
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Departamento de Relações Internacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E O 

DESENVOLVIMENTO: Rio 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poços de Caldas 

2019 



 

SUMÁRIO 

 
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA .................................................................................................... 1 

1.1. MEIO AMBIENTE E RELAÇÕES INTERNACIONAIS ................................................ 1 

1.2. DE ESTOCOLMO 72 À RIO 92 .......................................................................................... 2 

2. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ ............................................................................................... 4 

3. POSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ATORES .................................................................................... 5 

3.1. PAÍSES DESENVOLVIDOS ............................................................................................... 5 

3.1.1. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ................................................................................ 6 

3.1.2. PORTUGAL .................................................................................................................... 6 

3.2. PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO ................................................................................. 7 

3.2.1. CUBA .............................................................................................................................. 7 

3.2.2. BRASIL ............................................................................................................................ 8 

3.3. ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGs) E INSTITUIÇÕES 

INTERNACIONAIS ......................................................................................................................... 8 

4. QUESTÕES RELEVANTES PARA A DISCUSSÃO................................................................ 9 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

1.1. MEIO AMBIENTE E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Ao analisar o sistema internacional e as relações entre os Estados as quais se 

desenvolvem nesse ambiente, é perceptível a observação de diversos fenômenos e dinâmicas 

entre os Estados, como a troca comercial, o fluxo financeiro, as guerras e as questões de 

segurança. Os debates entorno desses problemas internacionais buscavam manter a 

sobrevivência estatal, desse modo essas preocupações eram classificadas como mainstream. 

Porém, com o fim da Guerra Fria ocorreu uma mudança de perspectiva internacional. 

Essa nova perspectiva precisava ser mais abrangente, devido ao fato de que se tinha no 

momento “o aparecimento de novos atores na arena internacional (ONGs, empresas 

transnacionais, organismos multilaterais) e de novas agendas para a política internacional” 

(OLIVEIRA, 2009. p. 69). Dessa forma, essa nova visão conseguiu englobar os novos atores e 

assim, uma nova agenda de problemas da esfera internacional. 

Com esse novo movimento de agendas nacionais e internacionais diferenciadas das 

questões mainstream, um dos assuntos que passaram a permear as discussões internacionais foi 

a questão ambiental, mais precisamente a crise ambiental. Como trazido por Platiau (2004, 

p.102), existem duas esferas, o “Mundo”, que é caracterizado pelas interações sociais no globo 

e a “Terra”, que são os recursos naturais disponíveis, e a crise ambiental se dá pela 

incongruência entre ambas, 

Dessa forma, existem três maneiras de se pensar a relação Terra e Mundo. A abordagem 

da Bíblia, que “considera a “Terra como um conjunto de recursos à disposição da sociedade” 

(PLATIAU, 2004, p.103); as abordagens geocêntricas, como a Hipótese de Gaia, onde a “ 

‘Terra’ englobaria o ‘Mundo’” (PLATIAU, 2004, p.103), ou seja, o Mundo teria de se adequar 

e viver de maneira intrínseca com a Terra, evitando o desgaste ambiental. Porém, ambos os 

modelos são considerados falhos, por isso, a terceira abordagem busca uma via média para a 

resolução. 

O Relatório Nosso Futuro Comum (Our Common Future) ou relatório Brundtland, 

elaborado durante a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1987, 

se apresenta como a via média. Trazendo que “a proteção ambiental é necessária para a 

sobrevivência da humanidade a longo prazo, a partir de qualquer estratégia de 

desenvolvimento” (ALENCAR, 2015, p.191). Além disso, o Relatório foi de grande 

importância pois buscava abranger questões sociais e ambientais, pois 
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[...] parte de uma visão complexa das causas dos problemas socioeconômicos e 

ecológicos da sociedade global. Ele sublinha a interligação entre economia, 

tecnologia, sociedade e política e chama também atenção para uma nova postura ética, 

caracterizada pela responsabilidade tanto entre as gerações quanto entre os membros 

contemporâneos da sociedade atual. (BRUSEKE,1998, p. 33) 

 

Dessa forma, a possível solução para a crise ambiental se basearia na ideia de 

desenvolvimento sustentável, que é um modelo, de acordo com Platiau (2004) capaz de 

conciliar a continuidade do desenvolvimento e crescimento econômico, mas com a manutenção 

e preservação do meio ambiente, a fim de garantir o bem-estar e desenvolvimento para as 

futuras gerações. 

 

1.2.DE ESTOCOLMO 72 À RIO 92 

 

Com a preocupação internacional se voltando a questão ambiental, teve-se um aumento 

de pesquisas científicas e por isso, detinham-se comprovações de que a ação humana afetava a 

ordem ambiental e que isso traria consequências à vida humana.  Devido a isso, aconteceu, por 

exemplo, a importante Conferencia de Estocolmo, que foi a primeira discussão internacional 

voltada a questão ambiental e o aprofundamento cientifico trazido pelo estudo de Dennis 

Meadows, com o Relatório Limites do Crescimento, que levou ao crescente debate nas décadas 

seguintes (BRUSEKE, 1998). Esse relatório apontava para o esgotamento planetário: 

Se as atuais tendências de crescimento da população mundial – industrialização, 

produção de alimentos e diminuição de recursos naturais – continuarem imutáveis, os 

limites de crescimento neste planeta serão alcançados algum dia dentro dos próximos 

cem anos. O resultado mais provável é o declínio súbito e incontrolável, tanto da 

população quanto da capacidade industrial. (BRUSEKE, 1998, p. 30). 

 

Apesar do alerta formalizado pelo Limites do Crescimento, ele trazia possíveis soluções 

para retardar o desgaste ecológico e econômico, buscando a existência de um futuro para a 

humanidade. Essa solução de equilíbrio global só poderia ser pensada e realizada focando na 

cooperação e buscando atender as necessidades materiais básicas do ser humano (BRUSEKE, 

1998, p. 30). 

 

Por outro lado, Jefferson Marçal da Rocha (2006), aponta que, enquanto o conhecimento 

cientifico se aprofundava, a dinâmica dos países continuava de caráter expansivo e exploratório; 

ocorreu um aumento brusco da industrialização dos países em desenvolvimento, que realizavam 

uma industrialização tardia, além da continuação da expansão industrial dos países já 

desenvolvidos e por esses fatos teve-se um aumento do número de desastres ambientais nos 

países. Dessa forma é perceptível que, a influência da ação do homem em relação ao meio 
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ambiente e a si mesmo é o reflexo e a causa da relação exploratória histórica entres as 

sociedades humanas e a natureza (ROCHA, 2006). 

Consequentemente, de acordo com Jefferson Marçal da Rocha (2006), os desastres 

ambientais começaram a afetar diretamente os países e suas diferentes arenas como, por 

exemplo, a questão econômica. Sendo assim, surgiram algumas preocupações levantadas sobre 

o meio ambiente no âmbito internacional, onde os países desenvolvidos buscavam uma 

conciliação entre o desenvolvimento industrial, almejado pelos países em desenvolvimento, e 

a preservação ambiental, para tentar evitar o avanço dos desastres ambientais.  

A partir desse cenário, alguns países se reuniram para tentar buscar soluções, tal fato foi 

concretizado na Conferência de Estocolmo, em 1972, a primeira conferência global voltada 

para a questão do meio ambiente, que trouxe em sua declaração oficial a ideia de que,  

A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental 

que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, 

um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos 

(DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO SOBRE O AMBIENTE HUMANO, 1972). 

 

Estocolmo 72, é considerada um marco inicial das discussões ambientais, onde surge a 

definição de que o problema ambiental “gravitava em torno de duas temáticas centrais, o 

crescimento econômico ininterrupto e a exaustão dos recursos naturais” (PLATIAU, 2004, 

p.103). Assim, a ideia trazida por Estocolmo, mostrava que o consumo e o crescimento 

insustentável realizado anteriormente pelos países desenvolvidos estava, também, sendo 

realizado pelos países em desenvolvimento 

Porém, para se empregar as ideias trazidas pela noção de desenvolvimento sustentável, 

seria preciso um desenvolvimento o qual deve ser “economicamente sustentado (ou eficiente), 

socialmente desejável (ou includente) ” (ROMEIRO, 2012, p. 65).  Por isso existia um quadro 

de desavenças, onde os países desenvolvidos buscavam mudanças para diminuir o impacto 

ambiental, e os em desenvolvimento “viam o quadro de desigualdade mundial como um 

problema de estágios históricos do processo de crescimento econômico” (ROMEIRO, 2012, p. 

68), precisando ser reparado historicamente. 

Em suma, a inserção da pauta ambiental na discussão das conferências internacionais 

ocorreu por uma nova percepção dos efeitos e consequências do desenvolvimento e sua relação 

com o meio ambiente, buscando-se, assim, uma solução para que os países se desenvolvessem 

de maneira mais contida, de forma a diminuir os danos ambientais. Tal discussão foi levada ao 

âmbito internacional em diversos momentos, porém a Conferência das Nações Unidas sobre o 
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Meio Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED), de 1992, no Rio de Janeiro, foi a de maior 

impacto e engajamento dos países e da sociedade. 

 

2. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

conhecida popularmente como Rio 92 ou Eco 92, reuniu 172 governos, sendo entre estes 108 

chefes de Estado, além de contar com uma alta participação de representantes das ONG’s e a 

participação intensa da sociedade civil. 

A Rio 92 tinha como objetivo discutir os caminhos a serem traçados para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável, o qual à época era visto como o caminho a ser seguido pelos 

países. Porém tal caminho trazia uma tensão entre os países do Norte e os países do Sul global, 

uma vez que, os países do Sul alegavam que tal ideia seria uma forma dos países do Norte de 

impedirem seu desenvolvimento econômico para que assim continuasse a ordem exploratória; 

enquanto os países do Norte alegavam que uma mudança precisava ser feita no modelo de 

desenvolvimento que estava sendo realizado o quanto antes para que se impedisse 

consequências irreparáveis ao meio ambiente. Assim, os países do Sul mostravam alta 

resistência a aderir as limitações desenvolvimentistas, enquanto os países do Norte tentavam 

mostrar seu comprometimento com a questão ambiental, alguns sugerindo ajuda monetária para 

os países em desenvolvimento. Além dessa questão sobre o desenvolvimento, na Rio 92 foram 

discutidas questões de caráter mais especifico, como a questão de proteção das florestas, a 

preservação da biodiversidade e a possibilidade de criação de uma organização internacional, 

de forma a centralizar a problemática ambiental.  

O comitê aqui apresentado não deseja que a resolução se baseie totalmente na resolução 

original, por isso, mesmo com a manutenção de alguns temas de linhas gerais, a proposta é que 

os delegados, de maneira a simular o mais fidedigno possível o ambiente de negociações 

mantendo a posição oficial de suas delegações, se engajem de maneira mais espontânea ao tema, 

podendo trazer questões que foram, ou não, levantadas na Rio 92. Dentro do comitê, tem-se as 

delegações que representam países e as delegações que representam organizações 

internacionais. As delegações que representam as organizações são membros observadores do 

comitê. As decisões dentro do comitê têm caráter recomendatório aos países. 
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3. POSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

O comitê contará com um número reduzido de atores do que a formação oficial, 

buscando manter o equilíbrio entre os diversos atores e as problemáticas gerais a serem 

trabalhadas, baseando a escolha das delegações dos Estados em questões de representação 

geopolítica e relevância para o tema discutido, também trazendo para a dinâmica, de maneira a 

exercer grande papel de influência, a presença das ONGs. Dessa forma, a discussão se baseia 

na clivagem Norte-Sul e no papel das ONGs, sendo então esses os principais blocos de 

posicionamento dos países. 

 

3.1.PAÍSES DESENVOLVIDOS  

 

Os países desenvolvidos do Sistema Internacional, que já contavam com o processo de 

industrialização avançado e suas economias estáveis, foram os primeiros a sentirem o impacto 

da industrialização exacerbada e seu efeito para o meio ambiente. Um exemplo são os Estados 

Unidos, que assinaram o protocolo de Montreal, em 1987, marco que passou a regular a 

produção de produtos destruidores da camada de ozônio, como os CFC. Isso se deu, pois, o país 

encontrava-se em uma crise de saúde pública derivada do câncer de pele, muito devido ao 

buraco na camada de ozônio.  

Dessa forma, é notável que os países desenvolvidos, até pelo fato de estarem lidando 

com os efeitos mais diretos da degradação ambiental, buscavam soluções para impedir o avanço 

da crise ambiental. Assim, uma das propostas desse bloco, era regulamentar e, 

consequentemente, diminuir o processo de industrialização dos países em desenvolvimento, 

pois alegavam que, se estes se desenvolvessem completamente, tal fato seria um fator de alto 

impacto negativo e até mesmo irreversível para o meio ambiente.  

Muitos dos países desenvolvidos partiram para soluções a nível individual, como por 

exemplo, implementando metas e limites para sua emissão de gases prejudiciais a atmosfera. 

Porém tal ação individual não seria a via de solução para o problema, uma vez que se é um 

problema que concerne a todos, deve ser tratado de maneira conjunta. Assim, os países dentro 

desse bloco, buscavam fomentar um acordo que trouxesse uma solução a qual deveria ser 

implementada de maneira ampla, moldando as estruturas desenvolvimentistas e que tivesse 

resultados eficazes.  
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3.1.1. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

 O Estados Unidos localizado na América do Norte, conquistou seu espaço e influencia 

na arena internacional, com uma economia extremamente fortalecida após os momentos da 

Primeira e Segunda Guerra Mundial e, posteriormente a Guerra Fria. Apesar de sua economia 

em constante crescimento o país enfrenta alguns problemas sociais, como o desemprego. E, por 

conta de seu alto nível industrial isso gera efeitos negativos em algumas questões ambientais. 

A percepção do avanço dos problemas ambientas culminou em uma implementação de medidas 

que buscavam reverter o problema, como por exemplo, a ratificação do protocolo de Montreal, 

em, 1987, que levou a substituição de substancias responsáveis pela destruição da camada de 

ozônio, como os CFC. Durante a Rio 92, o país se mostrou disposto a buscar resoluções que 

busquem a cooperação e não o conflito. Trazendo a ideia de que o crescimento econômico não 

deve ser uma barreira, mas sim um motor de mudança buscando um desenvolvimento que fosse 

compatível com a proteção ambiental, afirmando seu compromisso em liderar a questão 

ambiental, baseando-se nos seus altos padrões de qualidade interno de controle de qualidade do 

ar, da água e da terra. 

 

3.1.2. PORTUGAL  

 

 Localizado na Europa, o país tem um passado caracterizado por uma potência na época 

colonial, onde adquiriu grandes riquezas para seu crescimento interno. Devido a isso, foi 

pioneiro no desenvolvimento industrial e social, se desenvolvendo econômica e socialmente, 

buscando garantis estruturas básicas de qualidade a sua população. O país na Rio 92 representou 

a Comunidade Econômica Europeia (CEE), a qual se encontrava fortalecida e coesa em uma 

tentativa de se integrar regionalmente após as guerras mundiais. O país afirma que, juntamente 

com a CEE, estarem dispostos a contribuir para que se possa encontrar respostas adequadas as 

questões discutidas, principalmente nas formas de desenvolvimento sustentável.  Afirmando 

que só se pode atingir os objetivos propostos através da cooperação e da solução conjunta de 

problemas sociais em países que sofrem de mazelas, como a pobreza e a fome, assim reafirma 

seu compromisso em ajudar financeiramente os países que necessitam. E por fim, faz um apelo 

para que os países desenvolvidos apoiem a convenção, pelo bem da comunidade internacional 

como um todo. 
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3.2.PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO  

 

Os países em desenvolvimento têm um histórico de exploração pelos países 

desenvolvidos, fragilidade econômica e social e um atraso industrial; esses fatores os colocam 

em uma posição muito dependente no cenário internacional, que perdurou por muito tempo.  

Porém quando esses países começaram a se desenvolver e aumentar seu nível de 

industrialização e, por consequência, seu nível econômico, ocorreu um aumento do discurso da 

problemática ambiental baseado no desenvolvimento sustentável, o qual foi percebido como 

um entrave a seu processo industrial, sendo uma continuação da ordem exploratória vigente, 

em uma tentativa dos países do Norte de impedirem sua evolução econômica e assim, os 

mantarem como fornecedores de matéria prima, preservando sua condição de país em 

desenvolvimento.  

Porém, mesmo acreditando na falácia da ligação entre desenvolvimento e danos 

ambientais, alguns países desse bloco sentiram algumas consequências da implementação das 

políticas de controle de emissão de poluente as empresas, pelos países desenvolvidos. Com tal 

limite a fabricação, muitas empresas migraram para países em desenvolvimento, tanto pela 

liberdade industrial, como pela facilidade da mão de obra barata, assim apesar de trazer a 

industrialização tão desejada para o pais, não se tinha o retorno financeiro esperado e muitas 

comunidades locais foram afetadas pelo alto desgaste ambiental causado por tais empresas. 

Mesmo assim, os países do Sul não concordavam com a visão de que a proteção 

ambiental só poderia ser conquistada através do impedimento da evolução econômica e 

industrial, dessa forma, alegavam e buscavam na conferência novas formas de tratar a 

problemática, uma a qual não infligisse seus interesses nacionais. 

 

3.2.1. CUBA 

 

 Cuba é um país insular localizado no Mar do Caribe, na América Central. O país viveu 

a Revolução Cubana, que foi responsável por tirar um governo ditatorial do poder e mais tarde 

instalar o modelo econômico comunista. Modelo o qual sanou diversos problemas sociais do 

país, como o analfabetismo e a fome. Durante a Rio 92, o então presidente Fidel Castro, afirmou 

que os principais responsáveis pela destruição ambiental são as sociedades de consumo e todo 

seu histórico, que além disso originaram a pobreza e os problemas sociais. E ainda diz que é 

impossível culpar os países do terceiro mundo, devido ao seu passado de exploração colonial e 

sua exploração atual devido à ordem econômica injusta, a qual abre o caminho para a 
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degradação ambiental. Afirma então que uma solução para a dívida ecológica seria buscar 

favorecer o desenvolvimento do terceiro mundo para que se consiga evitar a destruição do 

planeta. 

 

3.2.2. BRASIL 

 

 O país, localizado na América Latina, é uma ex-colônia portuguesa, que passou por um 

longo processo caracterizado por períodos de independência, democratização, ditadura e 

redemocratização. Sendo considerado um país em desenvolvimento com graves problemas 

sociais, buscou se reestabelecer internacionalmente através da promoção da agenda ambiental 

e por isso, sediou a Rio 92, na cidade do Rio de Janeiro. Durante o evento, o país trouxe que 

novos rumos nas relações entre os Estados devem ser tomados, buscando a união dos líderes e 

das organizações internacionais para buscar uma resolução para o problema. Afirmou a 

necessidade de um novo modelo de desenvolvimento que além de garantir a proteção ambiental 

também garanta a justiça social, diminuindo a distância entre ricos e pobres e buscando 

promover a qualidade de vida das pessoas. Por fim, afirma que o caminho para tal solução é a 

cooperação e a solidariedade.  

 

3.3.ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGs) E INSTITUIÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 

Tanto as ONGs quanto as organizações internacionais tiveram um papel de alta 

relevância no debate da Rio 92, apesar de não terem voto nas decisões finais. Isso aconteceu, 

pois, esses atores colaboraram para que se houvesse uma participação efetiva da sociedade civil 

e da comunidade internacional em todas as etapas da decisão, fazendo com que de fato se 

pensasse em uma governança global para o problema.  

Esses atores fazem com que a preocupação com o problema e assim, as soluções para o 

mesmo, aconteça de maneira mais horizontal, sem a necessidade de um governo central, 

buscando metas ambientais e sociais comuns a sociedade civil e internacional. Além disso, são 

responsáveis por trazer outras maneiras de diálogos e informações, contribuindo para uma nova 

visão sobre o problema. 

.  
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4. QUESTÕES RELEVANTES PARA A DISCUSSÃO 

 

As discussões pertinentes dentro da Rio 92: 

1) Como pensar a preservação ambiental como um todo, lidando com questões de 

biodiversidade? 

2) Qual seria uma solução para a substituição energética dos combustíveis fosseis e 

como esse seria realizada? 

3) Como se deve ser pensado um novo modelo de desenvolvimento que concilie 

crescimento e preservação?  
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