esta perspectiva que acompanhou, de forma dedicada, 

o processo de negociações da Agenda 2030 e da terceira Conferência Internacional sobre 

Financiamento para o Desenvolvimento. 

 Assim, experiências como as da Gestos mostram que estreitar o vínculo entre as 

políticas internacionais e os debates nacionais, atuando e fortalecendo a participação da 

sociedade civil na governança multilateral, é uma necessidade urgente do campo das relações 

internacionais, especialmentediante das ferramentas técnicas e contribuições políticas que tais 

organizações oferecem frente ao desafio de solucionar problemas compartilhados por tantos 

países e ainda muito presentes no Brasil – tais como o enfrentamento da pobreza, do 

desequilíbrio ambiental, da violência de gênero e das desigualdades – principalmente num 

contexto geopolítico cada vez mais tencionado. 

 Ao mesmo tempo, o caso da Agenda 2030 indica também que é fundamental a criação 

de espaços formais
86

 para a inclusão de vozes progressivas das organizações da sociedade 

civil nacionais, tanto porque as contribuições e críticas oferecidas pelas comunidades afetadas 

são absolutamente relevantes – numa perspectiva de soberania popular –, quanto pelo fato de 

                                                        
85Nenhuma das viagens ou participações da Gestos no debate da Agenda 2030 em âmbito internacional foi 

financiada com recursos do governo do Brasil. 
86

Por 'formais' considero os que são chamados pelo Estado, tem ordenamento legal e agendas regulares de 

funcionamento com poder de consulta ou deliberação. 
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esta ser a única maneira de, em escala global, tornar os Estados membros da ONU 

minimamente accountable. Para tal precisamos fazer avançar paradigmas que consideram que 

as políticas internacionais não são isoladas das políticas locais, que todos os níveis estão 

interligados e que, quando estes se alimentam mutuamente, o resultado pode ser inovador, 

construtivo e efetivo para todos os atores envolvidos. 

 Assim como o papel desempenhado pelas organizações da sociedade civil na 

construção dos ODS globalmente demonstra que novos modelos de participação na ONU 

estão em curso e se fortalecendo, o exercício de diplomacia cidadã exercida pelo Gestos 

demonstrou como as ONG nacionais podem influenciar negociações multilaterais em todas as 

fases do processo de forma crítica-propositiva, sempre embasadas por análises técnicas 

sólidas, num progressivo exercício de sugerir formulação de linguagens ao longo de todo o 

processo. 

 Também é um exemplo de que as organizações da sociedade civil, neste contexto, 

podem ser veículos importantes para disseminação, na sociedade como um todo, das grandes 

questões tratadas nas negociações pois estas tem sido atores históricos e estratégicos para a 

própria construção de soluções dos problemas em pauta e, ao mesmo tempo, são elas que 

contribuem para dar mais transparência às posições adotadas pelo Estado nos fóruns externos.  

 No Brasil, em que pesem o reconhecimento de que nosso sistema democrático abre 

diferentes possibilidades de acesso ao Itamaraty, de que as organizações e movimentos sociais 

podem promover manifestações públicas, articular propostas e compartilhar preocupações via 

diferentes mídias visando influenciar a opinião pública e até mesmo a posição governamental, 

a experiência de construção da Agenda 2030, aponta a necessidade urgente do País avançar
87

 

e construir processos institucionalmente estruturados para definição e instâncias multisetoriais 

de acompanhamento da Política Externa brasileira. 

 Na prática, tal expectativa coaduna-se com reflex es recorrentes de que o 

consolida ão da democracia no pa s e as mudan as sistêmicas no  mbito das inst ncias 

multilaterais, que avançam na incorporação da sociedade civil, devem inspirar o Estado 

brasileiro e o Itamaraty, particularmente no sentido de superar seu insulamento e ir além da 

coordena ão intragovernamental e intergovernamental na produ ão da pol tica externa, 

88
estimulando a criação de espaços formais abertos à participação cidadã. Afinal, desde 

sempre, a política externa deveria ser tratadas pelo que é na sua essencia: uma política 

                                                        
87

https://brasilnaagenda2030.org/2015/12/07/comissoes-apresentam-requerimento-para-agenda-

2030/ 
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                                http://www.scielo.br/pdf/cint/v34n1/v34n1a09.pdf 
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pública. E, como tal, sua implementação é estratégica também no avanço de modelos 

participativos, transparentes e mobilizadores para o avanço da democratização do Estado. 

 No atual contexto brasileiro, onde o debate sobre a punjança democrática de nossas 

instituições está cada vez mais acirrado (e portanto torna-se ainda mais relevante), é 

necessário aproveitar as experiências acumuladas como, por exemplo, com a Agenda 21, na 

qual foram experimentadas parcerias entre os cidadãos e cidadãs afetados pelos problemas e 

os governos municipais. Aquecer este debate é fundamental porque, no caso dos ODS, a 

incidência efetiva das ONG representará um elemento essencial para a garantia de políticas 

setoriais articuladas e integradas entre os diferentes campos, assim como para qualificar os 

mecanismos de monitoramento. Sem participação transparente, dificilmente conseguiremos 

vencer as disputas internas inerentes ao Estado brasileiro (e acirradas no cenário político 

atual) e implementar políticas efetivas em prol da igualdade gênero, paz e segurança, 

educação, saúde, combate às desigualdades e equilíbrio ambiental, como preconizado pela 

Agenda 2030. 

 Importante compreender, todavia, que a participação da sociedade civil nas relações 

internacionais brasileiras é não um campo sem conflitos ou tensões para o Estado que, por sua 

vez, interna e externamente também se constrói a partir de disputas. Muitas das pessoas 

entrevistadas para esta monografia, por exemplo, colocaram como desafio o fato de que 

muitos representantes do corpo diplomatico ainda vêem com ressalvas a abertura do Itamaraty 

a uma maior participação da sociedade civil, mas como a experiência dos ODS indica, tal 

insulamento, em tempos modernos, pouco ajudará ao Brasil. Para a Gestos, o Brasil, que 

implementa uma política externa claramente baseada em soft power, certamente só terá a 

beneficiar-se em âmbito global e nacional do poder oriundo da legitimidade conferido aos 

Estados que, efetivamente, praticam a democracia e transparência tanto em âmbito doméstico, 

quanto internacional. 

 Neste sentido, vale lembrar, a resolução Transformando o nosso Mundo: a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma plataforma das pessoas e para as pessoas. E, 

para o alcance de suas metas – para que todas as pessoas possam se beneficiar dela, inclusive 

as que hoje estão marginalizadas – é necessário que no Estado brasileiro como um todo, e no 

Itamaraty, inclusive, prevalesçam visões progressitas, inclusivas, integradoras. Afinal, como 

dito por Joseph Nye, (2011, p, 213), the world is neither unipolar, multipolar, nor chaotic – it 
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is all three of them. A smart grand strategy must be able to handle very different distribution 

of power in different domains and understand the trade-offs among them
89

.  

 Esta lição parece ter sido aprendida já por vários diplomatas brasileiros e está claro 

que novas perspectivas e debates avançam. É o nosso desejo que esta visão inclusiva e 

democrática se expanda e continue a reverberar positivamente tanto na ONU, quanto no 

próprio Itamaraty. Afinal, como indicado pelo o ex-chanceler Antonio Patriota, em discurso 

proferido em Setembro de 2015
90 

 

(...) The adoption of a universal sustainable development agenda on the basis of a 

transparent, inclusive, consultative process, in which civil society played a crucial 

role, is an unprecedented achievement that will lead us towards a more inclusive and 

democratic UN. The new agenda is not only about intergovernmental agreements; 

its success will also depend on the mobilization of the best available knowledge, 

resources and political support from civil society. Brazil will continue engaged with 

Civil Society to make sure we remain faithful to the approach and priorities that 

have guided us since Rio+20. 

 

 

A Gestos, neste caso, compartilha a ideia de que a continuação da inovadora experiência de 

construção da Agenda 2030 será fundamental tanto para o sucesso de sua implementação no 

Brasil, quanto para o fortalecimento de uma ONU mais democrática. E também acredita que 

esta experiência é mais uma pedra assentada no alicerce que se vem construindo, 

historicamente, para a democratização da Política Externa Brasileira. 

   

                                                        
89

 Smart Power Chapter/The Future of Power - Nye, 2011)  
90http://outreach.un.org/ngorelations/2015/09/29/inaugural-fall-briefing/ 
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Anexo 

6.1 –Carta do Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais (GR-RI) 

CARTA ABERTA À EXCELENTÍSSIMA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF 

Estimada Presidenta Dilma Rousseff, 

 

Cumprimentando-a pela vitória obtida nas urnas nas recentes eleições de novembro,  o Grupo 

de Reflexão sobre Relações Internacionais (GR-RI) vem publicamente reiterar sua avaliação 

globalmente positiva das diretrizes da política externa levada a cabo pelo governo brasileiro 

nos últimos 12 anos e que fora expressada publicamente na nota “A criação do Conselho 

Nacional de Política Externa fortalece o Itamaraty e consolida a inserção soberana do Brasil 

no Mundo”, divulgado em 10 de setembro passado, no contexto da acirrada disputa 

eleitoral.Na referida nota, o GR-RI destacou alguns importantes avanços obtidos. São eles:  

 

“I. A busca de maior autonomia e protagonismo no plano internacional, que se 

manifestou, entre outros tópicos, na oposição à invasão do Iraque; na proposta de 

mediação e apoio às negociações do Irã com a comunidade internacional, acerca de 

seu programa nuclear; no reconhecimento do Estado Palestino; na forte reação contra 

os golpes de Estado em Honduras e no Paraguai; no aumento da representação do 

Brasil na direção de organismos internacionais (OMC, FAO); na defesa da 

democratização das relações globais, por exemplo, através da reforma e ampliação do 

Conselho de Segurança da ONU, na iniciativa junto a Alemanha para a criação de um 

marco global para a internet, na defesa do princípio das responsabilidades comuns mas 

diferenciadas no seio das negociações climáticas multilaterais, no acordo de reforma 

das instituições financeiras (Banco Mundial e FMI) e, já em 2014, a parceria para a 

construção do Banco dos BRICS. Embora o governo tenha preservado as relações 

tradicionais do Brasil com os países centrais, desenvolveu um intenso esforço em 

ampliar o leque de parcerias diplomáticas. Enfatizaram-se as relações Sul-Sul, as 

coalizões com potências médias no âmbito do fórum Índia-Brasil-África do Sul 

(IBAS) e as atividades com os parceiros no grupo que ganhou a denominação de 

BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), bem como as relações com o 

continente africano. 

 

II. A ênfase na integração regional, especialmente sul-americana. Tiveram prioridade 

os processos de integração no continente, com o firme engajamento em iniciativas 

como a CELAC, a UNASUL, o Conselho Sul-Americano de Defesa, o Conselho Sul-

Americano de Saúde Pública; o MERCOSUL teve o número de integrantes ampliado 

e se buscou adicionar conteúdo social e político à sua dimensão eminentemente 

comercial. Além disso, tivemos a articulação de encontros como os da América do Sul 

com os pa ses  rabes e africanos.” 

 

Ao reconhecer tais avanços, o GR-RI quer reafirmar a necessidade de que essas ações sejam 

consolidadas e aprofundadas no próximo governo, condição fundamental para que o Brasil 

siga crescendo, distribuindo renda e contribuindo para uma ordem internacional pacífica e 

justa. 

 

Ao mesmo tempo, dando continuidade ao intercâmbio iniciado em 2013 junto ao então 

Ministro Antonio Patriota e depois com o ministro Luiz Alberto Figueiredo, consideramos 



59 
 

 

imprescindível nesse novo mandato aprofundar o diálogo visando a criação do Conselho 

Nacional de Política Externa (CONPEB), como esfera pública de discussão democrática sobre 

a política externa. Na visão do GR-RI: 

 

 “O CONPEB, conselho de natureza consultiva, visaria a acompanhar a condu ão da 

política externa do poder executivo federal e contribuir para a definição de diretrizes 

gerais dessa política. Tal proposta prevê, além da presença dos setores governamentais 

específicos da política externa, a participação de uma diversidade e pluralidade de 

organizações, movimentos, redes e outros fóruns que atuam no campo da política 

externa, contemplando os setores empresariais, organizações sindicais, movimentos 

sociais, organizações não governamentais, fundações partidárias, acadêmicos, 

instituições de estudos e centros de pesquisa, entre outros. 

 

Além de promover a democratização das agendas de política externa e a dimensão 

propriamente pública de seus debates, a proposta do CONPEB fortalece 

institucionalmente o MRE na relação com outros atores governamentais domésticos e 

legitima sua capacidade de negociação no exterior, na medida em que amplia a 

representatividade, a credibilidade e a pluralidade de vozes da sociedade nessa esfera 

renovada da política externa. Contrariamente à hipótese do esvaziamento e da 

marginalização do Itamaraty, a criação do CONPEB permite a criação do CONPEB 

permite a institucionalização da participação da sociedade civil nas agendas da política 

externa, garante centralidade ao Itamaraty e, assim, evita a privatização da política 

externa.” 

 

Tendo em vista que a criação do CONPEB será fundamental para a democratização da 

política externa e do Estado brasileiro, e para que as diretrizes globalmente positivas da 

política externa adotada neste último período possam ser aprofundadas, propomos que o 

governo, já no começo desse novo mandato, encaminhe as medidas pertinentes para a 

concretização dessa histórica contribuição ao aprofundamento da democracia brasileira. 

São Paulo, 15 de dezembro de 2014 

 

Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais 


