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1. Tema: 

Desenvolvimento ambiental: progressos e regressos dos últimos quarenta anos. 

  

2.  Introdução:  

 

A palavra sustentabilidade tem sido bastante difundida, em escolas, empresas, meios 

de comunicação em massa, dentre outros. Há vinte anos, pouco se ouvia falar sobre esse 

conceito, mas aos poucos, o pensamento sustentável e a preocupação com o planeta Terra foi 

ganhando lugar, e hoje a grande maioria das pessoas já ouviu falar sobre sustentabilidade. 

De acordo com Barbieri (2007; p. 1-2), “Os problemas ambientais, por mais variados 

que sejam, decorrem do uso do meio ambiente como fonte de recursos para a produção da 

subsistência humana e como recipiente de resíduos da produção e consumo.”. Sendo assim, é 

responsabilidade dos países e suas organizações de encontrar maneiras para amenizar os 

problemas ambientais que eles mesmos criaram. 

Ciente disso, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) lançou, 

em 2008, a proposta Green Economy, que se trata de “uma economia que resulta em melhoria 

do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz 

significativamente riscos ambientais e escassez ecológica. Em outras palavras, uma economia 

verde pode ser considerada como tendo baixa emissão de carbono, é eficiente em seu uso de 

recursos e socialmente inclusiva, que seja impulsionada por investimentos públicos e privados 

(...) mas que não substitui desenvolvimento sustentável”1. 

Diante desse contexto, os países têm se reunido periodicamente para discutir a 

respeito de problemas ambientais e encontrar possíveis soluções para os mesmos, como 

aconteceu há quarenta anos na 1ª Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, realizada em 

Estocolmo, há vinte anos na ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, que contempla documentos 

importantes, como a Agenda 21, e mais recentemente na RIO+20, que novamente reuniu 

centenas de nações para discutir a respeito destes problemas ambientais. 

Sendo assim, entre reuniões e acordos mundiais, os países buscam encontrar 

maneiras de continuar se desenvolvendo sem, entretanto, agredir tanto o meio ambiente, de 

maneira sustentável, e visando alcançar propostas visionárias como a Green Economy, a fim 

de “quitar as dívidas” que eles criaram ao longo dos anos com o meio ambiente. 
                                                           

1 Disponível em:  
<http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx>. 
Acesso em 20 de novembro de 2012. 

 



 

3. Problema: 

 

Tem havido, nos últimos quarenta anos, um enfoque cada vez mais crescente para as 

questões ambientais e o desenvolvimento sustentável. A fim de encontrar soluções para os 

problemas ambientais, muitos países têm se encontrado periodicamente, em conferências 

mundiais sobre o meio ambiente. No entanto, percebe-se, que em se tratando de ações práticas 

há certa morosidade ligada a diversos fatores que impedem ou desaceleram o andamento 

dessas ações. 

 

4. Hipótese: 

 

As conferências trouxeram reflexões que geraram algumas ações ao longo dos anos. 

Essas reflexões e ações tiveram resultados positivos e favoreceram para a melhoria do 

planeta, do pensamento crítico e vida das pessoas? 

 

5. Objetivo Geral: 

 

Estabelecer um panorama entre as três conferências mundiais ambientais e apontar as 

mudanças que ocorreram em relação ao meio ambiente nos últimos quarenta anos.  

 

 

6. Objetivos Específicos: 

 

• Identificar o que foi cada uma das três conferências ambientais; 

• Fazer um panorama entre as três conferências mundiais do meio ambiente nos 

últimos quarenta anos; 

• O que elas influenciaram no comportamento e pensamento das pessoas, das 

organizações e dos países em geral; 

• Identificar propostas para o desenvolvimento sustentável; 

• Qual a situação ambiental mundial atualmente. 

 

 

 



7. Justificativa: 

 

Dada a preocupação com o meio ambiente, a própria mídia, as escolas, e notícias 

notificam que o planeta não está bem. Devido a este contexto, propõe-se levantar dados a fim 

de provocar nas pessoas uma reflexão para que elas despertem para os problemas ambientais e 

para a importância deles, além de ser um trabalho que contribui para pesquisadores 

interessados no assunto. 

 

8. Metodologia: 

 

A metodologia é exploratória, descritiva e analítica. 

Será realizado levantamento bibliográfico sobre o assunto em questão, para 

embasamento do estudo; como também buscas acerca das Conferências sobre o meio 

ambiente. 

A primeira, ocorrida em 1972, na cidade de Estocolmo (capital da Suécia), foi o 

grande marco inicial para a introdução definitiva do fator meio ambiente como elemento 

crucial para o desenvolvimento econômico. A segunda, em 1992, ocorreu na cidade do Rio de 

Janeiro, e teve definidos documentos importantes, cujos princípios ainda são buscados nos 

dias de hoje, tais como a Agenda 21. A terceira ocorreu este ano, também no Rio de Janeiro, 

tendo como grande marco a elaboração do documento intitulado “O futuro que queremos”. 

A partir destes dados bibliográficos, será feita uma análise das três Conferências, 

evidenciando que nelas foram discutidos diversos assuntos que remetiam a um mesmo norte: 

o desenvolvimento sustentável. Em cada uma, analisou-se o que havia melhorado desde a 

conferência anterior, e a partir daí, criaram-se novas propostas. Com isso, foi estabelecendo-

se uma cadeia entre elas, de tal forma que todas estão interligadas por seus objetivos e 

propostas. 

Desta forma, subentende-se que elas sigam uma mesma linha de raciocínio e 

propósitos, e espera-se que estes tenham servido, ao longo do tempo, como influência no 

comportamento das pessoas, das organizações e dos países em geral, para que haja uma maior 

tomada de consciência para as questões ambientais, incutindo nas pessoas um pensamento 

crítico acerca deste assunto. 

Para que seja comprovada tal hipótese acerca da mudança do pensamento das 

pessoas e das organizações quanto às questões ambientais, será elaborado primeiramente um 

questionário com perguntas abertas e fechadas e que englobem tanto a sustentabilidade quanto 



as Conferências. Tal questionário será distribuído em pontos aleatórios da cidade de Marília, 

passando pela zona sul, norte, leste e oeste, além do centro da cidade, para jovens e adultos. 

Em seguida, será realizado um novo questionário, desta vez com uma empresa de 

grande porte, que esteja há mais de quarenta anos no mercado, e que tenha em seus princípios 

a sustentabilidade, a fim de esclarecer os motivos que levaram tal empresa a se preocupar com 

as questões ambientais, se estas questões já eram abordadas antes das Conferências e em que 

estes eventos internacionais focados para o meio ambiente tiveram influência sobre a 

empresa. 

Após isso, será feito um novo levantamento bibliográfico, desta vez apontando 

apenas para propostas que visem o desenvolvimento sustentável. A partir daí, todos os dados 

obtidos até o momento serão analisados e expostos, servindo como plano de fundo para a 

análise da situação ambiental mundial atualmente. 

Finalmente, as últimas considerações acerca da sustentabilidade, dos problemas 

ambientais e da relevância das Conferências ambientais serão expostas, de maneira a trazer 

reflexões sobre a importância deste assunto. 

 

9. Desenvolvimento do capítulo 1: Identificar o que foi cada uma das conferências e 

estabelecer um panorama entre elas. 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizada em 

1972, na cidade de Estocolmo (capital da Suécia) foi o marco inicial da consciência ambiental 

internacional, introduzindo ao mundo o fator meio ambiente como elemento crucial para o 

desenvolvimento, e chamando a atenção para aquilo que, mais tarde, seria chamado de 

desenvolvimento sustentável. 

Até aquele momento, o fator meio ambiente não era, de fato, uma preocupação 

internacional. Só haviam acontecido pequenos acontecimentos isolados que remetiam a este 

fator, tais como a publicação do livro Primavera Silenciosa, em 1962, de Rachel Carson, que 

foi considerado responsável pela explosão do movimento ambientalista, e a elaboração do 

relatório “Limites do crescimento”, em 1972, desenvolvido pelo Clube de Roma, o qual 

relacionava quatro questões principais que deveriam ser solucionadas para alcançar-se a 

sustentabilidade; eram elas: controle do crescimento populacional, controle do crescimento 

industrial, influência da produção de alimentos, e esgotamento dos recursos naturais. Foi a 

partir deste relatório que a questão ambiental passou a ser mundialmente debatida, o que 

originou a Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, naquele mesmo ano. 



Nesta conferência surgiram duas ideias fundamentalmente contraditórias: o 

desenvolvimento zero, defendido pelos países desenvolvidos, e o desenvolvimento a qualquer 

custo, elaborado pelos países em desenvolvimento. A primeira ideia propunha o 

congelamento do crescimento econômico como solução para a diminuição dos impactos 

ambientais. Em contrapartida, a ideia proposta pelos países em desenvolvimento era 

exatamente o oposto; eles queriam se desenvolver economicamente, ainda que, para isso, o 

meio ambiente continuasse tendo grandes impactos ambientais negativos. 

Em resposta a esta contradição de ideias, foi elaborado um documento intitulado 

Declaração sobre o meio ambiente. Era uma lista que continha vinte e seis princípios básicos 

que as nações deveriam buscar atingir nos próximos anos, a fim de resolverem os problemas 

sobre a preservação ambiental e o desenvolvimento. Todos os princípios idealizavam 

conceitos politicamente corretos, tais como a preservação da fauna e da flora silvestre, a 

educação ambiental como um fator essencial, a necessidade de um planejamento integrado 

para o desenvolvimento, a conscientização de que os países em desenvolvimento 

necessitavam de ajuda e de recursos para desenvolver medidas de proteção ambiental, além 

do pensamento, um tanto utópico se analisado nos dias atuais, de que os recursos não 

renováveis deveriam ser compartilhados e não esgotados, de que a poluição danosa dos 

oceanos deveria ser evitada e de que a poluição não deveria exceder a capacidade do meio 

ambiente de neutralizá-la, dentre outros princípios. 

Ao término desta conferência, os países participantes saíram com boas expectativas 

para os próximos anos, e com a responsabilidade de buscar colocar em prática todos os 

princípios que constituíam a Declaração sobre o meio ambiente, ansiando por uma redução 

nos impactos ambientais resultantes do desenvolvimento econômico baseado na utilização de 

recursos naturais e, quem sabe, amenizando as consequências dos impactos causados até 

aquele momento. 

Os anos foram passando, e conferências de menor porte foram acontecendo. Em 

1975, foi realizada em Belgrado, capital da Sérvia, a conferência que originou o Programa 

Internacional de Educação Ambiental, o PIEA, que, entre outros assuntos, retratava 

experiências ambientais ocorridas no mundo até o momento e explicitava metas e objetivos 

que determinavam, por exemplo, a educação ambiental como algo que deveria ser contínuo, 

multidisciplinar e integrado às diferenças regionais. 

Dois anos depois, foi realizada em Tbilisi, Geórgia, a Primeira Conferência 

Intergovernamental Educação Ambiental, considerada a mais marcante dentre as conferências 

de menor porte, por ter criado a Declaração da Conferência Intergovernamental sobre a 



Educação Ambiental, que reforçava o ideal de que a educação ambiental internacional, 

quando bem compreendida e dissipada em todas as faixas etárias, ajudaria a incutir nas 

sociedades a consciência dos impactos ambientais causados pelo usufruto desenfreado dos 

recursos ambientais, o que seria a base para uma provável mudança de pensamento e, 

consequentemente, de atitude, em relação ao meio ambiente. 

Após seis anos, em 1983, a Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento, 

publicou um relatório intitulado “O nosso futuro comum”, mais conhecido como Relatório de 

Brundtland, que definiu o desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que atende 

às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade de gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidade”2, e que enfatizou problemas ambientais como a destruição 

da camada de ozônio e, consequentemente, o aquecimento global, além de propor o 

desenvolvimento de tecnologias para uso de energias renováveis, e a diminuição do consumo 

de energia. 

Mais quatro anos se passaram e, em 1987, foi realizado o Congresso de Moscou, que 

novamente tinha em seus princípios norteadores o ideal de que a educação ambiental 

internacional, através da transmissão dessas informações entre os Estados, o desenvolvimento 

de hábitos e habilidades e consequente promoção de valores nas sociedades, poderiam de fato 

mudar o pensamento dessas sociedades em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento 

proveniente de seu usufruto. 

Depois destas conferências de menor porte, foi realizada no Rio de Janeiro, Brasil, 

vinte anos após a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Conferência de Cúpula da Terra, mais conhecida como Rio 92 ou ECO 

92. Essa conferência inicialmente seguia os pressupostos do Relatório de Brundtland, focado 

no desenvolvimento sustentável. Nela ficou decidido que os Estados deveriam estabelecer 

entre si acordos internacionais que respeitassem os interesses de todos e protegessem a 

integridade do sistema global de meio ambiente e desenvolvimento. 

Para isso, foi elaborado um documento chamado Agenda 21, que constituía um 

modelo de como satisfazer as necessidades de desenvolvimento das gerações futuras sem, 

entretanto, comprometer o meio ambiente, conciliando, portanto, um método de proteção 

ambiental, que apresentava um plano de desenvolvimento sustentável para todos os países. A 

ideia inicial era desenvolver uma Agenda 21 internacional, a partir da qual, cada um dos 179 

                                                           
2 Disponível em: 
< http://www.ebah.com.br/content/ABAAABQD0AA/historico-questao-ambiental>. Acesso 
em 21 de abril de 2013. 



países participantes na ECO 92 desenvolveria sua própria Agenda 21, seguindo os 

pressupostos do documento original. 

Dentre estes pressupostos, divididos em quatro seções básicas, sendo elas dimensões 

sociais e econômicas, conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento, 

fortalecimento do papel dos principais grupos e meios de implementação, havia alguns temas 

como combate a pobreza, sustentabilidade e crescimento demográfico, tratamento e 

destinação dos diversos tipos de resíduos, conservação da biodiversidade do planeta, 

desenvolvimento rural com sustentabilidade, fortalecimento das ONGs na busca do 

desenvolvimento sustentável, planejamento e ordenação no uso dos recursos da Terra e, 

logicamente, a educação como forma de conscientização para as questões de proteção do 

meio ambiente, dentre outros temas. 

Além da Agenda 21, também foram aprovadas duas importantes convenções durante 

a Rio 92. Foram elas a Convenção sobre Diversidade Ecológica e Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A primeira é um tratado assinado por 156 países, 

que visa à utilização sustentável, conservação e repartição dos benefícios vindos da 

biodiversidade, além de buscar regularizar e tornar sustentável o desenvolvimento social e 

econômico baseado na utilização dos recursos naturais do planeta. A segunda trata-se de um 

acordo, que até o momento já foi assinado por mais de 190 Estados, que tem por objetivo 

estabelecer uma estratégia que possa proteger o sistema climático para as gerações futuras, 

através do compromisso dos Estados em estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa 

na atmosfera. 

Foi a partir dessa convenção que tratava sobre as mudanças climáticas que, cinco 

anos após o término da Rio 92, foi elaborado o Protocolo de Kyoto, que tem por objetivo 

firmar acordos e discussões internacionais para estabelecer metas de redução, no mínimo em 

5%, na emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente por parte dos países do 

norte, industrializados, além de buscar criar formas de desenvolvimento com menores 

impactos ambientais para os países em desenvolvimento. O documento foi assinado por 

diversos países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento, entretanto, em 2001, os 

Estados Unidos romperam seu compromisso com o protocolo, alegando que a redução na 

emissão de gases comprometeria o crescimento econômico do país. 

Também em 1997, aconteceu em Nova Iorque, Estados Unidos, na sessão especial da 

Assembleia Geral da ONU, a conferência que ficou conhecida como Rio+5, que visavam 

analisar os resultados da conferência de 1992. Foi bastante difundido neste encontro as 

dificuldades que os Estados encontravam na implementação dos acordos firmados e a 



identificação das experiências bem sucedidas. Houve troca de experiências entre organizações 

não governamentais a respeito de como transformar o conceito de desenvolvimento 

sustentável em ações práticas e concretas. 

Mais cinco nos se passaram e, em 2002, em Johanesburgo, na África do Sul, houve a 

Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Rio+10. O 

evento reuniu 189 países, que debateram a respeito da preservação do meio ambiente, 

abordando também aspectos sociais. Foram discutidos também assuntos como o fornecimento 

de água, energia, saneamento básico, saúde e biodiversidade, além da busca de medidas para a 

redução em 50% do número de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza. E, é claro, 

também foram cobradas atitudes em relação àquilo que havia sido firmado em 1992. 

Após outro período de cinco anos, em 2007, foi realizada no Rio de Janeiro, Brasil, a 

Conferência Internacional Rio+15, que reuniu 100 representantes do mundo. Ela incorporou 

em seus assuntos abordados temas como a execução e cumprimentos dos pressupostos da 

Agenda 21, os acordos estabelecidos no Protocolo de Kyoto, apresentando alternativas para a 

diminuição da emissão de gases poluentes, expondo diversas catástrofes ambientais causadas 

devido ao aumento do efeito estufa. Ao final desta conferência, foi constatado que os países 

em desenvolvimento pouco tinham influência em relação ao efeito estufa, uma vez que 

começaram a se desenvolver somente na segunda metade do século XX, e que eles não 

deveriam frear seu desenvolvimento, mas sim buscar fontes alternativas de energia que 

tivessem menor impacto sobre o meio ambiente. 

Mais recentemente, em 2012, foi realizada, novamente no Rio de Janeiro, a Rio+20, 

que tornou a reunir governantes da sociedade civil para discutir a respeito dos problemas 

ambientais, analisando quais foram os progressos ambientais desde 1992, quais tratados 

foram cumpridos e identificando as dificuldades enfrentadas rumo ao desenvolvimento 

sustentável nos últimos vinte anos. Os objetivos traçados foram divididos em duas vertentes 

principais: “A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação 

da pobreza” e a “Estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável”. Dentro dessas 

vertentes, os principais temas abordados foram referentes ao balanço do que foi feito nos 

últimos vinte anos, a importância e os processos de uma proposta intitulada Economia Verde, 

ações para garantir o desenvolvimento sustentável do planeta, maneiras de eliminar a pobreza 

e a importância e influência da governança internacional no campo do desenvolvimento 

sustentável. 

Na busca de alcançar estes objetivos, foi criado um documento chamado O futuro 

que queremos, que basicamente reafirma tudo o que ficou decidido nas conferências 



anteriores, tendo como diferencial básico a proposta de criação de um fórum ministerial para 

o desenvolvimento sustentável, que será integrado ao Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas, o qual espera-se que fortaleça o Programa das Nações Unidas para o meio 

Ambiente. 

A respeito desta última conferência, pouco ainda há para ser analisado, visto que a 

mesma ainda é muito recente, porém, diante das três conferências mundiais, analisando tudo o 

que foi discutido e as propostas criadas, é possível perceber-se que houve progresso em 

relação ao enfoque dado às questões ambientais na busca do desenvolvimento econômico. 

Além disso, identificando-se quais são as causas de um problema, torna-se mais fácil resolvê-

los, e é isso que tem sido feito ao longo destes quarenta anos: tem-se buscado encontrar as 

causas e os responsáveis pelos problemas ambientais, a fim de encontrar soluções para eles. 
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