
o que é a carta da terra?
Carta da Terra é uma declaração de princípios fundamentais para a construção 
de uma sociedade global no século XXI, que seja justa, sustentável e pacífica. O 
documento procura inspirar em todos os povos um novo sentido de interdependência 
global e de responsabilidade compartilhada pelo bem-estar da família humana 

e do mundo em geral. É uma expressão de esperança e um chamado a contribuir para a 
criação de uma sociedade global num contexto crítico na História. A visão ética inclusiva do 
documento reconhece que a proteção ambiental, os direitos humanos, o desenvolvimento 
humano eqüitativo e a paz são interdependentes e inseparáveis. Isto fornece uma nova base de pensamento 
sobre estes temas e a forma de abordá-los. O resultado é um conceito novo e mais amplo sobre o que constitui 
uma comunidade sustentável e o próprio desenvolvimento sustentável.

a

Por que a carta da terra é importante?
Em um momento no qual grandes mudanças na nossa 
maneira de pensar e viver são urgentemente necessá-
rias, a Carta da Terra nos desafia a examinar nossos 
valores e a escolher um caminho melhor. Além disso, 
nos faz um chamado para procurarmos um terreno 
comum no meio da nossa diversidade e para que aco-
lhamos uma nova visão ética compartilhada por uma 
quantidade crescente de pessoas em muitas nações e 
culturas ao redor do mundo.

qual é o histórico da carta da terra?
Em 1987, a Comissão Mundial das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento fez um chamado 
para a criação de uma nova carta que estabelecesse 
os princípios fundamentais para o desenvolvimento 
sustentável.
A redação da Carta da Terra fez parte dos assuntos 
não-concluídos da Cúpula da Terra no Rio em 1992 e, 
em 1994, Maurice Strong, Secretário Geral da Cúpula 
da Terra e Presidente do Conselho da Terra e Mikhail 
Gorbachev, Presidente da Cruz Verde Internacional, 
lançaram uma nova Iniciativa da Carta da Terra com o 
apoio do Governo da Holanda. A Comissão da Carta da 
Terra foi formada em 1997 para supervisionar o proje-
to e estabeleceu-se a Secretaria da Carta da Terra no 
Conselho da Terra na Costa Rica.

como foi criada a carta da terra?
A Carta da Terra é o resultado de uma série de debates 
interculturais sobre objetivos comuns e valores com-
partilhados, realizados em todo o mundo por mais de 
uma década. A redação da Carta da Terra foi feita atra-
vés de um processo de consulta aberto e participativo 
jamais realizado em relação a um documento interna-
cional. Milhares de pessoas e centenas de organiza-
ções de todas as regiões do mundo, diferentes culturas 
e diversos setores da sociedade participaram. A Carta 
foi moldada tanto por especialistas como por represen-
tantes das comunidades populares e o resultado é um 

tratado dos povos que estabelece importante expressão 
das esperanças e aspirações da sociedade civil global 
emergente.

quem escreveu a carta da terra?
No começo de 1997, a Comissão da Carta da Terra 
formou um comitê redator internacional que ajudou a 
conduzir o processo de consulta. A evolução e o desen-
volvimento do documento refletem o progresso de um 
diálogo mundial sobre a Carta da Terra. Começando 
com o Esboço de Referência, o qual foi editado pela 
Comissão após o Foro Rio+5, no Rio de Janeiro, os es-
boços da Carta da Terra circularam internacionalmente 
como parte do processo de consulta. A versão final da 
Carta foi aprovada pela Comissão na reunião celebrada 
na sede da UNESCO, em Paris, em março de 2000.

quais são as fontes dos valores da carta da terra?
Junto com o processo de consulta para a redação da 
Carta da Terra, as mais importantes influências que 
dão forma às suas idéias e valores são a ciência con-
temporânea, as leis internacionais, os ensinamentos 
dos povos indígenas, a sabedoria das grandes religiões 
e tradições filosóficas do mundo, as declarações e 
relatórios das sete conferências de cúpula das Nações 
Unidas realizadas nos anos 90, o movimento ético 
mundial, grande número de declarações não-governa-
mentais e tratados dos povos feitos durante os últimos 
trinta anos, assim como as melhores práticas para 
criar comunidades sustentáveis.

qual é a missão da “Iniciativa Internacional da carta 
da terra”?
Com o lançamento oficial da Carta da Terra no Palácio 
da Paz, em Haia, no dia 29 de junho de 2000, iniciou-se 
uma nova fase para a Iniciativa, qual seja, estabelecer 
uma base ética sólida para a sociedade global emer-
gente e ajudar na construção de um mundo sustentável 
baseado no respeito à natureza, aos direitos humanos 
universais, à justiça econômica e a uma cultura de paz.



como e para que a carta da terra pode ser utilizada?

Um número crescente de pessoas, organizações e 
comunidades estão descobrindo uma variedade de 
maneiras correlacionadas para disseminar a Carta da 
Terra. Por exemplo, ela pode ser utilizada como:

• uma ferramenta educativa para ampliar a 
compreensão sobre as decisões críticas que a 
humanidade deve tomar e a urgente necessidade de 
comprometer-se com formas de vida sustentáveis;

• um convite a pessoas, instituições e comunidades 
para que reflitam sobre as atitudes fundamentais e 
valores éticos que dirigem nosso comportamento;

• um catalisador para alcançar o diálogo multissetorial 
entre diferentes culturas e credos, com relação à ética 
global e o rumo que a globalização está tomando;

• um chamado à ação e um guia para uma forma de 
vida sustentável, que possa inspirar o compromisso, a 
cooperação e a mudança;

• uma base de valores para criar políticas e planos de 
desenvolvimento sustentável em todos os níveis;

• um instrumento para desenhar códigos profissionais 
de conduta que promovam a responsabilidade e para 
avaliar o progresso em direção à sustentabilidade 
dentro dos setores de negócios, das comunidades e 
das nações;

• um instrumento de princípios norteadores de uma 
base ética para a elaboração gradativa de normas 
jurídicas ambientais voltadas para o desenvolvimento 
sustentável.

como você pode participar na Iniciativa da  
carta da terra?

• Visite e consulte a página da Carta da Terra na 
Internet (http://www.cartadelatierra.org). Esta 
página eletrônica contém informações extensivas 
sobre a formação e antecedentes da Carta da Terra 
e também sugestões de como usá-la em uma 
variedade de cenários.

• Entre em contato com o grupo local ou nacional da 
Carta da Terra na sua área. A relação dos grupos 
pode ser encontrada na página eletrônica da Carta 
da Terra.  

• Inicie um grupo de estudos sobre a Carta da Terra 
para gerar idéias sobre como utilizá-la e como você 
pode aplicar seus princípios na sua casa, no seu 
trabalho e na sua comunidade local.

quais são os objetivos da “Iniciativa da  
carta da terra”?

1. Promover a disseminação, o aval e a implementação 
da Carta da Terra pela sociedade civil, pelo setor de 
negócios e pelos governos.

2. Promover e apoiar o uso educativo da Carta da Terra 
nas escolas.

3. Buscar o aval à Carta da Terra pelas Nações Unidas.

• Distribua cópias da Carta da Terra e informações 
relevantes sobre seus antecedentes em escolas, 
comunidades religiosas, empresas e governos 
locais. Para obter cópias dos folhetos da Carta da 
Terra, escreva para a Secretaria Internacional na 
info@earthcharter.org ou telefone para  
00 XX (506) 205-1600.

• Apresente e utilize a Carta da Terra em eventos 
públicos, conferências e seminários.

• Dê seu aval à Carta da Terra e fomente seu apoio 
entre as organizações às quais pertence.

• Incentive seu governo local e nacional a utilizar e 
apoiar a Carta da Terra.

• Exorte seu governo nacional a atuar para que a 
Carta da Terra seja apoiada pelas Nações Unidas.

• Faça contribuições materiais e financeiras em apoio 
a projetos locais da Carta da Terra e à Iniciativa 
Internacional da Carta da Terra.

de onde provêem os fundos para a Iniciativa?

A Iniciativa da Carta da Terra depende de 
contribuições de pessoas, organizações não-
governamentais e fundações. Alguns governos 
também têm dado seu apoio. As contribuições 
financeiras em apoio à Iniciativa Internacional da 
Carta da Terra podem ser enviadas para:  
the earth charter Fund/ tPc, a/c claire Wilson, 
P.o.Box 648, Middlebury, Vt 05753,  
estados unidos da américa.

o que significa avalizar a carta da terra?

O aval à Carta da Terra, por parte de pessoas ou 
organizações, significa um compromisso com a 
visão e com os objetivos do documento. Isso mostra 
a intenção de usar a Carta da Terra de maneira 
adequada e para cooperar com outros no esforço da 
implementação de seus princípios. O aval dá apoio à 
Iniciativa da Carta da Terra e à mudança social. Para 
maiores informações sobre o aval, visite a página 
eletrônica na Internet.

quem já deu o aval à carta da terra?

Milhares de organizações não-governamentais, 
cidades e povoados ao redor do mundo deram 
seu aval à Carta da Terra e estão trabalhando na 
implementação de seus princípios. Entre estes 
grupos encontram-se organizações ambientais 
tanto nacionais como internacionais, instituições e 
associações educativas, grupos religiosos, iniciativas 
para a paz, conselhos de governos locais, incluindo 
a Conferência de Prefeitos dos Estados Unidos e o 
Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais 
Locais (ICLEI).  A Carta da Terra também recebeu o 
aval da Universidade para a Paz das Nações Unidas na 
Costa Rica, à qual a Secretaria Internacional encontra-
se atualmente afiliada. 


