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Motivos que levaram à criação da Plataforma 

Esta é uma plataforma por um Brasil Democrático e Sustentável. Expressa o sonho de 
transformar o Brasil num país socialmente justo, economicamente dinâmico e 
ambientalmente responsável. Expressa a preocupação com a falta de urgência na 
busca de padrões sustentáveis de regulação, produção e consumo frente às crises 
econômica, energética e climática. Expressa o compromisso ético com a preservação 
da vida em todas as suas formas. 

Esse desejo parte de um patamar consistente de conquistas. Superamos uma ditadura 
militar, aprovamos a Constituição Cidadã e avançamos na construção de uma 
legislação orientada para garantir aos brasileiros o direito ao meio ambiente saudável, 
mas ainda não conseguimos transformar esse direito legal em conquistas reais. 

Nas duas últimas décadas, o Brasil evoluiu positivamente no fortalecimento da 
sociedade civil. Debelamos um processo inflacionário arrasador, a moeda se tornou 
estável e a economia, menos vulnerável. Milhões de pessoas saíram da condição de 
pobreza, mas as desigualdades sociais que ainda marcam nossa sociedade. Somos a 
sexta economia do mundo, mas não conseguimos dar educação de qualidade e 
garantir bom atendimento de saúde para todos. 

Para avançarmos mais, há um desafio que a sociedade brasileira precisa assumir: 
construir um modelo de desenvolvimento que confira à noção de progresso um 
sentido mais humano, mais justo e solidário com as pessoas e com o planeta, com as 
atuais e com as futuras gerações. Um modelo de desenvolvimento profundamente 
comprometido com a democracia e com a sustentabilidade. 

Acreditamos que nossas próprias conquistas são prova de que é possível mudar. 
Provam, por outro lado, que com os mesmos meios e riquezas de que dispomos, mas, 
com outros propósitos, métodos, conceitos e conhecimento é possível planejar uma 
transição estratégica para o desenvolvimento de nova geração. Essa é a tarefa 
imprescindível para posicionar o Brasil na realidade global marcada por crise 
ambiental, social e econômica de grandes proporções, poderosa o suficiente para 
colocar em xeque as práticas e posturas que caracterizam, hoje, a ideia de progresso. 
Continuamos insistindo numa concepção que não consegue transformar em estratégia 
de desenvolvimento nossa privilegiada condição de detentor de um patrimônio 
socioambiental único. 

O Brasil abriga parte significativa da biodiversidade e da água doce existentes no 
planeta, grande extensão de terras cultiváveis, diversidade étnico-cultural, bem como 
uma rica variedade de formações naturais cujo papel é fundamental no equilíbrio 
climático continental e global. No entanto, as instituições políticas e os sucessivos 
governos, nas últimas décadas, não têm absorvido e dado relevo ao papel crucial da 
sustentabilidade no processo de desenvolvimento. A exploração dos recursos naturais 
segue sendo predatória, com baixa agregação de valor e uso intensivo de agrotóxicos. 
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Esta é uma realidade que não diz apenas de questões ambientais e precisa ser 
compreendida nas suas múltiplas dimensões para construirmos políticas públicas de 
forma integrada e transversal. Esse é o papel que a Plataforma Brasil Democrático e 
Sustentável pretende desempenhar. 

A começar pela estreita relação entre o modelo de desenvolvimento e o sistema 
político. Dar dimensão política à conservação ambiental, à justiça social no uso dos 
recursos naturais e ao imperativo da preservação da vida no planeta é estabelecer um 
novo patamar de ação, com base em um princípio - o da Sustentabilidade, ponto de 
partida de uma profunda revisão no significado de desenvolvimento e dos objetivos da 
vida em sociedade. 

Para promover essa revisão de conceitos e estabelecer uma ponte entre o Brasil do 
presente e do futuro, é imprescindível uma educação de qualidade, formadora de 
cidadãos comprometidos com uma vida social solidária e preparados para os desafios 
de uma sociedade cada vez mais demandante de informação e conhecimento. 

Essa é a base fundante para uma economia que responda a esses desafios e aponte 
caminhos para a transição em direção a uma economia de baixo carbono, voltada para 
uma sociedade sustentável e para a construção de políticas públicas que promovam a 
qualidade de vida, a proteção social e uma política cultural que considere o conjunto 
múltiplo das formas de pensamento, sensibilidade e expressão dos vários segmentos 
da população. 

A Plataforma Brasil Democrático e Sustentável é uma superfície de sustentação para a 
construção coletiva e colaborativa de nossos sonhos. Só assim o IDS poderá atingir sua 
Missão – Convergir e potencializar ideais e propostas que contribuam para aprofundar 
a democracia e colocar sustentabilidade como valor central para a vida no Século 21. 

 


