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APRESENTAÇÃO

Uma questão muito presente em São Paulo, hoje, é o fato de o
secretário de Estado de Meio Ambiente ser oriundo do movimento
ambientalista. Isto acarreta mudanças na natureza da relação entre a
militância ambientalista e o Governo que nem sempre são fáceis de
promover. Paralelamente à postura de desconfiança - que se faz
necessário cultivar sempre - , existe a dificuldade em estabelecer
parcerias efetivas, o que remete a levantar várias indagações no
pós-Eco-92.
Quais são os atores sociais à frente da questão ambiental e do
desenvolvimento sustentável? O que é uma ONG e qual é o seu papel
social? Quais são seus direitos e deveres? E os dos movimentos sociais
que elas representam?
Acho que esta é a grande reflexão que deve ser feita no Brasil e
no mundo. Mas, para iniciar esta discussão, é importante, primeiro, co
nhecer o passado, os primordios do movimento ambientalista e os
patronos históricos da Ecologia - Chico Mendes, certamente, e, bem
antes, José Bonifácio, personagem que teve um papel crucial na nossa
história e muito escreveu sobre baleias.
A trajetória do movimento ambientalista nacional passa pela cri
ação do Parque Nacional de Itatiaia, em 1950, pela elaboração de uma
lei chamada “ Política Nacional do Meio Ambiente” , em 1981, e assim
por diante, até desembocar em questões muito novas e contemporâne
as, no pós-Eco 92.
Este seminário reuniu alguns dos mais importantes protagonistas
da história do movimento ambientalista brasileiro. O depoimento que
deram foi de vital importância para preencher lacunas, pois falta à
militância a informação por escrito, o testemunho impresso - espécie
7

de ponto de partida para novas discussões, combustível que permite
traçar estrategias e disseminar conhecimento.
Nesta historia do movimento ambientalista insere-se também a
redefinição - principalmente em São Paulo - do papel do Estado em
relação à causa ambiental. Uma de suas funções, creio eu, consiste em
difundir a informação, usando a estrutura de Governo para colocá-la a
serviço da sociedade.
Fóbio Feldm ann
Secretário d e Estado do Meio A m biente d e São Paulo

INTRODUÇÃO

Dos movimentos sociais presentes na cena contemporânea, o
ambientalismo é um dos menos estudados, a despeito de sua crescente
influência na formulação de políticas públicas e na promoção de formas
inovadoras de ação cultural, social e política.
A reflexão sobre o ambientalismo brasileiro está muito aquém
do que mereceria a riqueza da sua história e a relevância de seu impacto
sobre diferentes momentos da nossa evolução social. As informações
estão pulverizadas, pouco elaboradas e pouco difundidas.
Neste contexto, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo e o Instituto Socioambiental, com o apoio da Finep, organizaram
um seminário para colaborar com o esforço para a reversão deste qua
dro, propiciando um espaço de articulação entre as pesquisas elabora
das por conhecidos estudiosos do tema e a experiência de atores repre
sentativos do movimento. Esta articulação é um passo necessário para a
construção de um entendimento mais profundo sobre a identidade e o
destino do ambientalismo brasileiro.
Nele foram discutidas as origens do movimento, a herança do
passado, os dilemas e possibilidades do presente e as opções estratégi
cas e políticas que se abrem para o futuro. Neste último aspecto, foram
analisadas as tendências atuais para a aproximação com outros movi
mentos sociais e para a adoção de formas organizativas cada vez mais
complexas.
A presente publicação traz as exposições e debates ocorridos no
seminário como uma contribuição ao aprofundamento da reflexão so
bre este importante tema.
Comissão O rganizadora
9

Parte I

A Trajetória do M ovim ento
Am bientalista no Brasil

1

Natureza e Projeto Nacional:
nascim ento d o am blentallsm o brasileiro
( 1820- 1920)

José Augusto Pádua
Professor d o Instituto de Estudos d a Religião (Iser) e
do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (luperj).

V

importante resgatar a tradição do pensamento e do movimen
to ambientalista brasileiro não só por curiosidade intelectual
ou conhecimento histórico, mas também por uma questão política, na
medida em que sua identidade e seu enraizamento são mais profundos
do que se imagina e, de certa forma, acompanham nossa experiência
social desde os seus primordios.

E

O ambientalismo brasileiro contemporâneo está num momento
de decisão, num ponto de inflexão. Tem muitos desafios a vencer e
alguns êxitos: conseguiu trazer a público a discussão do tema. Hoje, a
questão ambiental tem certa penetração na opinião pública, impregna as
relações internacionais e influencia as políticas publicas e o debate polí
tico. Está presente nas artes, nas ciências, na cultura em geral. Está tam
bém presente na propaganda e nos meios de comunicação de massa. Neste
sentido, não restam dúvidas que houve progresso, uma difusão maior
desta discussão.
Mas permanece o desafio de conduzir o ambientalismo ao cora
ção da política, política esta entendida não como um jogo partidário,
mas como orientação social de uma comunidade, como definição coleti
va do destino de um país. Em outras palavras, como definição do mode
ls

lo de desenvolvimento que se vai adotar doravante no Brasil, ao mesmo
tempo em que se faz uma análise crítica dos problemas causados pelos
modelos que foram implantados, ao longo da historia e ñas últimas déca
das, em diversas regiões. Este é o maior de todos os desafíos.
Na sua origem, entre 1820 e 1920, o ambientalismo brasileiro se
caracterizou exatamente por possuir urna clara preocupação política. O
ambientalismo não é necessariamente político. Sua genealogia se ex
pressa em várias correntes de pensamento e de ação social. Existe, por
exemplo, um ambientalismo estético, que emana da criação artística e da
preocupação em estabelecer urna nova relação com a Natureza através da
cultura. Paralelamente, existe um ambientalismo estimulado pelas ciên
cias naturais ou sociais através da reflexão cientifica. Se pode também
falar em um ambientalismo ético, cultivado por filósofos e outros pensa
dores que se perguntam qual deve ser a relação correta entre as socieda
des humanas e o mundo não humano.
O ambientalismo brasileiro original, porém, como já foi dito, se
ocupou especialmente da política, do rumo coletivo da sociedade. Este
viés político foi particularmente marcante no Brasil, a despeito do que se
verificou em outros países na mesma época, como os Estados Unidos,
onde a formação do movimento ganhou maior impulso através da pro
blemática “ ética e estética".
Com base em pesquisas que vêm sendo desenvolvidas em diver
sos centros de conhecimento internacionais e, em particular, pelo histo
riador Richard Grose, da Universidade de Cambridge, descobriu-se que
o ambientalismo mais consistente e profundo não nasceu originalmente
na Europa ou nos EUA, centros do desenvolvimento capitalista mundi
al. A preocupação ambientalista mais consistente e profunda nasceu ori
ginalmente ñas periferias, ñas áreas tropicais, nas áreas coloniais.
O ambientalismo surgiu no Caribe, na India, na África do Sul, na
Austrália, na América Latina. Nasceu onde estavam sendo implantadas
práticas de exploração colonial massivas e predatorias. Esta primeira
descoberta é interessante na medida em que permite reformular o mito, o
lugar-comum segundo o qual o ambientalismo é preocupação básica do
Primeiro Mundo, e dele emergiu em direção à periferia. Ao contrário, a
questão ambientalista transferiu-se da periferia para o centro, das áreas
tropicais coloniais para os Estados Unidos e a Europa Ocidental.
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O segundo mito que caiu por terra graças às novas pesquisas que
vêm sendo realizadas é a idéia de que o ambientalismo no Brasil foi
importado e nada tem a ver com nossas raízes e nossa identidade. Há
quem ainda diga que ele constitui uma preocupação exógena, embora a
pesquisa histórica revele que a discussão ambiental acompanha o Brasil
desde sua formação.
Na verdade, o Brasil foi um dos principais focos de ambientalis
mo na era colonial, com a diferença de que, no Caribe e na índia, a pre
ocupação ambiental partia de funcionários das Companhias das índias,
comprometidos com o sistema colonial. Em pleno século 18, eles já per
cebiam a insustentabilidade das formas produtivas em implantação nas
colônias. No Brasil, ao contrário, ela se desenvolveu principalmente en
tre os críticos do modelo de exploração colonial, entre os que estavam
buscando novos rumos para o País. O impacto provocado sobre o meio
ambiente pelo estabelecimento de formas econômicas típicas das colôni
as de exploração, como as grandes monoculturas de cana e de café, por
exemplo, e a velocidade com que se deu a mudança ambiental nas áreas
coloniais tropicais, fizeram com que alguns intelectuais lúcidos perce
bessem claramente os efeitos da degradação ambiental. Enquanto que na
Europa e nos EUA, o processo de transformação ambiental se deu de
maneira mais lenta e menos perceptível de imediato, apesar de que o
resultado deste processo acabou sendo muito radical, como no caso da
Revolução Industrial.
Em 1864, por exemplo, um grupo de cientistas britânicos produ
ziu na índia um relatório para tratar das conseqüências ambientais do
desflorestamento. No documento, a perda das florestas foi analisada na
sua inter-relação com o problema das enchentes, da erosão e das mudan
ças climáticas. Uma visão precocemente ampla que originou políticas
públicas concretas e bem definidas, como a criação de um sistema de
reservas florestais naquele país. Esta política ambiental, no entanto, vi
sava dar mais eficácia e sustentabilidade ao modelo de exploração colo
nial que era fundamentalmente perverso.
No Brasil, porém, o ambientalismo não nasceu a partir da discus
são sobre a eficácia do sistema colonial. Surgiu como reação ao
colonialismo, numa perspectiva de transformar o País, superando e rom
pendo com a ordem colonial vigente. Desde o início, vingou a idéia de
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que existia uma herança colonial perversa, destrutiva e insustentável,
caracterizada pelo latifundio, o escravismo e os maus-tratos à terra. Fo
ram estes fatores que orientaram o ambientalismo brasileiro na direção
de um novo projeto político para o País, que contemplasse outro tipo de
progresso.
Resulta daí a importancia de se reavivar as raízes deste movimen
to, se queremos reconduzir hoje a questão ambiental para o coração da
política brasileira. Ao longo do século 19, e até mesmo em momentos
anteriores, vários intelectuais criticavam a destrutividade do sistema co
lonial português aqui estabelecido e propunham alternativas para cons
truir o Brasil de outra maneira. Este movimento ganhou força durante o
período da emancipação política da colônia, quando se abriram esperan
ças de construção de um futuro diferente para o País. Desgraçadamente,
a independência política de 1822 representou muito pouco em relação à
necessidade de se romper com as formas de produção e com a mentalida
de dominante no sistema colonial: a independência política do Brasil
não aboliu a escravidão nem o latifúndio, este estorvo perverso com o
qual a sociedade ainda tem que conviver e que hoje se encontra mais
presente do que nunca na nossa agenda política.
Existem algumas figuras-chave neste ambientalismo brasileiro ori
ginal. O primeiro ministro do Brasil independente, José Bonifácio, era
uma destas pessoas dotadas de grande lucidez e percepção em relação à
ecologia política. Já em 1815, vinha desenvolvendo uma reflexão que
adotava um enfoque basicamente ecológico da economia : “ Se a navega
ção aviventa o comércio e a lavoura, não pode haver navegação sem
rios, não pode haver rios sem fontes, não há fontes sem chuvas, não há
chuva sem umidade, não há umidade sem florestas” . Trata-se de uma
visão clara da inter-relação entre as coisas, que é a chave do pensamento
ecológico: “ Sem umidade não há prados, sem prados não há gado, sem
gado não há agricultura, assim tudo está ligado na imensa cadeia do
universo e os bárbaros que cortam as suas partes pecam contra Deus e a
natureza e são os próprios autores dos seus males” , dizia ele.
Tal visão ecológica se transformou numa efetiva proposta políti
ca, em 1823, quando, durante a independência do Brasil, ele propôs a
abolição da escravidão, por considerá-la o cerne da perversa herança
colonial. A este respeito, escreveu o que segue:
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“ Nossas terras estão ermas e as poucas que temos cultivado estão
mal cultivadas porque o são por braços indolentes e forçados. Nossas
preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado, da
ignorância e do egoísmo. Nossos montes vão se ecalvando diariamente
e, com o andar do tempo, faltarão as chuvas fecundantes que favorecem
a vegetação e alimentam nossas fontes e rios, sem o que o nosso belo
Brasil, em menos de dois séculos, ficará reduzidos aos desertos da Líbia
e vira então esse dia terrível e fatal em que a ultrajada Natureza se ache
vingada de tantos erros e crimes cometidos” .
Esta reflexão foi tecida em 1823! Em nenhum outro lugar do
mundo, naquela época, existiu um pensador com uma percepção tão
apocalíptica da destruição da Natureza.
Em 1883, outro pensador ambientalista, Joaquim Nabuco, fez um
diagnóstico da situação ambiental brasileira, em que falava do esgota
mento da fertilidade dos solos no Rio de Janeiro, da decadência das an
tigas monoculturas no Nordeste e do aumento do flagelo da seca. Tam
bém se referiu à ganância da indústria extrativista na Amazônia e afir
mou que a prosperidade de São Paulo era falsa pois estava apoiada nos
pés de barro da lavoura única do café.
Mais tarde, Euclides da Cunha retomou estas críticas e, na virada
do século 19, criticou, entre outras coisas, a mineração a céu aberto, que
retalhava e degradava a terra. Em relação às queimadas e às monoculturas,
ele formulou uma frase famosa: “ Temos sido um agente geológico ne
fasto e um elemento de antagonismo terrivelmente bárbaro da própria
Natureza que nos rodeia. Não há exemplo mais típico de um progresso
para trás: vamos para o futuro sacrificando o futuro, como se andásse
mos nas vésperas do dilúvio” .
Finalmente, existiu um outro pensador, nas primeiras décadas do
século 20, que é de fundamental importância na história do ambientalismo
brasileiro original. Trata-se de Alberto Torres, que também abordou a
questão ambiental de uma forma essencialmente política. É dele a se
guinte reflexão: “ Não tendo apreendido a feição orgânica do progresso
[nós, brasileiros], nos encanta a ilusão de que a forma atual do desenvol
vimento dos países mais adiantados representa o estado superior da evo
lução humana. O interesse humano não está, entretanto, na perpetuação
dos costumes que fizeram do homem um esbanjador aventureiro das ri17

quezas naturais da terra; não está em anular o homem e estragar a terra,
transformando esta em deserto e fazendo daquele um parasita mais ou
menos polido e rico, que não deixa para gerações futuras senão exem
plos de cobiça e de ociosidade” .
E mais : “ Enquanto este progresso nos embala com seus perfu
mes e com o espetáculo de suas grandezas e luzes de rampa teatral, não
vemos que o Brasil real, das matas virgens e das minas, com os aluviões
e sedimentos de milhares de séculos, no trabalho do tempo e da Natureza
vai sendo desnudando, minado, raspado, pulverizado, ressecado. O ouro
puro segue para fora, ficando para nós, em troca, as lantejoulas das nos
sas cidades e os arrebiques dos nossos palácios e das nossas avenidas” .
Acredito que estas palavras ainda deveriam nos levar a uma me
ditação profunda sobre os rumos que nosso país tem seguido. Ainda
hoje temos muito o que questionar nestas pretensas “ luzes do progres
so” , que as elites brasileiras apresentam como sendo o único caminho a
seguir. Será este modelo de desenvolvimento que vem sendo adotado no
país o nosso caminho único ? Será que o aumento crescente da destrui
ção ambiental e da desigualdade social é o nosso destino coletivo ? Será
isso um verdadeiro progresso ? Em que situação se encontra aquilo que
Torres chamava de “ o Brasil real” ?
Nós, brasileiros, ainda temos de discutir qual a orientação social
que queremos para o País em termos de sustentabilidade e de justiça.
Não será algo para nós, mas para as futuras gerações também. E’ preciso
se desvencilhar de uma vez por todas da falsa visão de que o
ambientalismo não é uma tradição enraizada na problemática brasileira.
Sem enfrentar radicalmente a questão ambiental, não teremos nenhuma
perspectiva de futuro para o Brasil.
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2
A Visão C onservacionista
(1920 a 1970)

José Augusto L. Drum m ond
Professor da Universidade Federal Fluminense.

Q

uero propor três eixos de reflexão para discutirmos a questão
ambiental brasileira:

O primeiro, abordado pelo secretário Fábio Feldmann, se refere à
relação entre o Estado e os movimentos sociais, compreendidos aqui em
seu sentido mais amplo, e não apenas ambientalista.
Felizmente, tomou-se lugar-comum, entre os cientistas políticos,
a percepção de que a organização política brasileira, a organização esta
tal, tem capacidade de se antecipar (ou de atropelar) a certas reivindica
ções da sociedade civil que vão se avolumando, baixar legislações e cri
ar instituições que às vezes as contemplam.
Deste consenso depreende-se outro, relacionado às nossas elites
políticas: o Brasil tem a legislação trabalhista mais avançada do mundo,
o código do consumidor melhor elaborado. Sabemos, no entanto, que,
apesar disso, nem sempre as coisas funcionam sem uma permanente or
ganização da sociedade civil - e esta não tem sido a melhor característica
da dinâmica brasileira.
Ao antecipar-se à capacidade de reivindicação da sociedade, o
Estado tende a desmobilizar os cidadãos - e eu acho que foi o que
aconteceu no período de 1920 a 1970: a produção legislativa e a criação
de instituições na área ambiental muito contribuíram para desmobilizar
os movimentos sociais propriamente ditos.
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O segundo eixo se refere à emergencia da consciência ambiental.
Estudando o caso dos Estados Unidos nos últimos 150 anos, o historia
dor Roderick Nash percebeu que existem dois pontos pertinentes a qual
quer discussão sobre consciência ambiental e proteção do meio ambien
te. A preocupação em defender a Natureza - não-urbana, mas rural, sel
vagem - só advém quando há uma percepção da escassez de paisagens
naturais ou de recursos, no sentido estético ou mesmo economicista,
quando se reconhece que a madeira, os minérios e a água estão se tor
nando poluídos, escassos e difíceis de obter. Com isso, Nash procurou
atrair a atenção para a importância que têm as chamadas fronteiras de
recursos em países que ainda contam com áreas geográficas em seus
territórios políticos. A emergência desta consciência é problemática, pois
sempre vai haver quem ache que a escassez de recursos se resolve abrin
do uma próxima fronteira, ocupando um novo vale, construindo em re
giões desertas mais uma estrada que vai levar a novos recursos - ou seja,
há tensão entre a questão da fronteira - e a disponibilidade de recursos
considerados remotos em relação aos eixos econômicos predominantes
- e o surgimento de uma opinião pública ambientalista.
O segundo princípio de Roderick Nash é conseqüência do pri
meiro: havendo consciência ambiental num país que dispõe de recursos
naturais “ ocultos” ou não muito “ à vista” numa determinada fronteira, ela
tende a se desenvolver entre os grupos sociais geográfica e economicamen
te mais distantes dos remanescentes destas paisagens e destes recursos. É
nesta tese que o historiador apóia o estudo que fez acerca dos movimentos
ambientalistas norte-americanos surgidos, em sua grande maioria, na costa
leste dos Estados Unidos entre 1890 e 1910, justamente em lugares onde
os recursos locais tinham sido devastados há mais tempo, onde se regis
trava mais poluição, menos ocorrência de florestas, mais dificuldade em
obter água potável para a população e para as indústrias.
Isto pode nortear nossa reflexão: qual é o espaço social, econômi
co, geográfico, que permite gerar a consciência ambientalista?
As bases sociais dos movimentos ambientalistas têm acentuada
tendência urbana. Isto também é verdadeiro para o período de 1920 a
1970, particularmente marcado pelas idéias do jurista carioca Alberto
Torres. De formação basicamente urbana, Torres inspirou, nos anos 30,
a criação da Sociedade Amigos de Alberto Torres, com pelo menos mil
20

escritórios locais em todo Brasil, segundo um historiador americano que
estudou o assunto, Warren Pear. Entre outras atividades, a Sociedade
pregava o uso racional dos recursos naturais, numa acentuada fase
economicista do movimento em defesa do meio ambiente.
Havia naquela época outro tipo de organização, a Sociedade Ami
gos de Árvores. Depois de 1930, algumas instituições científicas
reinvidicaram o legado de Alberto Torres, pressionando principalmente
o recém-instituído governo de Getúlio Vargas a adotar medidas de largo
alcance para conter a destruição do meio ambiente, freiar seu uso irraci
onal e proteger algumas faixas do território nacional. Isso se deu num
contexto onde ocorreram outras iniciativas, principalmente em São Pau
lo, onde, na esteira da implantação de ferrovias, já se desenvolviam ex
periências sérias e pioneiras de reflorestamento de eucalipto. O reflorestamento não tinha uma finalidade estética, nem visava a recomposição
de fontes de mananciais. Era um reflorestamento concebido para atender
a economia das próprias ferrovias, que precisavam de grande quantidade
de lenha, carvão e dormentes e, portanto, consumiam muita madeira.
Bem antes do período de 1920-1970, o governo brasileiro adotou
medidas que contribuíram à emergência de uma consciência ambiental.
Em 1895, assinou um tratado internacional de proteção a um tipo de
garça, o que muitos historiadores especializados em ambientalismo con
sideram ser a primeira iniciativa internacional de cooperação bem-suce
dida na proteção de espécies animais. O País era grande exportador de
penas de garça, usadas para ornamentar roupas e salões, chapéus e arran
jos. Ao defender a extinção deste comércio, o Brasil permitiu que mais
seis ou sete espécies de aves, intensivamente caçadas, também fossem
posteriormente salvas.
Em 1921,o Brasil assinou, ao lado de outros países tropicais, um
tratado de proteção das chamadas aves úteis para a agricultura. Já naque
la época, sabia-se que algumas aves, identificadas por cientistas de paí
ses mais desenvolvidos, permitiam controlar pragas no campo. Desde
1958, o País conta com representantes na União Internacional de Conserva
ção da Natureza e, a partir de 1920, marcou presença nas três conferências
mundiais sobre parques nacionais realizadas nos Estados Unidos.
Em 1937, com certo atraso em relação a outros países, como os
Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Cuba, Uruguai e
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Venezuela, o Brasil criou seu primeiro parque nacional, o de Itatiaia, na
fronteira entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao longo da década de 30,
implantou três parques. Duas décadas os separam de uma segunda gera
ção de 10 a 12 parques nacionais, em fins de 1950.
Podemos citar também medidas decorrentes de solicitações de se
tores da sociedade civil e do meio científico, preocupados com a extinção
de árvores e de paisagens. Alguns clubes de excursionistas, e o próprio
Touring Club do Brasil, chegaram a idealizar pólos de turismo em áreas
rústicas, não só para o cidadão comum mas também como parte de uma
estratégia de racionalizar os recursos naturais existentes e evitar que aca
bassem nas mãos dos representantes da livre iniciativa.
Pouco antes da implantação da Constituição de 1934, formulouse um Código de Águas e Minas, depois de exaustivas discussões e su
gestões apresentadas pelos membros da Sociedade Amigos de Alberto
Torres. O código representou um marco na política de administração dos
recursos naturais no Brasil e foi discutido pelo Executivo federal - que
era praticamente uma ditadura naquele momento. Sua principal caracte
rística era desvincular o uso das águas de superficie, de subsolo e dos
bens minerais da propriedade privada da terra, o que não era necessaria
mente seguido por todos os países do mundo. Com isto, qualquer explo
ração mineral ou obra para suprir de água potável cidades, indústrias ou
hidrelétricas precisava de uma concessão do Estado. Existem órgãos de
Estado que tomam conta disso com mais ou menos eficácia, com mais
ou menos técnica, mas o Código de Águas permitiu esta dissociação
entre o enorme conjunto de recursos naturais existentes no País e as for
ças livres do mercado, o que, de certo modo, continua valendo até hoje,
pois se fala em concessões, em mudança da legislação mineral e de águas
exatamente no sentido de privatizá-los, dando mais liberdade às forças
do mercado para explorá-los.
Na mesma época foi elaborado o primeiro Código Florestal Fede
ral Brasileiro^, que, com muito menos sucesso, também tentou inibir a
propriedade privada sobre a flora. Foi praticamente discutido pelos mes
mos setores de governo e da sociedade civil que prepararam o Código de
Águas.
Ao ler o artigo primeiro do Código Florestal de 1934, percebe-se
que, se fosse aplicado rigidamente, transformaria num tipo de concessão
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pública a posse sobre a flora existente em terras adquiridas, já que
condicionava basicamente a exploração da flora nativa - não só as flo
restas, mas também outros tipos de flora, como a caatinga, o cerrado - ao
bem social. Até hoje, teoricamente, para cortar cem hectares de árvores
ou apenas uma, é preciso obter permissão do órgão federal, no caso o
Ibama. Muita gente faz isso sem autorização alguma, mas a legislação
brasileira tentou - sem sucessso, todavia - fazer com que a exploração
da flora fosse controlada pelo governo, para escapar das forças cegas do
mercado.
Tanto o Código das Águas quanto o Florestal foram influencia
dos por preceitos de uso racional dos recursos naturais, decorrentes, em
última instância, da obra de Alberto Torres. Também inspiraram-se em
algumas políticas implantadas nos Estados Unidos, que, desde 1900,
estavam vivendo um período de intensa regulamentação e elaboração de
linhas-mestras políticas para controlar o uso dos recursos minerais e flo
restais.
O Conselho Federal Florestal foi criado por determinação do có
digo de 1934. Entre seus integrantes, havia representantes do Museu
Nacional do Rio de Janeiro - a maior instituição de história natural e
pesquisa de recursos da fauna e da flora do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, da antiga Universidade do Brasil (atual UFRJ), do Serviço de
Fomento de Produção Vegetal e Animal, ex-órgão do Ministério da Agri
cultura, incumbido de controlar a qualidade dos alimentos de origem
animal e vegetal, do Touring Club do Brasil, do órgão que, na época,
eqüivalia ao DNER e construía as estradas do governo federal, e do Ser
viço Florestal Federal, que já existia desde 1922. Curiosamente, até 1934,
o Serviço Florestal Federal havia se dedicado exclusivamente à
arborização da cidade do Rio de Janeiro, felizmente com espécies rema
nescentes da Mata Atlântica.
Foi tarefa do Conselho Federal Florestal selecionar, por exemplo,
as áreas onde foram implantados alguns parques nacionais e, muito de
pois, as reservas biológicas brasileiras. O ano de 1934 consagrou, ainda,
a criação do Serviço de Saúde Vegetal e Animal no Ministério da Agri
cultura, bem como a edição de um Código de Caça e Pescaí2), o primeiro
de tipo florestal no Brasil, e a implantação de um Serviço de Irrigação e
Reflorestamento.
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Warren Pear considera o ano de 1934 uma verdadeira revolução
em termos de gestão ambiental. Segundo ele, foram feitas várias propos
tas de gestão dos recursos naturais existentes no Brasil, mas, na sua opi
nião, tamanha produção de instituições e de leis acabou provocando o
refluxo do movimento social. Paralelamente, se deu a queda da ditadura
do Estado Novo, fato que desmobilizou a cidadania em todos os aspec
tos, inclusive no ambiental.
A produção legislativa e a criação de instituições que se seguiram
a este período foi muito pequena. Em 1943, foi elaborado novo Código
de Caça, cuja importância consistia em prever reservas e refúgios para a
fauna brasileira: começava a despontar, assim, a idéia segundo a qual era
necessário proteger os animais raros ou em vias de se tomarem raros. O
novo código também previa a reprodução em cativeiro de espécies da
fauna selvagem, o que se faz muito pouco atualmente. A previsão de
reservas e refúgios para a fauna ajudou a implantar algumas reservas
biológicas, um tipo de Unidade de Conservação existente até hoje que
permite, agora, promover o estudo e a proteção da biodiversidade no
Brasil, em áreas relativamente grandes. A primeira a ser criada no Brasil
foi a que hoje chamamos de Soroetama, no Espírito Santo.
Uma das instituições da sociedade civil mais perenes e eficazes
criadas neste período foi a Fundação Brasileira de Conservação da Natu
reza, com base no Rio de Janeiro e basicamente formada por cientistas
naturais com experiência em trabalho de campo e estudos de ciclos
reprodutivos de animais ameaçados, principalmente os mamíferos aquá
ticos, e de algumas espécies da fauna arborícola brasileira, além do fa
moso mico-leão-dourado. Ela foi atuante durante muitos anos e continua
sendo até hoje.
Em 1965, em função de pressões exercidas pela Fundação Brasi
leira de Conservação da Natureza, um novo código florestal foi editado,
detalhando melhor as questões preservaciónistas e conservacionistas, ten
tando criar limites para o uso privado da fauna e da flora. Dois anos
depois, em 1967, surgia a Lei de Proteção dos Animais, base legal para a
criação das reservas biológicas atuais.
Assim como em outros países, assumiram papel de grande desta
que neste processo, dentro e fora do governo e no movimento social, os
cientistas naturais - profissionais com experiência pioneira que saíam de
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suas instituições urbanas, museus ou universidades, para fazer excur
sões e realizar trabalhos de campo, às vezes sozinhos, às vezes em parce
rias. Ao comparar seus diários de campo, escritos durante expedições
realizadas em 1920, 1930 ou 1940, com o universo de relatos de viajan
tes estrangeiros que vieram ao Brasil principalmente no início do século
19, estes cientistas perceberam em primeira mão a velocidade com que
estavam ocorrendo certas mudanças. A eles coube, assim, a primazia de
apontar primeiro os efeitos da destruição da Natureza. Só a título de
ilustração, em estudo comparativo sobre políticas florestais desenvolvi
das em vários lugares do mundo, Warren Pear mostra que, enquanto o
governo federal brasileiro empregava 22 engenheiros florestais, em 1955,
os Estados Unidos empregavam 21 mil engenheiros agrônomos
especializados em flora selvagem para uma área florestal menor, boa
parte dela já devastada.
Como grande parte das instituições científicas brasileiras são go
vernamentais, o papel que caberia a órgãos da sociedade civil ou a indiví
duos interessados em pressionar o Estado a tomar medidas acabou sendo
exercido pelo cientista. Seu hollerith sendo pago pelo governo, ele acabava
se tornando fator de pressão dentro dos órgãos governamentais.
Na década de 60, registrou-se mais uma onda de produção
legislativa - o novo Código Florestal, a nova Lei de Proteção aos Ani
mais e a criação de vários parques nacionais e estaduais, principalmente
em São Paulo, são alguns exemplos. Ainda não se falava em “ ecologia
política” , isto é, não se discutia o estilo de desenvolvimento que o País
devia adotar, o tipo de indústrias e atividades económicas a implantar, a
qualidade de vida urbana propriamente dita. Temas como poluição do
ar, qualidade da água, aglomeração urbana, zoneamento das atividades
urbano-industriais e isolamento de certas atividades de maior impacto
sobre o meio ambiente ainda não suscitavam debate público. Por isso,
concluo que, entre 1920 e 1970, a consciência ambientalista foi muito
prejudicada pelos altos e baixos da democratização do País. A ditadura
de 64 desmobilizou a cidadania, resultando numa atuação estatal tímida
e particularmente voltada para a preservação do chamado ambientalismo geográfico, naturalista.
Por último, vamos lembrar que, entre 1920 e 1970, a idéia de
crescimento ecônomico prevaleceu muito sobre a vertente preservacio25

nista: o Brasil foi um dos países que mais cresceu economicamente, em
particular de meados da Segunda Guerra Mundial até 1980. Este desen
volvimento se baseou principalmente na exploração irracional, intensi
va, agressiva, dos recursos naturais: construíram-se hidrelétricas, sacrifi
caram-se florestas, implantaram-se indústrias de grande impacto sobre o
meio ambiente, construíram-se estradas, portos, refinarias. E, para tanto,
não houve nenhum pudor ambiental.

(1 )0 Código Florestal brasileiro foi substituído pela lei de número 4771, de 1965.
(2) O Código de Pesca foi substituído pelo decreto-lei número 221/67 e ode Caça,
pela lei de número 5197, de 1967.
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duardo Viola - No período entre 1970 e 1990, ocorreu uma
série de grandes alterações no ambientalismo brasileiro,
provocadas por transformações na dinâmica da sociedade brasileira e
por mudanças na sua relação com a comunidade mundial, em particular
a intensificação do processo de globalização e a passagem de um sistema
internacional para um sistema global-transnacional.

E

A primeira grande transformação se deve ao que aconteceu com a
economia brasileira nesses últimos 25 anos, de 1970 até hoje. Durante
praticamente uma década, registramos um crescimento econômico ace
lerado. Mas, nos anos 70, prevaleceu uma total desconsideração pela
proteção ambiental. Foi a década do nascimento do ambientalismo mo
derno, o período em que o movimento se manteve à margem da socieda
de, tal como uma loucura folclórica. Estranhos eram considerados aque
les que gostavam de árvores, de animais e de florestas.
Na década de 80, houve, uma grande ruptura na história econômi
ca do Brasil. Foi quando estagnou o crescimento econômico acelerado,
que vinha desde os anos 40. O Brasil deixou de ser campeão mundial de
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crescimento econômico a partir de 1981. Isso teve grande impacto sobre
todo o tecido social e sobre a produção de idéias. O que é muito interes
sante é que, de algum modo, este foi o período em que houve maior
crescimento da consciência ambiental e do ambientalismo no Brasil,
quando, do ponto de vista estritamente econômico, a década de 80 foi
tida como uma década perdida.
Neste ponto reside a primeira singularidade do Brasil em relação
ao mundo: em geral, o movimento ambientalista cresceu nos outros paí
ses em períodos de grande crescimento econômico. Todos os estudos
comparativos, e em particular aqueles realizados em países do Norte,
revelam que, quando há crise econômica, ocorre uma espécie de retração
do avanço da consciência, da legislação e das políticas de proteção am
biental e, quando há crescimento econômico, registra-se uma expansão.
O interessante é que no Brasil aconteceu o inverso. A crise econô
mica registrada nos anos 80, que não foi motivada por razões de escas
sez ecológica - embora, indiretamente, a importância do petróleo na eco
nomia mundial a tenha deflagrado -, favoreceu a expansão da consciên
cia ambiental através da crítica ao modelo de desenvolvimento vigente.
A interrupção do acelerado crescimento registrado anteriormente provo
cou indagações sobre os efeitos perversos do desenvolvimento econô
mico, um questionamento dos efeitos da assimetria social do desenvol
vimento econômico e das correlações que muitas vezes a esquerda supu
nha necessárias entre esse tipo de crescimento econômico e o autoritarismo
político.
A esse tipo de questionamento agregou-se a questão de que o
desenvolvimento adotado era extremamente perverso do ponto de vista
ambiental: tinha sido altamente poluidor e degradador dos recursos na
turais. Estagnação econômica e expansão da consciência ambiental são
fatores que revelam o quanto o Brasil é diferente da maioria dos outros
países do planeta, em se tratando de ambientalismo.
Na década de 90, iniciou-se o processo de reforma econômica e
abertura do Brasil para a economia mundial, o que, de algum modo,
engancha no processo de globalização, que, até a década de 80, era um
processo contraditório. A economia brasileira era muito fechada, tinha
uma dinâmica muito nacionalista, e, nos anos 90, sofreu profundo pro
cesso de abertura, por um lado atrelado a sucessivas crises de
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governabilidade que a mantiveram superinflacionária, e, por outro, a um
processo de reconstrução parcial e limitada da governabilidade a partir
de 1994, particularmente marcado por uma estabilidade macroeconômica,
ainda em vias de consolidação.
Este processo de abertura da economia brasileira para a economia
internacional vem afetando profundamente a dinâmica do ambientalismo
brasileiro, no sentido de que o processo de expansão da consciência
ambiental e o processo de desenvolvimento do movimento ambientalista
estão associados à ascensão das correntes globalistas e ao declínio das
correntes nacionalistas dentro do ambientalismo.
A segunda grande transformação tem a ver com o impacto do
movimento ambientalista sobre a sociedade. Pode-se dizer que, durante
a década de 70, ocorreu um processo de baixíssimo impacto sobre a opi
nião pública, e, a partir do começo dos anos 80, um processo de cresci
mento contínuo do impacto das questões ambientais sobre a opinião pú
blica. Todavia, o crescimento da importância da questão ambiental para
a opinião pública não teve correlações diretas pontuais com transforma
ções, seja nos comportamentos individuais, seja nos comportamentos
microeconômicos empresariais, seja nas políticas públicas.
A terceira grande transformação teve a ver com a mudança
organizacional do ambientalismo nesses 25 anos, uma transformação que
saiu de um tipo de ambientalismo confinado, nos anos 70, de um lado, a
pequenos grupos da sociedade civil, e, de outro, a reduzidos nichos de
pessoas que, dentro da estrutura do Estado federal e de alguns estaduais,
acreditavam que era necessário proteger o ambiente. Foi um
ambientalismo muito restrito, confinado organizacionalmente e de ca
racterísticas bissetoriais: arregimentava pequenos setores da sociedade
civil e do Estado.
Durante a segunda metade da década de 80, o ambientalismo se
tomou multissetorializado: começou a penetrar outras áreas e dinâmicas
organizacionais, ultrapassou as fronteiras das agências ambientais esta
tais e das associações e movimentos ambientalistas e passou a impregnar
outros movimentos sociais e Organizações Não Governamentais, uni
versidades, a mídia, agências governamentais não especificamente
ambientais e empresas. Ocorreu uma transformação organizacional gi
gantesca que, de algum modo, se resume a afirmar que o ambientalismo,
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enquanto tal, tinha uma identidade definida enquanto foi fraco. À medi
da que cresceu e se expandiu, se diluiu na sociedade, se tomou bemsucedido porque os problemas que abordava deixaram de ser restritos a
uma minoria de loucos, e passaram a ser uma questão presente nas estru
turas perceptivas e cognitivas (não necessariamente nas comportamentais)
da sociedade.
A quarta grande transformação diz respeito ao processo de rela
ção entre a esfera nacional e a internacional. Entre as décadas de 70 e 90,
processou-se a passagem do sistema internacional para o global. No sis
tema internacional, a unidade básica, o ator fundamental, era o Estadonação e o macrossocial era a sociedade nacional em contexto internacio
nal. Eram as unidades nacionais que interagiam internacionalmente.
Em meados da década de 90, surgiu um novo mundo, um sistema
global, no qual a macro-sociedade não é mais a sociedade nacional, se
não a sociedade planetária, e as sociedades nacionais são subunidades
da sociedade planetária. O processo de globalização enfraqueceu as capaci
dades regulatórias e alocativas dos Estados nacionais e destruiu o sistema
comunista e o comunismo num processo extremamente complexo.
O processo de globalização é multidimensional e a globalização
não deve ser entendida apenas como financeira. Ela tem múltiplas di
mensões: militar, financeira, econômica-produtiva, comunicacional-cultural, religiosa, interpessoal-afetiva, ecológico-ambiental, epidemiológica,
criminal-policial, esportiva, científico-tecnológica, demográfico-migratória e política.n
A globalização é um fenômeno de fundamental importância para
explicar o mundo atual, mas infelizmente na mídia vem sendo apresenta
da de modo muito sim plificado, como se se resumisse a uma
homogeneização. A globalização do mundo é a compactação espacial, a
aceleração temporal e a porosidade interno-externa. A compactação do
mundo gera novas heterogeneidades e novas contraditoriedades. Ela destrói realidades e empregos, mas também cria novos trabalhos, mesmo
que o balanço final penda para o desemprego estrutrural. O homogeneizante está permanentemente presente com o heterogeneizante.
Estamos hoje num novo tipo de macrossistema bifurcado. De um
lado, temos um subsistema estado-céntrico, onde os Estados-nações ain
da seguem sendo atores do sistema. De outro lado, temos o subsistema
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multicêntrico, com uma multicidade de atores, cujos mais conhecidos
são as corporações transnacionais. Mas temos também ONGs
transnacionalizadas, organizações intergovemamentais, organizações cien
tíficas e redes de indivíduos. Estas redes têm a ver com a revolução das
capacidades de um estrato importante da humanidade e o aumento da
incerteza sistêmica: é um expressivo aumento da capacidade de impacto
no sistema global de indivíduos empreendedores, que são superindivíduos, superlideranças, que conseguem construir novas redes sociais, par
ticipar de arenas de alta complexidade e definir novas agendas.
O ambientalismo como tecido social, seja na sua forma original,
mais simples, mais confinada e primária, seja na forma complexa, na
multissetorialidade dos anos 90, é um grande laboratório desta comple
xidade do sistema global, um dos seus laboratórios privilegiados. Eu me
dedico cada vez mais ao estudo da globalização e a abordo pelo viés
ambiental. Tem uma grande vantagem quem aborda a globalização pelo
viés ambiental, se comparado com quem a trata pelo viés econômico,
porque a maioria das pessoas que estudam globalização se mantém na
esfera econômica e tem uma concepção bem mais simples. Tenho nota
do isso com muito interesse: é nesse preciso ponto do tecido social pla
netário que se observa ostensivamente a complexidade, a contraditoriedade e a paradoxalidade do que é contemporâneo.
A contemporâneidade repele cada vez mais pensamentos lineares
e desbanca os intelectuais que ainda seguem pensando nos paradigmas
obsoletos do século 20. Deste ponto de vista, nos anos 70, o Brasil era
um paraíso do nacionalismo, a ilha de prosperidade de Ernesto Geisel.
As elites brasileiras dos anos 70 acentuaram o caráter semi-autárquico
da economia brasileira - nessa época, só era legítimo importar petróleo e
acelerar a substituição de importações a marcha forçada. Na década de
80, as elites e contra-elites brasileiras ficaram desorientadas com a ace
leração da globalização.
A quinta grande transformação é o processo de horizontalização e
democratização da sociedade brasileira em vários níveis: na escola, na
família, nas organizações sociais, nos sindicatos, no Estado e nas empre
sas. Este processo de democratização implicou em extraordinário pro
gresso, mas ganhou também algumas dimensões negativas que importa
destacar. Ele sobredimensionou a retórica da participação popular e a
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capacidade de negociação de interesses particulares e, simultaneamente,
manteve a dualidade social com um vasto contingente de cidadãos polí
ticos que não são cidadãos do ponto de vista social.
A democracia tem uma dupla dimensão. Em primeiro lugar impli
ca processos decisorios baseados numa lógica pública e universal e,
nesse ponto, a democracia requer uma engenharia institucional que fa
voreça o interesse público, que não é um agregado de interesses particu
lares. A outra dimensão da democracia é o desenvolvimento da capacidade
organizatória, articulatoria e reinvidicatória de diversos grupos particulares.
Essas duas lógicas são simultaneamente complementares e con
traditórias. A maioria das pessoas no Brasil pensa erroneamente que as
duas lógicas são fundamentalmente complementares. No Brasil dos anos
80, houve um hiperdesenvolvimento da lógica de negociação
particularista de múltiplos grupos de interesses e corporações (privados
e estatais). A maximização das capacidades particularistas afeta cada vez
mais os processos decisorios (no Brasil e em vários países do mundo),
no sentido da formação de coligações de reforma e veto em torno de
questões separadas. O problema é que, em cada questão separada, as
coligações de veto são geralmente mais poderosas que as coligações de
reforma orientadas pelo interesse público e de longo prazo.
Esta dinâmica democrática de conteúdo particularista e de curto
prazo afetou muito as possibilidades de expansão do movimento
ambientalista. Ele não ocasionou o problema, mas é um dos atores mais
afetados, porque a questão ambiental é pública por excelência. Para pro
teger o ambiente, não são necessários apenas mecanismos regulatórios
de comando e controle; ao contrário, há que se ter também muitos incen
tivos de mercado e disseminação educacional de novos valores. Para a
questão ambiental, o aspecto público representa prioritariamente um pro
cesso decisorio apoiado num forte componente de lógica universal que
possa permear tudo.
Como produto das cinco grandes transformações citadas resul
tou, em meados da década de 90, uma constelação muito complexa de
correntes político-culturáis dentro do ambientalismo brasileiro. Diferenciam-se quatro grandes linhas: os globalistas-progressistas-sustentabilistas, os globalistas-conservadores-sustentabilistas, os nacionalistas-progressistas-sustentabilistas e os sustentabilistas-radicais.
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Os globalistas-progressistas-sustentabilistas (GPS) são a favor da
construção de instituições de governabilidade global e pregam uma
marcante redefinição do Estado brasileiro, com o objetivo de liderar urna
transição gradual para uma sociedade sustentável, baseada na idéia da
revolução ambiental (a convergencia entre desenvolvimento econômico
e proteção ambiental através de novas tecnologias de eficiencia energética,
reciclagem de materiais e controle de poluição). A redefinição do Estado
implicaria na redução de suas funções econômicas (contra o setor produ
tivo estatal e o protecionismo excessivo) e o fortalecimento de suas fun
ções sociais e ambientais.
Os globalistas-progressistas-sustentabilistas pensam que a quali
dade ambiental é essencialmente um bem público que somente pode ser
mantido através de urna incisiva intervenção normativa e regulatória do
Estado, complementada com incentivos de mercado. De acordo com esta
abordagem, os ambientalistas deveriam construir uma ampla coalizão
socio-política. Os globalistas-progressistas-sustentabilistas defendem urna
acentuada redução na fecundidade, um aumento dos padrões de consu
mo popular, uma reestruturação do consumo da classe média e uma re
dução moderada dos padrões de consumo dos ricos. Eles pensam que as
considerações de eqüidade devem ser equilibradas com as considerações
de eficiencia económico-ambiental.
Os globalistas-progressistas-sustentabilistas são favoráveis a uma
combinação de preservação e desenvolvimento sustentável com alta
tecnologia para a Amazônia. Querem: (1) o fortalecimento do Estado de
direito com o aumento da presença da União (justiça, polícia, Forças Arma
das); (2) o combate ao narcotráfico, ao garimpo predatório e ao desmatamento irracional; (3) a proteção das comunidades indígenas; (4) o desestímulo
à migração de trabalhadores não qualificados; (5) a definição e demarcação
da propriedade pública, comunitária e privada; (6) a consolidação do
zoneamento ecológico-econômico; (7) a ampliação da cooperação inter
nacional para o desenvolvimento de setores produtivos sustentáveis, a
erradicação da pobreza através de investimentos em planejamento fami
liar, educação, saúde, saneamento básico e moradia, a preservação e o
uso da biodiversidade, o incentivo à vinda e fixação de cientistas e técni
cos nacionais e internacionais, e a formação de joint ventures em setores
produtivos (laboratórios farmacêuticos, de biotecnologia, climáticos).
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Para os GPS, o Estado federal deve ocupar um papel estratégico,
complementado com a inclinação para a sustentabilidade do mercado
mundial em relação ao desenvolvimento da Amazonia. Os GPS ocupam
posição importante em algumas áreas do aparelho de Estado (Ciencia e
Tecnologia, Meio Ambiente, Assuntos Estratégicos), no setor
ambientalizado do empresariado (expressado pela Fundação Brasileira
para o Desenvolvimento Sustentável) e no setor mais profissionalizado
das ONGs ambientalistas. A nível partidário, têm alguma expressão no
PSDB (Fábio Feldmann), no PDT (Jaime Lerner) e no setor moderado
do Partido dos Trabalhadores ( José Genoíno).
Os globalistas-conservadores-sustentabilistas, por sua vez, defen
dem uma utilização predominante de mecanismos de mercado para a
proteção ambiental e, em geral, concentram sua atuação na preservação
dos ecossistemas naturais, onde têm grande capacidade de cooperação e
de aliança com seus equivalentes internacionais. Os GCS tratam de
desvincular as questões ambientais das sociais. Querem preservar intacta
uma parte muito vasta da Amazônia e o eixo de seu programa sustenta-se
na implantação de Unidades de Conservação, na contenção das migra
ções e no controle drástico do crescimento populacional na região.
Para os GCS, as funções fundamentais do Estado deveriam ser
repressivas em relação às atividades predatórias e de coordenação com
organizações intergovemamentais e não-governamentais internacionais,
por ocasião da implantação e gerenciamento das Unidades de Conserva
ção. Eles são quase inexpressivos, com exceção de um pequeno setor
muito internacionalizado da comunidade ambientalista.
Quanto aos nacionalistas-progressistas-sustentabilistas, eles des
confiam das instituições de governabilidade internacional (consideram
que elas fazem prevalecer os interesses dos países ricos) e são a favor do
fortalecimento do Estado nacional, incluindo suas funções econômicas
regulatórias e um forte setor produtivo estatal. Eles são contra a utiliza
ção de incentivos de mercado para a proteção ambiental. Tal como os
globalistas-progressistas-sustentabilistas, os nacionalistas-progressistassustentabilistas defendem a construção de uma ampla aliança política,
com o objetivo de atingir gradualmente uma sociedade sustentável base
ada na idéia da revolução ambiental. Os NPS são favoráveis a reduções
moderadas na fecundidade. Com relação à Amazônia, reivindicam uma
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política abrangente de contenção das atividades econômicas (particular
mente as que são controladas por corporações transnacionais), do garim
po e um programa de apoio às atividades extrativistas de pequena escala,
desenvolvidas pelos povos da floresta (os índios, os seringueiros e os
ribeirinhos). Para eles, uma parte substancial da Amazônia deveria ser
preservada pelo seu valor estético e científico, ainda que a associação
entre biodiversidade e a biotecnologia devesse ser encarada com extre
ma prudência. Os NPS valorizam ainda uma marcante intervenção do
Estado tanto para operar os sistemas produtivos quanto para promover o
bem-estar social. Eles têm expressão minoritária na burocracia civil e
militar e estão bem representados no ambientalismo estrito senso e no
socioambientalismo. A nível partidário, são importantes no frágil Parti
do Verde e minoritários no PT e em outros partidos de esquerda.
Por fim, os sustentabilistas-radicais pregam formas extremamente
descentralizadas e utópicas de governabilidade internacional e relutam
em estabelecer alianças outras senão com os ambientalistas radicais do
Norte e os pobres do Brasil. Os radicais geralmente rejeitam o Estado e o
mercado e têm uma abordagem comunitarista, segundo a qual somente
organizações da sociedade civil podem ter um rol determinante para al
cançar a sociedade sustentável. Eles são contrários à idéia da revolução
ambiental e a favor de uma diminuição drástica do consumo das classes
média e alta. De acordo com este enfoque, as considerações de eqüidade
devem prevalecer totalmente sobre as considerações de eficiência.

(*) Para uma análise específica, recomendo a leitura do artigo “ A Multidimensionalidade da Globalização, as Novas Forças Sociais Transnacionais e seu Impacto na Po
lítica Ambiental no Brasil, 1989-1995” in “ Incertezas de Sustentabilidade na
Globalização” , organizado por Eduardo Viola e Leila Ferreira e publicado pela Edito
ra da Unicamp.
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ector Leis - Se Nasrudim, famoso personagem da sabedoria
sufi, fosse ambientalista, talvez teria duas notícias para nos
dar - uma boa e uma ruim. A boa seria que os problemas ambientais vão
acabar em pouco tempo. A ruim, que o mundo também vai acabar.

H

De fato, a maioria das pessoas imagina negativamente catástro
fes, como o advento do pensamento indesejado, em lugar de desejar (po
sitivamente) que ocorra o impensável. Na minha opinião, o papel mais
importante do ambientalismo se refere menos a mudanças no meio ambi
ente (o pensável) do que a mudanças na nossa civilização (o impensável).
As perspectivas futuras do ambientalismo partem desta comprovação.
A emergência do ambientalismo expressa a oportunidade (ainda
que não a necessidade) de uma catástrofe ou transição para outro cená
rio. Parafraseando o filósofo Martin Heidegger, pode ser dito (especial
mente às mentes adormecidas contemporâneas, que continuam sendo
maioria) que, se a espécie humana não se arriscar numa aventura, tudo
estará perdido. E, assim como a poesia é essencialmente uma aventura,
acredito que em tempo de penúria deveríamos pensar em política tam
bém como aventura. Mas essa aventura (antecipando possíveis mal-en
tendidos) não pode ser identificada com as aventuras da política na
modernidade (utopias “ futuristas” , como foi o caso do comunismo e do
nazismo, por exemplo). Ela seria uma aventura (amorosa) da política na
vida (isto é, “ viajando" vitalmente através de experiências no campo dos
sentimentos, da arte, da religião e do conhecimento, e não apenas do
consumo e do poder).
Nesse sentido, devo confessar que grande parte dos esforços que
vêm sendo realizados na área ambiental me parece bastante desorienta
da. Embora politicamente corretos, esses esforços estão banalizando a
problemática ambiental através de etiquetas, como “ qualidade de vida” ,
“ desenvolvimento sustentável” , “ educação ambiental” , “ sociedade de
risco” e outras.
Não negaria sua validade se essas expressões ocupassem um lu
gar mínimo no contexto da pesquisa atual (e isto vale tanto para a produ
ção brasileira como a mundial). Mas esses enfoques reducionistas, am
plamente dominantes, antes que iluminar o carma da nossa sociedade
contemporânea, o escondem e reforçam. Eles projetam para o social a
causa dos problemas ambientais, esquecendo que esses estão chamando
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mais a atenção para a condição-natureza humana do que para um ou
outro modelo de sociedade que eventualmente possa vir a existir.
Assim, como os problemas sociais permitem que sejam encontra
das soluções técnicas, independentemente de qualquer consideração
metafísica, os problemas ambientais, pelo contrario, trazem à tona o lado
“ obscuro" da alma humana e, portanto, não há soluções técnicas sem
levar em conta aspectos metafísicos. A confusão entre os aspectos
ontológicos e sociológicos dos problemas ambientais permeia a maior
parte das análises existentes, induzindo inevitavelmente o ambientalismo
a um impasse.
Tanto no campo científico como dentro da militância ambientalista,
é fácil comprovar a escassez de posições com essas características. Con
siderando o quase meio século de vida ativa do ambientalismo mundial,
bem como os 25 anos do ambientalismo brasileiro, chamam realmente a
atenção estas carências. Não tenho dúvidas de que uma das dificuldades
para implantar práticas inovadoras se deve à excessiva “ normalidade” da
política e da ciência contemporâneas. A rigor, a problemática ambiental
constitui uma anomalia difícil de absorver pelo mainstream dos sistemas
políticos e científicos vigentes, mas também é certo que os ambientalistas
(que são, por definição, uma anomalia social) não têm se interessado
muito por questões civilizatórias. Com raras exceções, nosso debate não
conseguiu chegar até os núcleos principais da discussão social e política
contemporânea, o que me faz supor que ele é ainda considerado como
um “ caso de política” ( e, o que é bem pior, aqui entendida como política
pública). O “ progresso” do ambientalismo dependerá em bom grau de
ele aprender a “ pular a cerca” e se atrever a imaginar não apenas uma
legislação ambiental, como também novas formas estéticas e espirituais
para relacionar a sociedade e a Natureza.
Em relação às hipóteses levantadas, vale a pena fazer uma última
observação sobre o caso brasileiro. Samyra Crespo observou ( em recen
te artigo) a importância que tem o componente religioso dentro do
ambientalismo brasileiro. De forma sugestiva, ela descreveu a
“espiritualidade ecologista” em termos marcadamente sincréticos. Isto
me parece um dado alentador que aponta as potencialidades, não apenas
do ambientalismo, mas também da sociedade brasileira, para pensar, sentir
e agir o verdadeiro desafio ambiental
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úcia da Costa Ferreira - É extremamente curioso notar a

quantidade de eventos patrocinados pelo próprio ambienta
lismo, com o objetivo de autoavaliação, seja de um período específico,
seja do processo de constituição do movimento como um todo. Talvez
nenhum outro movimento social se preocupe tanto em conhecer suas
origens, suas características, seu desempenho e o rumo que tem tomado.
Mas, ao meu ver, esta postura não é casual, nem demonstra falta de fôle
go por parte dos militantes e dos filiados, nem denuncia qualquer indício
de derrota do movimento.
Em contrapartida, eu vou aceitar esta hipótese de “ crise" do mo
vimento, por ela ser boa para refletir. Através dela, se pode trabalhar
questões fundamentais, já que a hipótese de crise nos remete ao
autoconhecimento e a uma perspectiva de emancipação.
Sendo assim, eu sugiro pensar a suposta crise do ambientalismo
através de alguns pares de opostos geralmente trabalhados pela Teoria
da Ação Social: movimento social e grupo de pressão, particularidade e
universalidade, atores sociais e agentes políticos, dentre outros estabele
cidos posteriormente de acordo com as especificidades reconhecidas por
cada um, como, por exemplo, a falsa tensão entre bem-estar social e
qualidade ambiental, que atrapalhou o sono de tantos ambientalistas pre
ocupados em alargar o diálogo com outros movimentos sociais em perí
odo recente.
Esses pares de opostos talvez sejam úteis para refletir sobre a en
vergadura da tarefa que nós mesmos nos impusemos, a partir do momen
to em que decidimos enfrentar a promessa da universalidade - universa
lidade na ação e universalidade nos propósitos.
Nos anos 70 e início dos anos 80, quando o ambientalismo emer
gia com as características que reconhecemos nele hoje, a literatura espe
cializada em movimentos sociais caracterizava-o como um novo movi
mento social. Por que? Justamente pelo fato de que, emergindo no seio
das classes médias intelectualizadas dos grandes centros urbanos, pare
cia que, tal como os movimentos estudantis, os de minorias étnicas, de
gênero ou de liberação de costumes, seu objetivo central seria muito
mais obter a aceitação das suas idéias e identidade, enquanto grupo soci
al diferenciado, do que transformar a sociedade como um todo; visava
muito mais o seu reconhecimento em si, enquanto especificidade, por
38

outras categorias de sujeitos, do que a proposta de transformá-las segun
do seus parâmetros e propósitos.
Mas o ambientalismo surpreendeu a todos quando começou a es
boçar intenções mais amplas de se constituir como um ator que ultrapas
sa as classes médias para dialogar com outros segmentos sociais e quan
do ultrapassou também suas próprias idéias estabelecidas inicialmente
na oposição genérica a uma sociedade injusta, desigual, predatória e
imediatista, para esboçar algo que poderia constituir-se como um novo
projeto de sociedade.
Nesse momento, alguns autores reconheceram que ali poderia haver
um movimento social, portador de um projeto histórico-social de trans
formação da sociedade como um todo.
Mas, de fato, o que caracterizaria um movimento social? Em pri
meiro lugar, só seriam movimentos sociais as formas de mobilização
coletiva capazes de reinventar a sociedade e a vida política. Não se pode
afirmar que todas as formas de ação coletiva sejam demandas sociais à
procura de uma oferta política passível de ser encontrada mais cedo ou
mais tarde, ou que sejam sinais de uma recusa global à sociedade. O
conceito de movimento social é de grande valia porque indica o lu
gar onde tendem a se formar os conflitos com fôlego suficiente para
aglutinar diferentes interesses, expectativas e valores, onde a capa
cidade de homens e mulheres de fazer a sua história atinge seu grau
mais elevado e refinado. Isso porque um movimento social pode ser
definido através de três elementos constitutivos: a definição do próprio
ator, de seu adversário e do campo de disputa onde se desenrola o confli
to que se propõe.
Então, o ambientalismo seria um movimento social? Grosseira
mente, poderíamos dizer que sim. Evidentemente, isso não cabe ao
ambientalismo como um todo. Alguns setores preferem atuar como
“ grupo de interesse” ou grupo de pressão, tal como é definido pela
sociologia americana, já que prioriza uma ação voltada ao mercado
político, pressionando o Estado a atender demandas que não são re
conhecidas como reivindicação de parcela significativa da socieda
de. Sua base de legitimação é técnico-científica e pressupõe uma baixa
eficiência de incorporação de um tipo de cidadania verde ao tecido soci
al brasileiro.
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Outros segmentos ambientalistas caracterizam-se por uma movi
mentação muito maior na esfera cultural do que na esfera política e vi
sam preferencialmente uma mudança radical nas condutas, códigos e
valores que caracterizam a modernidade e o projeto de modernização
que lhe conferiu sentido.
Ambos não definem adversários, nem tampouco a arena onde
dimensionam sua ação. Mas há uma fatia do ambientalismo, a cada dia
mais significativa, tanto do ponto de vista de sua visibilidade na esfera
pública, quanto do ponto de vista de sua influência crescente sobre seus
parceiros, que pelo menos se reconhece como um ator social, no sentido
que pretende constituir-se enquanto tal - aquele que é portador de um
projeto de sociedade.
Não que se possa afirmar desde já que seus adversários estejam
definitivamente bem demarcados, nem que o projeto de sociedade já es
teja redigido. Infelizmente, também não há consenso sobre o design
institucional da sociedade que apregoa e com que sonha. Não importa.
Há, sem sombra de dúvida, um esboço de tudo isso.
Sua principal promessa é a capacidade de diálogo entre categorias
diferenciadas de sujeitos, inegavelmente o princípio constitutivo da pró
pria ação ambientalista. Os resultados desse diálogo, entretanto, ainda
estão entregues ao acaso e não há como contentar-se com prognósticos
piegas e simplificadores.
Por isso, passamos a ouvir o termo "ambientalismo". Sua pro
messa de universalidade nos obrigou a pensá-lo como um movimento
multissetorial que penetrava o governo, a academia, o empresariado, além
de outros movimentos sociais, políticos e civis.
Chegamos hoje, nos anos 90, com algumas características angari
adas nessas mudanças de rumo, e também com outras que são devidas às
peculiaridades do momento histórico por que passava o Brasil no perío
do constitutivo e de consolidação do ambientalismo. A etapa que vive
atualmente o movimento, inaugurada pela internacionalização das dis
cussões durante a Conferência da ONU e reavaliada na Agenda 21, im
pede no longo prazo o fortalecimento dos particularismos e impõe uma
ordem universal. No entanto, é preciso assinalar que o ambientalismo
atual carrega em si a herança do que foi, quando de sua constituição e
consolidação. Apesar da obrigatoriedade da universalidade, o ambienta
do

lismo dos anos 90 não poderia deixar de ser preferencialmente político e
tampouco conseguiria abrir mão de temas que lhe foram oferecidos atra
vés do diálogo com outros atores sociais.
Nesse sentido, vale lembrar que o ambientalismo brasileiro atual
é fruto de modificações que ocorreram nos anos 80, quando esteve sob
forte influência do debate deflagrado por outros movimentos sociais,
que naquela época se estabeleceram com um formato palpável de organi
zação política.
Em um mesmo movimento, os sindicatos fortaleceram-se depois
das greves do ABC paulista e as demandas populares invadiram o espa
ço público. As aspirações por uma sociedade justa e igualitária ganha
ram forma através da reivindicação de direitos diversos, expandindo o
espaço jurídico formal por meio de conquistas importantes na Constitui
ção de 1988 e, segundo alguns autores, traduziram-se na formação de
sujeitos políticos hoje reconhecidos como interlocutores legítimos no
jogo político nacional.
Neste período pós-regimes militares, o desafio da cidadania de
um modo geral era criar um sentido de pertencimento, sem o qual ho
mens e mulheres não poderiam reconhecer-se como cidadãos. Para uma
sociedade cuja tradição política insiste em destituir todos e cada um de
um lugar de reconhecimento, sempre foi difícil que os direitos funcio
nassem como referências normativas a identidades grupais. Para além
das conseqüências do aumento da degradação ambiental, da pauperização,
do desemprego e do subemprego, o resultado escandaloso das políticas
sociais e econômicas armaram um espelho perverso que projeta
ininterruptamente imagens de exclusão.
Apesar de sua intenção verbalizada em diferenciar-se de outros
modos de ação, o ambientalismo emergente no País teve que conviver,
para além de sua agenda própria, com a ausência de espaços de reconhe
cimento e de vínculos propriamente civis, traduzidos pela dificuldade de
formular os dramas públicos e privados na linguagem dos direitos. Sua
herança imediata foram, tal qual para outras formas de mobilização, có
digos morais que disputavam a gramática da legitimidade reconhecida
no diálogo tradicional com o Estado. Por outro lado, os regimes milita
res deixaram também de herança à sociedade brasileira a utopia popular
de uma nação de trabalhadores, construída em um cenário de incerteza e
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anomia: são portadores de direitos e basicamente de deveres de cida
dãos, não aqueles que nascem e vivem em território nacional, ou aqueles
que se submetem às leis desta comunidade extensa, mas os que traba
lham e contribuem para a renda nacional. Esta concepção de cidadania,
que está na base de uma estratégia de Estado de incorporar seletivamente
determinados setores sociais ao universo da cidadania, acabou por res
tringir as concepções de pobreza à de carência material, o que dificulta a
compreensão sobre o sentido amplo dos direitos - sociais, políticos e
civis - entrelaçados mesmo quando se trata de políticas sociais ou
ambientais.
Nesta perspectiva, a desigualdade, vista como diferenças materi
ais desconectadas daquelas de ordem jurídica ou política, funcionou como
mais um fator de isolamento ao discurso ambientalista, já que a retórica
de defesa dos excluídos vale-se da justificativa a programas de estímulo
ao crescimento da economia, baseada no argumento da expansão ilim i
tada da massa economicamente ativa e dos também ilimitados benefícios
do welfare state para o universo dos trabalhadores. Para o ambientalismo, este talvez tenha sido o nó recente mais difícil de desatar.
No Brasil, sem dúvida, existem cidadãos de diversas categorías.
Existem inclusive aqueles cuja convivencia com índices alarmantes de
contaminação ambiental configura uma situação de ausencia total de di
reitos, pois, no limite, lhe é recusada a vida em si.
Mas esta herança política e cultural deixada ao ambientalismo
aprofundou dilemas e dificultou sua atuação política. Os fantasmas da
exclusão e discriminação criaram barreiras quase intransponíveis entre
militantes e opinião pública que, há dez anos, se debatem em tomo de
uma falsa polêmica entre qualidade ambiental e bem-estar social. Em um
país onde as carências relativas à pobreza em áreas urbano-industriais
ocupam o espaço preferencial de constituição do universo da cidadania,
invadindo ora a retórica oficial, ora a agenda dos movimentos
reivindicatoríos, a degradação ambiental que caracteriza o território na
cional aparece perante a opinião pública como reivindicação de forte
conteúdo ideológico, como se o bem-estar do cidadão representasse a
antítese da conservação dos sistemas naturais.
E como se a “ cidadania dos deveres” de que falamos fosse levada
às últimas conseqüências. A perspectiva corporativista construída em
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um tipo de relação com o Estado - seja ele colocado na posição de salva
dor todo-poderoso, seja na de perseguidor excludente que opõem os
contribuintes aos que não pagam impostos, é imediatamente transposta
para as relações com as outras espécies que povoam a biosfera. Para o
trabalhador/contribuinte com os cofres públicos, os programas de con
servação consomem recursos para proteger outras formas de vida, e eles
deveriam ser direcionados para permitir-lhe o acesso progressivo e ilim i
tado ao bem-estar social. Quando muito, aceita financiar programas ofi
ciais de assistência à pobreza, voltados aos excluídos circunstanciais do
mundo do trabalho e da produção. Em uma autofagia singular, a sobrevi
vência de um fator da equação - qualidade ambiental e bem-estar social
- só seria possível com o consumo inexorável do outro.
De qualquer forma, este forte conteúdo ideológico, compartilha
do por amplos setores da sociedade, obscurece a noção de direitos soci
almente construída, dificultando a expansão da agenda pública de modo
a incorporar demandas ainda pouco visíveis no tecido social. A extensão
progressiva e ilimitada do bem-estar social para atingir o universo naci
onal esbarra nos argumentos ambientalistas acerca da escassez de recur
sos para mantê-la e gastou-se tempo e esforços em demasia para estabe
lecer e negociar patamares aceitáveis, do ponto de vista da sustentabilidade, para as expectativas de pobres e ricos. Visto a partir do ponto de
vista do drama social vivido pelo País, o conteúdo dessa discussão pare
ceu sempre exageradamente artificial.
O problema é que se esqueceu de abordar o óbvio. Até que o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) propôs
um índice de desenvolvimento humano, o Human Development Index
(HDI), para avaliar comparativamente o desempenho de diferentes paí
ses frente a algumas dimensões básicas do bem-estar social. Por si só, o
HDI conseguiu desvendar o conteúdo ideológico da falsa tensão entre
qualidade ambiental e bem-estar social.
Por exemplo, o nível de desenvolvimento humano e social alcan
çado pelo Brasil no início dos anos de 1990 situava-se em um nível
intermediário, em comparação aos países selecionados, em parte graças
aos níveis de desenvolvimento econômico atingidos aqui. Contudo, tais
índices poderiam ter permitido ao País um desempenho muito maior de
desenvolvimento humano e social. Ao invés de estarmos na companhia
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da África do Sul e do Irã, poderíamos ter um padrão semelhante ao da
Argentina, Chile, Polônia e Iugoslávia. A diferença se deve a inúmeros
fatores, mas vale ressaltar a importância da crise no setor público, princi
palmente no que se refere ao gasto governamental na área social. O es
forço público medido em termos financeiros situa-se razoavelmente aci
ma do parâmetro característico de países com nível de desenvolvimento
semelhante ao nosso. Porém, a eficiência e a efetividade desse gasto são
dramaticamente reduzidas, no nível comparativo. Na verdade, o gasto
social brasileiro não se dirige preferencialmente à promoção de maior
equidade. Por isso mesmo, há um problema de restruturação do gasto
público e não de aumento no volume, o que inviabiliza qualquer argu
mento de que a qualidade ambiental disputa recursos financeiros escas
sos com programas de bem-estar social.
Mas se essa herança política e cultural deixada ao ambientalismo
aprofundou dilemas e dificultou sua atuação política, curiosamente foi
ela também quem retirou militantes do diálogo autocentrado para ace
nar-lhes uma meta mais audaciosa: sua constituição como projeto de so
ciedade, com ares de universalidade. Curiosamente também, foi exata
mente esta tarefa estabelecida nos anos 90, graças principalmente à uni
versalidade imposta pelo diálogo iniciado por ocasião da Rio 92 com
outros movimentos sociais e com parceiros internacionais, que propi
ciou a aproximação de suas tendências internas, sejam elas culturalistas,
sejam grupos de pressão ou militantes. Essa aproximação evidentemente
provocou inicialmente uma reação esperada de fortalecimento de identi
dades e divergências. O inesperado foi a incorporação de códigos
diferenciadamente estabelecidos e anteriormente circunscritos a tendên
cias específicas.
Ainda é prematuro estabelecer julgamentos sobre o fôlego dessa
miscigenação de propósitos e ações, mas é difícil imaginar hoje uma
organização militante que desconsidere a importância da reformulação
radical em códigos e valores individuais e privados para a constituição
de uma nova sociedade; é difícil ainda apostar, hoje, que se acredite
apenas em estratégias que se restrinjam ao espaço público do jogo polí
tico nacional. Em contrapartida, são raros os grupos de filiação culturalista
que abdicam da atuação centrada no diálogo com o Estado, de modo a
criar canais de participação política. Os grupos de pressão, por sua vez,
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incorporaram códigos de uma gramática estabelecida ideologicamente e
compactuam da necessidade de se estabelecer parcerias com outros mo
vimentos sociais. A política de resultados perdeu, repentinamente, legi
timidade enquanto estratégia de intervenção política única, para reapare
cer como uma possibilidade a mais de forçar a expansão de uma cidada
nia verde em um universo predatório, perverso e imediatista.
Quanto à possibilidade de um projeto social pactuado, vale uma
referência à forte influência que o ambientalismo como um todo sofreu
da tradição anarquista e socialista, que lhe rendeu a tendência a incorpo
rar em sua agenda, pelo menos em tese, reivindicações próximas dos
interesses tradicionais do universo mobilizatório brasileiro, mesmo que
isso representasse em alguns momentos abrir mão de conceitos anterior
mente considerados inatingíveis. Hoje, o conteúdo predominante das
propostas ambientalistas visa integrar a manutenção dos ecossiste
mas nacionais à necessidade mais ampla e universal de manutenção
da biosfera como um todo e da vida de um modo geral, o que pressu
põe o bem-estar das coletividades que vivem e se assentam em seus
domínios. Talvez isso se deva ao fato de que o ambientalismo brasileiro
foi se transformando através de sua atuação nas duas últimas décadas, de
modo a criar uma identidade cultural e política mais ou menos bem
demarcada em torno de eventos onde se misturavam a degradação ambi
ental e social.
Nos anos 80, por exemplo, a politização da degradação ambiental
e social no município de Cubatão, em São Paulo, apontava para uma
experiência emblemática do País, que poderia ser caracterizada como
anômica em sua relação com a natureza. Naquela ocasião, o papel predo
minante do ambientalismo foi fornecer códigos e valores construídos na
alteridade com o projeto de sociedade predominante no País até então, o
nacional desenvolvimentismo.
Outra contribuição importante foi desvendar o acordo nacional
anterior, responsável pelo drama cotidiano de homens e mulheres liga
dos direta ou indiretamente ao pólo industrial. Acordo este que ultrapas
sava classes ou interesses setoriais e apontava para a supremacia do de
senvolvimento do sistema produtivo sobre o bem-estar social, bem como
sobre a qualidade dos sistemas naturais. A presença dos ambientalistas
ali tomava visível a inexistência de normas ou regras que organizassem
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a predação generalizada. Cubatão, através de seu olhar, reaparecia de
modo exemplar e com uma carga de dramaticidade ímpar, de modo a
desvendar o fato de que a cultura nacional, tão impregnada pelo drama
da pobreza e do desenvolvimento, não conseguira até então nominar o
nexo doloroso entre ambos e a Natureza.
Talvez por isso, o ambientalismo atual ainda carregue consigo a
tarefa árdua de colocar-se como o outro lado do nacional desenvolvimentismo e o adversário que estabelece tensões entre tendências dife
renciadas, alianças muitas vezes circunstanciais e interlocução intensa;
todos compartilham da possibilidade de um novo pacto social construído
na oposição ao nacional desenvolvimentismo, para além da necessidade
de se colocar um ponto final nas condutas predatórias. Militantes, gru
pos de pressão e tendências culturalistas em conjunto com alguns gru
pos hoje predominantes no interior da burocracia governamental
decodificam, assim, a cultura desenvolvimentista de um modo geral como
o adversário fundamental à manutenção dos ecossistemas nacionais e da
biosfera como um todo. A grande maioria deles reivindica, mesmo que
os repertórios sejam diferenciados, o papel social de desvendar o con
teúdo ideológico que sustenta o nacional desenvolvimentismo, sobrevi
vente até os dias atuais graças à promessa de uma sempre crescente e
ilimitada produtividade do trabalho e de domínio também crescente so
bre a Natureza, que somados, resguardariam o direito individual ilimita
do ao bem-estar social.
O último par de opostos, ator social e agente político, remete, por
fim, a um fator importante da hipotética crise do movimento ambientalista.
Acertando os códigos, o que está em jogo nesta oposição é a questão das
condições de representatividade que os agentes políticos têm sobre os
interesses, aspirações e projetos dos diversos atores sociais. Para que
exista representatividade, são necessárias algumas condições. Em pri
meiro lugar deve haver forte agregação das demandas provenientes de
indivíduos e grupos bastante diferenciados da vida social. O máximo de
representatividade só seria possível se houvesse total correspondência
entre as demandas sociais e a oferta política. A segunda condição pres
supõe a capacidade de organização autônoma das diversas categorias
que compõem a vida social. A vida social e a própria constituição de
atores é, portanto, anterior à própria constituição da vida política e dos
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agentes que lhe conferem sentido. Os elos entre a vida social e a política
não são, por sua vez, diretos, mas passam por mediadores que orientam
as escolhas políticas e contribuem para formar a oferta política em inú
meros setores da vida social.
Sob essa ótica, a meu ver, o ambientalismo não padece de uma
crise de identidade por constituir-se hoje como um movimento
multissetorial, que congrega inúmeras tendências e propostas. A crise
parece muito mais ser resultado de um momento específico de nossa
constituição, cuja característica principal é a pluralidade dos papéis de
sempenhados por ambientalistas, não importa sua filiação.
Da constituição paulatina do ambientalismo como um ator social,
cuja tarefa principal era ser portador de capacidade organizativa no inte
rior da vida social, fomos atirados a outros dois papéis simultâneos de
agente político e mediadores entre a vida social e política. Esse aumento
na demanda por um desempenho adequado do ponto de vista da
representatividade, em uma atuação na esfera política, não foi acompa
nhado do tempo necessário para restabelecer o fôlego daqueles que inte
gravam papéis de militantes/lideranças, governments e deputados/verea
dores, entre outros. Essa dificuldade, a meu ver, não será resolvida de
um momento para o outro, nem tampouco será resultado de escolhas
rígidas e pré-estabelecidas.
Em contrapartida, é difícil deixar de reconhecer que a importância
do ambientalismo na metade da década deve-se justamente ao fato de ser
o movimento social que elevou o conflito social do plano da utilização
social de recursos e valores culturais para o plano das orientações cultu
rais em si mesmas. Para além do capitalismo ou da burocracia, é o
produtivismo que é atacado pelo movimento, seja em seu papel de ator
ou de agente político. Evidentemente, esta orientação amplia em muito o
campo de ação democrática e dificulta enormemente o estabelecimento
de papéis demarcados. O ambientalismo é considerado, também, o pri
meiro movimento social de alcance geral e por isso mesmo foi também o
primeiro a conseguir, mesmo que de forma ainda precária, restabelecer o
elo rompido entre agentes políticos e atores sociais. Isso significa
reintroduzir, no sistema político, as esperanças e os receios de uma soci
edade ampliada às dimensões da comunidade humana. Alguns já tenta
ram, o que não nos impede de conseguir.
47

De resto, a análise desse processo ainda em curso de constituição
e consolidação do ambientalismo no Brasil deixa a impressão de que as
utopias podem ser reinventadas através da construção coletiva de uma
cidadania verde, mesmo que ainda esboçada, inacabada, em um vaivém
que se estabelece nas disputas cotidianas e nas dificuldades do próprio
aprendizado. Reconhece-se entre os sujeitos da ação social e entre os
agentes políticos uma descrença generalizada nos modelos disponíveis.
Ao que parece, o próprio projeto inexiste enquanto tal, e tampouco é
exclusivo de algum dos grupos que constituem o ambientalismo atual.
Ao contrário, seu esboço é curiosamente definido através dos contornos
que se estabelecem no cruzamento doloroso de concepções, nem sempre
bem estabelecidas e organizadas, propiciadas pelo diálogo intenso que
caracteriza o período recente.
Mas talvez este seja o grande trunfo, já que o rumo preferencial
seguido é o da negociação pactuada. Fica a indagação acerca dos recur
sos políticos e culturais mais adequados para movimentar o tecido social
brasileiro rumo ao desenvolvimento das forças produtivas e à manuten
ção de longo prazo dos ecossistemas que compõem o território nacional.
Resta, finalmente, uma única pista sobre as possibilidades de se
construir um espaço público legítimo suficientemente ambientalista. A
literatura sociológica é unânime em admitir que no Brasil, como no mun
do, as lutas sociais se traduzem muito mais pela distância entre cidadãos
e excluídos, independentemente da ordem dos direitos reivindicados bem-estar social, qualidade ambiental, não importa, distância esta
estabelecida na justa relação entre atores diferenciados e entre eles e o
Estado -, do que nas suas relações com a riqueza e sua produção. É
impossível hoje discordar do fato de que os conteúdos produzidos por
ambientalistas de toda ordem, por grupos comunitários, por campanhas
contra a exclusão social e tantos outros formatos de mobilização política
têm em comum o abandono da ilusão desenvolvimentista da metade do
século.
Não há mais confiança na presumida solidez da sociedade e do
projeto que lhe definiu. Assim, as lutas sociais atuais ressurgem revestidas
de um significado esquecido, abandonado por longo tempo, a angústia
do devir histórico, cuja manifestação mais visível é o protesto consensual
em nome da vida, dos direitos de sujeitos históricos individuais e coleti48

vos. Com isto, reafirmo que esta postura de autoavaliação impregnada
de um sentimento de emancipação não é casual. É tampouco um privilé
gio ambientalista. Mas, sem sombra de dúvida, somente aqueles que a
levarem às últimas conseqüências estarão afinados com as angústias con
temporâneas e com o esboço do futuro.
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Pergunta: Já que se pode traçar duas vertentes do ambientalismo
moderno - a que se preocupa com o meio ambiente saudável para o ser
humano, e a que busca atribuir direitos iguais ao homem, aos animais, às
plantas e à paisagem, que podemos chamar de preservacionista -, per
gunto se este ambientalismo preservacionista não se contrapõe à ideolo
gia da sociedade de consumo capitalista? Em que medida se deve imergir
a questão ambiental no meio político, já que ele está tão comprometido
com a sociedade de consumo, com o capitalismo, com o poder ecônomico?
Será que não seria melhor, do ponto de vista estratégico, imergir a ques
tão ambiental na própria sociedade?
José Augusto Pádua: A pergunta permite esclarecer alguns pon

tos: o ambientalismo brasileiro tem uma grande vocação para o desenvolvimentismo, o social. O ambientalismo de 1820 a 1920, de que tratei,
era principalmente intelectual, visionário. Estava voltado para questões
tais como o destino da sociedade brasileira, sua capacidade de sustentabilidade. Assim, era basicamente antropocêntrico. A reflexão biocêntrica,
de seu lado, podia ser encontrada nos EUA, por exemplo, onde alguns
filósofos se preocupavam com a questão ética e discutiam o direito in
trínseco dos seres não humanos.
Já no Brasil, argumentava-se que a destruição ambiental não era o
preço do progresso, mas o preço do passado, uma conseqüência da he
rança colonial - e sua superação seria basicamente cientificista, desenvolvimentista.
Quando foi primeiro-ministro, por um período aliás muito curto,
José Bonifácio adotou iniciativas de governo interessantíssimas: seu
decreto da Reforma Agrária, de 1823, é perfeito, pois condiciona a dis
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tribuição da terra à prática da conservação do solo e das florestas, algo
que hoje não está contemplado na Reforma Agrária.
Alberto Torres, que talvez tenha sido o pensador político mais
influente da época, desenvolveu uma reflexão ecológica radical, que foi
interpretada de forma moderada e parcial e resultou em um código flo
restal e de águas.
O ambientalismo dos anos 20, de que tratou o professor
Drummond, é mais cientificista, mais voltado para o poder público. Per
deu seu lado radical, que caracterizava o ambientalismo intelectual an
terior e pensava o modelo de organização da sociedade. Essa visão
biocêntrica impregnou mais esta segunda fase. Porém, embora os cien
tistas da época exaltassem mais as maravilhas do mundo natural, na prá
tica isto não teve muita influência sobre a tradição da política ambiental
brasileira, essencialmente antropocêntrica, o que, de certa forma, faz sen
tido em relação às condições históricas do Brasil, um país onde não se
pode falar em crescimento zero.
Quando mencionei o aspecto político do ambientalismo brasilei
ro, me referia ao meio político. É um ambientalismo que impregnou tam
bém a sociedade, o debate nacional, social e político. O desafio, agora,
não é a implantação de medidas pontuais - uma política ambiental aqui,
um parque nacional ali, um novo código acolá -, é levar o ambientalis
mo para o plano político, para a discussão política, é pensar o modelo de
desenvolvimento do País como um todo, a sustentabilidade do tipo de
sociedade que estamos construindo e a qualidade social desta sociedade.
Neste sentido, voltamos ao ambientalismo intelectual original.
Pergunta: No movimento ambiental do século passado, os inte

lectuais e pensadores eram lúcidos individualmente ou viveram num con
texto social que acirrava o debate e estimulava este tipo de pensamento?
José Augusto Pádua: Eles faziam parte da elite brasileira. Os

canais de comunicação deles era com a elite brasileira. Eram alguns dos
pensadores mais importantes do País; impregnaram a formação do pen
samento brasileiro, embora o lado ecologista deles tenha ficado um pou
co esquecido. Euclides da Cunha e Joaquim Nabuco, por exemplo, man
tinham discussões internacionais sobre tudo o que estava acontecendo
na Europa, nos EUA e em outras colônias no que se referia a meio ambi
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ente. Tinham uma preocupação cientificista muito grande e se manti
nham ligados às grandes correntes científicas. Na época do José Bonifácio,
chamava-se “ economia da Natureza” esta visão ecológica emergente.
Nacionalista, ele refletia sobre a questão nacional, sua base social e a
insustentabilidade no mundo industrial. Foi um dos mais radicais desta
corrente. Mas, apesar de este ambientalismo ter grande influência políti
ca e intelectual, não conseguiu aglutinar forças políticas na sociedade nem formar um movimento social que apoiasse transformações - justa
mente porque se tratava de uma elite letrada muito pequena se compara
da à sociedade brasileira da época como um todo.
Pergunta: Como se comportavam as forças sociais no Brasil até a
década de 60-70, quando sabemos que os países desenvolvidos viviam
um período de romantismo, marcado pela militância xiita no meio
ambientalista?
José Augusto Drummond: Esta época foi caracterizada por perí

odos de ditadura no Brasil. Entre outras, existia uma Sociedade de Ami
gos das Arvores - eram instituições geralmente ligadas a cidades, a pla
nos de arborização urbana, à formação de hortos florestais, que prega
vam a seus associados que saíssem catando mudas para reproduzi-las.
Atuavam em torno de algumas pequenas cidades do Rio de Janeiro e de
São Paulo. Em relação ao Estado Novo, que colocou o Brasil totalmente
sob controle do Estado, numa época em que o sistema de radiofonía
recém-engatinhava e não havia televisão, nem Parlamento nem partidos
nem eleições, o período de 70-80 já contava com TV em rede nacional,
telefone - havia, portanto, muito mais ebulição e mil maneiras de fazer
circular a informação. Assim, percebe-se que, mesmo em termos de
mobilização social, nos anos 60 já havia um embrião de sindicalismo no
eixo Rio-São Paulo. Tratava-se de um sindicalismo popular, não-estatal,
forte, emergente, contestador. Canalizou as energias da sociedade civil e
clamou por mudanças. Já com o Estado Novo, criou-se um sindicalismo
estatal controlado.
Neste período de 1920 a 1970, a única entidade que saiu do nada
e continuou atuando durante décadas até chegar aos dias de hoje foi a
Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, basicamente compos
ta por cientistas com experiência de campo.
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Pergunta: 0 discurso em prol do desenvolvimento sustentável
pode ter representado uma trégua entre duas correntes, os conservacio
nistas e os desenvolvimentistas?
José Augusto Pádua: Tudo isto faz parte de um processo que
tem descontinuidades e uma certa continuidade. Em comparação aos dois
milhões e meio de anos de existência dos seres humanos na Terra, os
últimos dez mil anos de agricultura representam um piscar de olhos e os
últimos séculos de industrialização, menos ainda. O que vimos discutin
do desde o século 18 até hoje são momentos de percepção da
insustentabilidade e da destrutividade do modo de vida urbano-industri
al. Também existiram outras formas de destruição anteriores. O que ca
racteriza o movimento a partir da Segunda Guerra Mundial é a pressão
pública, é o surgimento de grupos independentes e de ONGs. Não há
dúvida de que o desenvolvimento sustentável representou uma tentativa
de reduzir as tensões e de encontrar um padrão de consenso.

Ao pesquisar a questão, percebemos que existem dois movimen
tos - o conservacionismo, esse velho movimento científico destinado a
proteger a Natureza em si, e algo que estava surgindo na época, o
ecologismo, segundo o qual a sobrevivência da humanidade passa por
uma mudança radical na economia, na cultura e na forma de viver. De
1980 para cá, sinto que o que cresceu não foi nem o conservacionismo
nem o ecologismo. Cresceu algo intermediário, que chamamos de ambientalismo no sentido mais profundo e acurado da palavra; fortaleceu-se
a idéia de que o conservacionismo não basta, pois são necessárias mu
danças econômicas e sociais, menos radicais, porém, do que os ecologis
tas pregavam.
É possivel resolver o problema da sustentabilidade com medidas
técnicas, administrativas, científicas - esta é a corrente que vem crescen
do. Mas a grande questão que se coloca é saber se isto será suficiente
para garantir a sustentabilidade. Pessoalmente, considero que a palavra
desenvolvimento sustentável é problemática e que o termo sustentabilidade
é mais interessante, pois tem a ver com a nossa realidade: dar continuidade
à nossa espécie. Também acho que o ambientalismo atual não será sufici
ente para enfrentar os problemas da insustentabilidade e da destruição
do planeta. Será necessário iniciar, em breve, uma discussão política para
avaliar a necessidade de se promover mudanças mais radicais.
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Pergunta: Quando se fala em Terceiro Mundo, raramente se leva
em consideração o fato de a religião ser sido um dos fatores que ajudou
a preservar a questão ambiental. Basta lembrar que as diferentes religi
ões terceiro-mundistas, inclusive as pagãs, contemplavam a relação do
homem com a Natureza, o que, na minha opinião, permitiu que o próprio
substrato da população, e não apenas as elites, se mantivesse atento à
questão ambiental.
José Augusto Pádua: Este aspecto é importante para podermos

recuperar também as origens populares do ambientalismo no Brasil.
O primeiro jardim botânico brasileiro surgiu em 1908, com gran
de atrasado em relação aos demais, criados pelo sistema colonial. Quantos
jardins botânicos, organizados pelas comunidades que foram se instalar
nas áreas de sertão, já não existiam originalmente, juntando-se as ervas e
as plantas necessárias e formando-se o jardim caboclo, que não era todo
dividido com tijolinhos, mas era botânico? A cultura popular brasileira
sempre foi muito alternativa porque nasceu à margem desta cultura
europeizada, oficialista, e foi criando uma série de formas culturais que
nós encontramos na arte, na literatura e na religião, como, por exemplo,
o candomblé. A pergunta ajudou a lembrar que foi no Terceiro Mundo
que surgiu a preocupação política ambiental, mas isso não quer dizer
que foi onde ela mais se desenvolveu, já que, posteriormente, o Terceiro
Mundo ficou muito relegado em termos de política ambiental.
Pergunta: Eu gostaria de pedir para o professor Hector Leis es
clarecer melhor a questão da educação ambiental que abordou em sua
apresentação.
Hector Leis: Eu acho importante que se faça educação ambiental
no Brasil: formar e informar para mudar hábitos é válido. Mas, por outro
lado, a educação ambiental dá a impressão de poder resolver problemas,
como se fosse uma questão de esperança: as crianças vão crescer e os
problemas vão se resolver.

Isto não é verdade! Estamos falando de valores e não de técnicas:
a questão técnica se pode ensinar; valores, não. Eu não posso ensinar
alguém a ser mais espiritual; não posso ensinar ninguém a amar a Natu
reza e o outro. Isto é experiência. É fundamental distinguir o que é um
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sentimento, um valor, do que é técnica. Os valores são produtos sociais
- frutos da interação -, o encanto e a experiência são absolutamente
individuais e intransferíveis.
Assim, a modernidade tem substituido a questão ético-espiritual
pela questão técnica. Por isso, eu digo: mudar nossa experiência, nosso
modo de sentir, representa um impasse. A pergunta que advém é uma só:
como fazer isso? Eu, pessoalmente, não sei como se faz.
Pergunta: De que maneira a Universidade está entrando em con
tato com os grandes detentores de poder - donos de terra e até de super
mercados, que vendem produtos com agrotóxicos.
Lúcia Ferreira: Achei superinteressante a pergunta sobre a pos
sibilidade de formação de quadros e de construção de conhecimento téc
nico na questão dos agrotóxicos, de um lado, e a sobre o ambiente dentro
da fábrica.

Há muita coisa sendo feita em termos de capacitação e diagnósti
co participativo, tanto no âmbito rural quanto no industrial. Trata-se de
um trabalho muito difícil. Primeiro, porque o diálogo entre ambientalismo e sindicalismo já é difícil em si, e segundo porque o diálogo entre
ambientalismo urbano e lideranças e técnicos rurais, é mais ainda.
Por outro lado, a Universidade dá respostas tímidas, pequenas,
mínimas para a sociedade, por um lado porque ela tem como tarefa pro
duzir conhecimento -reproduzindo as relações sociais de dominação e, por outro, porque não tem recursos para sustentar o vácuo das políti
cas públicas. Nós, enquanto Universidade, não podemos sanar o que
decorre da falta de políticas sociais, apesar de fazer parte do Estado.
Pergunta: Como se deve dar, na prática, o contato com o operá
rio na fábrica. As Universidades e as Instituições têm algum programa
que se aplique a este fim?
José Augusto Pádua: Vamos falar da construção de um projeto
nacional, um tipo de orientação ou de norteamento para nossa comuni
dade política.

Existem tendências globalizadoras e uma das hipóteses é que a
globalização vai acabar dissolvendo as unidades nacionais. Outra é que
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as unidades nacionais continuarão existindo, mais ou menos enfraquecidas
de acordo com a dinâmica que adotarão diante deste processo. Contudo,
seja como for, acredito que, para que haja integração maior e melhor
percepção dos diferentes sistemas e culturas, é preciso que essa integração
não se dê de modo que fragmente, atomize os agentes e elementos que
estão interagindo.
No corpo humano, por exemplo, há interação de células que vão
se organizando - pulmão, coração, fígado são subsistemas que vão
interagindo. A célula é uma unidade em si, tem vida própria e interage
com outras. E muito interessante este tipo de interação cada vez mais
amplo.
Quando falo em projeto nacional, estou me referindo à tarefa de
descobrir um norte para a sociedade brasileira. Mas não é só isso que
importa: é preciso que existam projetos comunitários a nível local, pro
jetos biorregionais e projetos pessoais. Cada indivíduo deve descobrir o
seu, para não ser desintegrado pelo processo de globalização, para que
possa se tornar um ator consciente e interativo em outras unidades.
Um projeto nacional não é necessariamente exclusivista a ponto
de fechar o País a qualquer tipo de interação. Do mesmo modo que con
sidero negativa uma integração que atomize e fragmente, acho interes
sante, enquanto processo histórico, haver uma integração de integrida
des, para troca de experiências e ampliação do processo de evolução
coletiva. Em outras palavras, é com isso que os antecessores do
ambientalismo estavam preocupados: qual o destino da comunidade bra
sileira? Trata-se de uma questão que ainda está em pauta.
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ábio Feldmann - A primeira questão a considerar, quando se
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fala em movimento ambientalista, é a da cidadania - uma
cidadania qualificada, já que se está falando em cidadania planetária. E
por que cidadania planetária? Porque o objeto de discussão é, de certa
maneira, o planeta.
A segunda questão que se coloca é a visão de mundo que se tem
- quais os valores em xeque, quais as estratégias estabelecidas e para
que?
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O que temos de fazer - e este é o objetivo básico de seminarios
como este - é refletir um pouco mais sobre a diversidade da sociedade, das
nações, das situações, dos atores e das estratégias, de um lado. E, de outro,
avaliar o que há de comum, de universal, entre atores e estratégias.
De um lado, estabeleço regras de universalidade e, de outro lado,
traço e determino metodologias que me permitam distinguir situações,
atores e estratégias.
Terceiro tópico: a questão dos governos. Atualmente, a dualidade
governo versus não-govemo está na ordem do dia, e eu gostaria de fa
zer algumas observações a respeito. Constata-se, hoje, uma tendência
mundial em reconhecer valores democráticos, aplicados por governos
que observam regras básicas. No campo dos direitos humanos, dos di
reitos universais, no que diz respeito ao presente e às futuras gerações,
o mais importante é a co-responsabilidade que une governos e não-govemos. Aqui, o elo que faz a ligação e permite falar em ambientalismo
é a responsabilidade que as presentes gerações têm em relação às que
virão no futuro.
Pessoalmente, considero ser esta a maior contribuição que o am
bientalismo ou os ambientalistas trouxeram ao longo da discussão, por
que se até aqui se falava em distribuição de renda, em riqueza e em
apropriação entre nações e classes sociais, omitiu-se uma questão bási
ca: o reflexo que isto tem sobre o futuro, e, mais, como se pode traba
lhar o presente planejando uma atuação ativa - pró-ativa - sobre o futu
ro que se está construindo hoje. No meu modo de entender, a grande
contribuição do ambientalismo é esta.
Embora tenham divergências sobre visões e estratégias a adotar,
todos os presentes dividem uma preocupação relativamente nova em
relação ao modo como a sociedade está se apropriando da Natureza e
do planeta. Pessoalmente, considero esta reflexão fundamental, porque
ela permite eliminar alguns enfoques e preconceitos flagrantes, o pri
meiro deles referente ao papel das não-govemamentais. Elas se reser
vam um papel absolutamente relevante na construção de uma democra
cia contemporânea, mas não podem substituir o poder dos Estados ou o
próprio Poder Público.
Tenho acompanhado muitas manifestações e há certas coloca
ções que me parecem extremamente preocupantes, pois, até certo pon
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to, reforçam a cultura autoritária segundo a qual política é coisa de po
lítico, “ algo sujo” que, portanto, se reserva às não-govemamentais por
que, de certa maneira, ao fugir do esquema da “ política tradicional” ,
constituiriam uma nova forma de representação em substituição à “ re
presentação tradicional” de Parlamentos e de governos democratica
mente eleitos. Este é um grande equívoco.
Em todos os países, e em particular nos países do Terceiro Mun
do, a construção de uma democracia representativa continua importan
te, e nela as não-governamentais assumem um papel de destaque, de
aperfeiçoamento e de complementação. No Brasil, se confunde muito o
público e o governamental. O público é muito mais amplo que o gover
namental, passa por ele mas não se esgota nele - este é um aspecto
importante.
Segundo tópico: há que se observar quem é o interlocutor - se é
o Estado ou se é, além dele, a globalização e qual globalização, haja
vista que hoje existem várias, que se dão em dimensões e perspectivas
completamente diferentes.
Esta tecnologia moderna da informação permite a formação de
redes e de novas maneiras de expressão da cidadania, de modo que se
consegue concretamente, através do computador, estabelecer rapida
mente relações que incentivam manifestações políticas. Exemplo: al
guns anos atrás, quando Boris Yeltsin surgiu e tentou depor Mickail
Gorbatchov, um fato atuou contra esta deposição, ao meu ver - os
computadores da União Soviética estavam ligados ao inundo. Isto
impediu que a informação ficasse circunscrita ao país, naquele
momento. Somadas aos protestos que se realizaram na antiga União
Soviética, as manifestações da opinião pública internacional deram ta
manha dimensão ao episódio que se tomou impossível que os militares
soviéticos impedissem o processo de abertura que acabou provocando
o que veio depois.
Considero este dado de grande relevância para a discussão que
estamos desenvolvendo, porque desemboca no conceito de legitimação,
fundamental para evitar riscos de falsas legitimações. São questões muito
novas, que devem ser abordadas pelo ambientalismo brasileiro e mun
dial e remetem a indagar, por exemplo, qual a entidade que no Brasil
deve representar as não-governamentais na Comissão de Desenvolvi63

mentó Sustentável e quais os criterios a estabelecer para nortear a parti
cipação delas.
Outro aspecto que me parece importante diz respeito ao papel
dos formadores de opinião através da mídia. Trata-se de um ator social
que não foi inserido na discussão que estamos desenvolvendo hoje, ape
sar de sua grande importância. Qual o papel da mídia nos dias de hoje?
Como ela forma e deforma opiniões? Como forma e deforma valores?
Em relação à questão ambiental, o papel da mídia é absoluta
mente fundamental para formar valores, concepções, conceitos e para
deformá-los. O exemplo da Operação-Rodízio, implantada mais uma
vez este ano pela Secretaria de Meio Ambiente, é perfeito: a mídia atuou
decisivamente para mostrar como a medida surtia efeito positivo no
trânsito e negativo sobre o Meio Ambiente, o que não é verdade. A
imprensa deformou um conceito, afirmando que o rodízio diminuiria a
poluição em São Paulo, quando, na verdade, o objetivo da operação era
evitar o agravamento da situação. Nós não tivemos, todavia, capacida
de de passar este conceito para a opinião pública, porque de certa ma
neira, a mídia não quis transmiti-lo.
rancisco Milanez - A decisão de alguns grupos de unir es
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forços para proteger a vida e a qualidade de vida como um
todo - e não mais uma espécie em particular - marcou o movimento
ambientalista, no início dos anos 70. Mas, infelizmente, até hoje isto
não foi devidamente introjetado. Ainda tem gente que acha que pode
mos abrir mão de muita coisa e administrar o que sobrar.
Em meados dos anos 70, começaram a surgir vários movimentos
- os mais malucos, os mais gloriosos
com propostas radicalmente
diferentes. Um dia, sentamos, felizmente a tempo, e decidimos que éra
mos todos importantes.
Foi o reconhecimento. A diversidade instalou-se, então, no Rio
Grande do Sul e até hoje se mantém. E o que aponta o futuro?
Percebo que há, hoje em dia, outro tipo de cisão. Antigamente,
faltava uma base social ao movimento. Com o tempo, a consciência
social foi crescendo, mas esbarramos, agora, numa grande dualidade,
que o desenvolvimento sustentado simboliza bem.
64

Na sua luta pela sobrevivência, o sistema já criou muita coisa instituiu a revolução de cultivar plantinha em casa, concebeu o ecochato. Agora, tem a sabotagem organizada, especialmente dos países
ricos, onde empresas de Relações Públicas são contratadas - e muito
bem pagas - para sabotar o movimento ambientalista.
Para sobreviver, o sistema também criou o desenvolvimento sus
tentado. Esta noção vem da ONU, um poder econômico organizado para
quem a atividade econômica, do modo como era insustentável, estava
se suicidando. Como é detentora de poder e da atividade econômica, a
ONU não queria implodir seu próprio negócio, por isso concebeu o
desenvolvimento sustentado - uma forma de fazer retalhos para manter
tudo como está.
No início, os ambientalistas sequer aceitavam conversar sobre o
tema. Com o tempo, cederam.
No Estado do Rio Grande do Sul, discutimos a questão, para for
mular uma definição nossa do que seja o desenvolvimento sustentado, e
optamos pelo termo desenvolvimento ecologicamente sustentado. Hoje
e no futuro, o movimento vai ser fortemente marcado por esses dois
tipos de reflexão.
Uma linha de raciocínio avalia que seja possível tratar de efluentes,
desenvolver a educação ambiental, diminuir a forma como se dá o con
sumo, para produzir poluindo menos, desenvolver produtos com menos
matéria-prima e gastar um pouco menos de energia. Em outra linha, não
se acredita nessa versão: é preciso repensar os caminhos. Deve-se cons
truir rapidamente um novo modelo, outro paradigma e outra estrutura.
Mas isto não se faz com teoria ou com filosofia. Se faz carreando
também parte dos técnicos. Parte da engenharia da terra tem de vir para
o nosso lado, porque hoje ela está trabalhando para reciclar. Não está
trabalhando para reutilizar, mas para aumentar o consumo, otimizar o
gasto de energia e matéria-prima que, coincidentemente, interessa à
lucratividade e à competitividade internacional.
Então, temos forças opostas. E quais são? Eu acho que a linha
geradora dessa outra força são os nossos valores, as nossas diferentes
comunidades e os níveis de satisfação desses valores. Como podemos
nos apropriar de parte do conhecimento construindo satisfação?
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Fala-se, hoje em dia, em abrir mão de certas comodidades. Antes
da Eco-92, um norueguês me dizia que a sociedade em seu país se havia
dado conta de que precisava diminuir seu gasto com energia - ao passo
que os EUA não queriam fazê-lo - para que os países pobres tivessem
um pouco mais de qualidade de vida, uma vez que era finita a capacida
de da terra de queimar combustíveis e suportar essa combustão. Esta é
uma visão administrativa do caos.
O que me preocupa não é o fato de a capacidade da terra ser
finita. Importa é saber que este processo vai desacelerar a poluição, a
mutageneicidade. Preocupa-me o fato de estarmos trabalhando para sus
tentar este tipo de desenvolvimento em curso. Em outras palavras: nós
precisamos parar de fechar os olhos, temos de construir algo a longo prazo,
mais definitivo, para não ter de ficar corrigindo eternamente. Precisamos
construir baseando-nos em valores regionais, pois eles são a exata ex
pressão das necessidades existentes. Se os desprezarmos para construir
uma felicidade global, corremos o risco de ela não atender a ninguém.
O futuro do ambientalismo depende de ele ser cooptado, de ele
manter uma força nova, como nos anos 70. Precisamos todos juntos
decidir que não vamos continuar trabalhando para manter um sistema
falido que não oferece prazer algum. Eu quero me manter na luta para
construir a alegria, uma das coisas que se perdeu pelo caminho e que
talvez seja a base de um novo modelo.
aristela Bernardo - Refletir sobre o futuro do ambienta
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lismo implica afirmar a necessidade de nos dedicarmos
mais a fundo ao entendimento de alguns pontos que são exaustivamente
retomados pela militância e, de maneira geral, pelos movimentos soci
ais, a saber, a representação de um novo espaço público e a afirmação
da cidadania. A auto-atribuição de qualidades como agentes de uma
construção social avançada de espaço público é, sem dúvida, a marca
mais forte da atuação de entidades e indivíduos que se identificam, hoje,
como participantes do campo amplo e diversificado do socioambientalismo. E por meio deste discurso, ainda, que as pessoas se sentem com
prometidas com algo de novo, com uma utopia.
Os conceitos aí envolvidos são, a meu ver, fundamentais porque
tanto espaço público quanto cidadania remetem às relações do indiví66

duo com a política na sociedade em que vivemos. Gostaria, assim, de
discutir alguns aspectos dessa questão. A reflexão que Hannah Arendt
faz sobre espaço público é muito rica e oferece um bom ponto de parti
da para nossos propósitos. Da mesma maneira, o clássico de Roberto da
Matta, A Casa e A Rua, na sua análise sobre o conceito de cidadania na
sociedade brasileira concreta, é um ponto de vista interessante para ten
íannos analisar o que acontece na dinâmica atual dos movimentos, que,
em tese, apontariam para a mudança e para o novo.
No âmbito desse referencial, espaço público é o espaço da liber
dade, da igualdade, no qual os indivíduos interagem, se revelam e ten
tam entender o ponto de vista alheio. Um espaço onde o indivíduo, em
igualdade de condições, pode colocar seus termos, vê-los respeitados e
negociar a partir deles, chegando a consensos e decisões socialmente
relevantes. E exatamente o que não existe na realidade social e o que
parece motivar a luta dos novos movimentos.
A reativação da esfera pública se dá a partir do florescimento da
cidadania, que, por sua vez, depende da recuperação de um mundo com
partilhado e da criação de numerosos espaços onde os indivíduos pos
sam, livremente, estabelecer relações de reciprocidade. Estamos falan
do, aqui, de algo permanente, que transcende a nossa vida, que vem do
passado e aponta para o futuro; portanto, falamos de um espaço que é
também e necessariamente intergeracional.
Essa garantia do direito das futuras gerações só existe no espaço
público, que, na realidade contemporânea, se apresenta retalhado,
indevidamente apropriado, falsificado, ainda que tentemos costurá-lo,
montá-lo como um quebra-cabeça e nos sentimos inseridos nele. Este é
um dos pontos mais problemático da sociedade globalizada contempo
rânea.
No espaço público desejável, a representatividade individual e
coletiva é função do respeito às variadas perspectivas, pois o que toma
ria alguém representativo seria justamente a capacidade de apreender o
ponto de vista alheio e fazer com que a multiplicidade de pensamentos
e de pontos de vista se manifestassem livremente, sem jogos, sem mani
pulações.
Cultivar o pensamento aberto, compatível com esse espaço pú
blico e com a correspondente noção de cidadania, requer instituições,
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práticas e comportamentos coerentes com ele. A existência de uma cul
tura política democrática é, deste modo, um elo e ao mesmo tempo uma
pré-condição para a existência desse espaço. O que compõe, portanto,
uma comunidade política é o mundo comum, compartilhado, e não qua
lidades ou identidades individuais.
Quando refletimos sobre o futuro do ambientalismo, vemos que,
por um lado, ele representa efetivamente uma inovação em termos de
proposta de construção do espaço público com as características aqui
sumarizadas, mas, por outro, carrega fortíssimas evidências de um agru
pamento de interesses particulares apresentados como interesses coleti
vos, ao modo típico da falsificação do espaço público. Neste sentido,
parece-me que o maior investimento que se pode fazer, para pensar o
futuro do ambientalismo, é exatamente refletir mais sobre o tipo de re
lação política e de concepção de público contraditórias e ambíguas que
ele abarca.
O Executivo federal é um exemplo de como as relações que exis
tem no discurso ou as propostas no discurso estão na prática absoluta
mente conformadas ao universo de relações e não ao universo de cida
dania, de espaço público, de regras universais. Na verdade, no campo
ambiental não existem políticas ambientais propriamente ditas. Há um
discurso de grande utilidade a nível internacional, muito bem articulado
com os mais variados segmentos da sociedade brasileira.
No que vai dar? Esta é uma reflexão para o futuro, quando anali
sarmos a prática de governo e a confrontarmos com a noção de espaço
público e cidadania. Hoje, sabemos que, em termos de política ambien
tal, o governo FHC não é essencialmente diferente do governo Collor,
com toda a sua esquizofrenia. Ao contrário, eu diria que é pior: só para
ilustrar, basta lembrar que o Plano de Metas do atual governo, no cam
po do meio ambiente, tem dois projetos, Irrigação e Pró-Água, para
tratar de abastecimento.
O que aconteceu? O Ministério do Meio Ambiente, nesse gover
no, constitui um acordo político com o poder mais tradicional existente
no País. No caso, são os recursos hídricos nas mãos da nata política do
Nordeste, mais precisamente de Pernambuco, tradição que vem se per
petuando desde os governos militares. A força política que existe hoje
no Ministério do Meio Ambiente se reflete em todas as ações da Pasta,
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em termos de orçamento. Tanto é que o Plano de Metas, grande
maquiagem do atual governo, se resume a irrigação e abastecimento de
água. Isto é, na prática, não passa de um campo de relações, as mais
tradicionais da sociedade brasileira.
Todavia, no plano do discurso, tudo muda.
Por isto, me parece que esta reflexão é particularmente necessá
ria no seio do ambientalismo e dos movimentos sociais. A construção
do espaço público e da cidadania exige mais do que meras palavras.
oberto Kishinami - O tema “ Ambientalismo, do Ativismo à
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Institucionalização” exige a exposição de alguns conflitos
que pairam sobre o movimento ambientalista. Não se pretende aqui pro
priamente “ resolvê-los” , mas apontá-los para incluí-los em outra dis
cussão, oportunamente.
Antes de mais nada, é preciso reiterar que o ambientalismo não
é, de forma alguma, um fenômeno social novo. É tão antigo quanto
qualquer crise ambiental que vem acompanhando as sociedades huma
nas desde muito antes que se fizesse uso sistemático dos recursos natu
rais, como, por exemplo, em relação aos povos agricultores ou
extrativistas.
O que há de novo no ambientalismo contemporâneo é que as
crises ambientais, ao contrário do que foram no passado, hoje são glo
bais. A diminuição da camada de ozônio, o aquecimento global e a per
da de biodiversidade por deflorestamento ou pesca predatória são fenô
menos que comprometem o futuro da vida humana no planeta. É im
possível realizar qualquer trabalho de proteção ao meio ambiente sem
levar em conta que todo o planeta está envolvido. Alguns dirão: nem
todas as populações do planeta estão do mesmo lado do problema, já
que alguns obtêm benefícios diretos das suas causas enquanto a outros
cabe apenas o ônus das conseqüências. Isto é verdade no curto prazo,
mas não há uma solução para cada lado da moeda. Ou encontramos
soluções globais, ou perdemos todos.
O primeiro conflito subjacente ao movimento ambientalista é a
percepção diferenciada e difusa nas diferentes sociedades das caracte
rísticas e raízes das crises ambientais. Para não ir muito longe, vejamos
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o caso da Amazonia. É multo difundida entre as populações européias e
norte-americanas a idéia de que o deflorestamento da Amazonia é cau
sado pelas populações pobres. Ou mais diretamente: a pobreza é res
ponsável pelo desmatamento. Nada mais equivocado, desde que o fator
real do desmatamento ainda é a concepção de que a acumulação primi
tiva de capital, ou de riqueza social, depende da transformação da terra
do estágio “ natural” para um estágio “ produtivo” . Isto está em discur
sos e até em leis. Os promotores desta noção de “ desenvolvimento pelo
desmatamento” são velhos conhecidos: militares, fazendeiros, madei
reiros, políticos populistas.
Por causa das percepções diferentes das crises, dentro do movi
mento ambientalista, as propostas de solução também são diferentes.
Nem sempre é possível compatibilizá-las. Por exemplo, a idéia de com
prar indistintamente pedaços da floresta para preservá-la choca-se com
a idéia de uso sustentável desta mesma floresta.
Além das diferenças de visão dentro do movimento, contingên
cias externas também dificultam o ativismo ambiental contemporâneo.
Um dos fatores é a falta de credibilidade das instituições políticas tradi
cionais, ou ainda, da militância político-partidária.
Ao perder seu charme, a militância partidária acabou por afetar o
movimento ambientalista sob várias vertentes. Vejamos por que: inda
gar se o movimento ambientalista está institucionalizado ou não, se é
ou não uma instituição, remete a uma dupla resposta. Ele é uma institui
ção no sentido em que há um reconhecimento, uma imagem social di
fundida e um comportamento social que se reproduz com base nesta
afirmação. Talvez seja uma imagem ainda preconceituosa em determi
nados meios, mas ela existe, impregnou varias relações estabelecidas
na sociedade e é reproduzida cotidianamente. Esta imagem é por si ob
jeto de discussão e exige estudos mais aprofundados. O ISER, por exem
plo, realizou uma pesquisa inicial intitulada “ O que pensa o brasileiro
sobre a ecologia” , que merece continuidade.
Ao mesmo tempo, o ambientalismo como parte do movimento
social não é uma instituição cristalizada. Precisa necessariamente se adap
tar às mudanças rápidas de conjuntura local e internacional. Nesta adap
tação, incorpora métodos, estratégias e táticas tanto da política tradicio
nal como do marketing ou dos meios de comunicação de massa. Esta
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dupla característica, que soma reconhecimento social e mutabilidade
militante, torna o movimento ambientalista permeável a numerosas rei
vindicações da sociedade que não lhe pertencem.
Nisto reside uma armadilha para o ambientalismo. Muitas ve
zes - e na mesma proporção em que suas frentes de luta acumulam
sucesso -, as organizações ambientalistas são pressionadas a apresen
tar o que se pode chamar de uma plataforma para o futuro. Mas isto não
é de sua competência, mas de instituições supra-govemamentais e fren
tes partidárias ou ainda dos partidos políticos.
Que tipo de sociedade se pretende para o futuro? A resposta a
esta pergunta não vai ser dada pelo movimento ambientalista. Seus in
tegrantes podem listar coisas que não querem para o futuro e outras que
desejam. Mas o projeto definitivo vai ser estabelecido na luta políticopartidária, cuja função é resolver, a cada momento, a disputa pela
hegemonia na sociedade.
Como organização ambientalista internacional, o Greenpeace tem
observado, no Brasil, alguns desajustes. O primeiro descompasso se
dá em relação à velocidade das mudanças no plano governamental
e das relações da sociedade com o Estado. Uma primeira constatação
é que o Estado tem uma independência enorme com relação ao go
verno, tanto no plano federal como estadual. Tomando como exem
plo as recentes iniciativas do governo Fernando Henrique para a
Amazônia, como a suspensão de novas autorizações para o corte de
mogno e virola (DL 1963/1996), e a medida provisória que aumen
ta a área protegida nas propriedades privadas de 50% para 80% (MP
1511/96), conclui-se que o governo federal sinalizou seu objetivo
de proteger a floresta amazônica e disciplinar a atividade florestal
na região. Duas iniciativas que merecem e têm o apoio do movimento
ambientalista.
No entanto, se faz parte do senso comum a idéia da distância
entre a promulgação dos decretos e o ritmo da realidade, neste caso em
particular há um descompasso tal entre as diferentes instâncias de go
verno que se pode prever que o atual ritmo de destruição da floresta
continuará, apesar da vontade política do governo federal. Além da opo
sição política manifesta no Congresso e nos Estados quanto à orienta
ção do governo federal, os executores da política, que vão do Ibama ao
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Incra, passando pela Funai e uma multitude de órgãos estaduais, não
estão sintonizados quanto à maneira de colocar em prática os atos do
governo federal. O resultado é que a floresta continua sendo desmatada
e queimada, apesar do decreto e da medida provisória. Isto não
deslegitima a iniciativa, mas nos permite atestar que, por ora, o governo
ainda atua segundo a tradicional fórmula “ para inglês ver".
Outro fato correlato confirma esta impressão. O mogno vem sen
do discutido no CITES, uma convenção internacional que protege espé
cies ameaçadas de extinção. Na última reunião, em 1994, a inclusão do
mogno no chamado “ apêndice dois” do CITES foi barrada por causa da
forte oposição do governo brasileiro, que recebeu apoio da Bolívia e de
países do Sudeste Asiático. Hoje, após o decreto de suspensão das auto
rizações de corte, seria de se esperar que o próprio governo brasileiro
propusesse a inclusão. Pois não é o que deve acontecer. O governo bra
sileiro tem argumentado que o decreto e a medida provisória tornam a
inclusão no CITES desnecessária. Mais um ponto de atrito, este sim
desnecessário, com o movimento ambientalista em todo o mundo. Aqui
é preciso deixar claro a responsabilidade dos diferentes órgãos de Esta
do na definição das posições do governo brasileiro. São os chamados
técnicos, muitos deles com origem no movimento ambientalista, que
alimentam de dados os tomadores de decisão. Ninguém tem a ilusão de
que um presidente, um ministro ou mesmo a maior parte dos congres
sistas estejam a par de dados do tipo “ estado de corrosão genética” do
mogno, um dos critérios usados pelo CITES para proteger espécies.
Este tipo de informação, fornecida por técnicos, acaba por entrar no
debate político, em oposição ou a favor das pressões dos madeireiros,
exportadores, fazendeiros, governadores e políticos.
Este descompasso entre órgãos de Estado e governos serviu, no
passado, para proteger iniciativas corretas, mas na maior parte dos ca
sos serve, hoje, para manter velhas tradições que herdamos de um perí
odo autoritário e que precisam ser necessariamente abandonadas. Como
lidar com isso?
Há que se reformular a maneira como a sociedade se organiza no
aspecto político-partidário e como ela se relaciona com os políticos elei
tos. Isto permitiria reformar as instituições cuja existência deve ir além
dos governos. A questão é delicada pois requer definir o lugar, neste
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debate, dos movimentos que não se pretendem alternativa de poder nem
fórmula para algum tipo de projeto político ou de sociedade, chamados
genericamente de ONGs. Um dos lugares para iniciar este debate são os
chamados conselhos nacionais e estaduais, por causa de seu duplo pa
pel de instrumento de computação do movimento social e meio de atu
ação de algumas organizações deste mesmo movimento.
Uma última palavra sobre o papel da mídia no processo de
institucionalização do ambientalismo. Creio que todas as pessoas fami
liarizadas com a história, mesmo que contemporânea, do movimento
ambientalista, reconhecem o papel fundamental exercido pela mídia no
processo. Há nisto uma via de mão dupla. O reconhecimento pela mídia
garante o lugar do movimento, mas ao mesmo tempo cabe ao movi
mento gerar os ícones e mensagens que a mídia adota como símbolos
dos fatos que a alimentam.
Para o Greenpeace, a mídia representa um importante instrumen
to de planejamento e ação. Como se trata de uma organização relativa
mente pequena, se comparada com o contexto internacional, tanto no
que se refere ao seu numero de doadores quanto ao orçamento global
com que trabalha, ela escolhe com muito cuidado e muito zelo onde,
como e em que aplicar seus recursos. Nesta decisão, pesa o grau de
elaboração sobre os temas.
Quais imagens são disponíveis, quais mensagens são propostas,
quais soluções existem? Tudo isto é avaliado em função dos critérios
mais rígidos usados pelos profissionais de mídia. Figurativamente, o
embasamento cientifico garante que um tema pode ser objeto de traba
lho publico, mas é o grau de formulação, segundo os critérios de comu
nicação, que pesa decisivamente no momento de alocar recursos.
oberto Klabin - Há que se fazer uma distinção entre o que é
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setor público e o que é corporativismo. Existe um
descompasso muito grande entre ambos, pois não se sabe se as empre
sas públicas pertencem realmente ao público ou se são propriedade de
seus funcionários, e o grau de ingerência que os eleitores podem ter
sobre estas entidades para fazê-las funcionar é muito limitado. Na me
dida em que elas não funcionam, o terceiro setor ocupa espaço. Nós
somos o terceiro setor - nem empresa, nem governo.
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Nosso papel consiste em ocupar espaço e fazer um trabalho mui
to melhor e a um custo menor do que o destas entidades, que, em parte,
estão falidas. Na realidade, penso que deveria haver um debate muito
mais amplo entre o governo e o terceiro setor, com vistas a baratear o
custo de operações governamentais, obter mais produtividade e mais
resultados, mas este tipo de discussão simplesmente não existe.
Enquanto isso, por um lado, estamos ganhando espaço e eles,
por outro, estão perdendo. Em relação à entidade SOS Mata Atlântica, o
que foi feito ao longo destes anos foi criar uma imagem para a opinião
pública, trazendo à consciência do brasileiro o que é a Mata Atlântica,
um tema que há dez anos atrás, quando a instituição foi fundada, era
desconhecido da maioria.
A SOS tem sido bem-sucedida, pois é resultado da somatória de
vários setores da sociedade, empresários, publicitários, jornalistas, mi
litantes. Pouco antes da Eco-92, o setor recebeu muitas doações de em
presas que queriam penetrar a mídia. Fizeram donativos para melhorar
sua imagem. Mas, depois de 1992, ocorreu uma retração brutal de re
cursos, de forma que muitas entidades só existem hoje no papel, mas
não têm grande atuação.
As que conseguiram sobreviver romperam o paradigma segundo
o qual não se consegue conversar com empresário, pois seus interesses
são completamente opostos aos de uma entidade ambientalista.
Na verdade, existem empresas e empresas, empresários e empre
sários, assim como existem entidades ambientalistas e entidades
ambientalistas. O que se observa é que muitos empresários, muitas em
presas, gostariam de atuar mais nessa área. Eles não sabem, porém, a
quem devem fazer doações, a quem precisam ajudar, porque, infeliz
mente, um forte sentimento de desconfiança está arraigado na nossa
cultura no sentido em que, em lugar de cumprir uma missão, muita gen
te procura se autopromover, o que dificulta o papel de empresários que
querem ajudar.
Na medida em que uma entidade se abre, busca e estabelece o
diálogo, as doações aparecem e os resultados surgem. Beneficia-se a
sociedade e cresce a entidade. É assim que a SOS Mata Atlântica tem
agido até agora, mas não se sabe o que virá daqui para frente, pois, de
certa forma, o terceiro setor, especificamente da área ambientalista, ainda
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não conseguiu motivar a sociedade em relação à importância do meio
ambiente para o Brasil.
O meio ambiente constitui, hoje, uma prioridade muito acanhada
para a sociedade, e isto tem dificultado o diálogo com empresas e, prin
cipalmente, com a juventude. Por mais que as escolas contemplem pro
gramas e que as crianças estejam mais conscientizadas, não existe um tra
balho de comunidade em relação à questão ambientalista. Nosso trabalho é
muito pobre, por conta de uma comunicação inadequada. Portanto, todo
esse trabalho de voluntariado é ineficaz. Há que se melhorar.
O terceiro setor, que hoje cresce cada vez mais no Brasil a ponto
de despontar como uma das grandes promessas de geração de empre
gos, alia realização pessoal e ideal de vida. Essas instituições pagam
salários que estão no nível de mercado e representam uma possibilidade
efetiva de colocação para quem está se graduando.
Para manter acesa a esperança e continuar conquistando o
voluntariado, a SOS Mata Atlântica convencionou publicar, no seu jor
nal, um balancete mensal, com receitas, fontes e despesas. Isto é muito
importante na medida em que permite à entidade cultivar a transparên
cia. Contando com o apoio de todos os seus colaboradores, a entidade
existe para garantir o exercício da cidadania. Graças a isso, completa
agora dez anos de serviços reconhecidos pela comunidade em prol da
conscientização da sociedade sobre a importância de garantir a preser
vação do pouco que ainda resta de Mata Atlântica.
amyra Krespo - Como dirigente do Iser, uma ONG que há
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mais de 25 anos se dedica à pesquisa e à informação e vem
puxando a reflexão sobre o chamado terceiro setor no Brasil - e não
como ambientalista -, quero dizer que estamos lutando para mudar o
conceito de Organização Não-Govemamental, que se impõe como avesso
do conceito de governo, enquanto formulador do espaço de representa
ção política, para substituí-lo pela denominação de Organização da So
ciedade Civil. Neste sentido, já temos um programa de formação de
quadros e de capacitação de ativistas do meio ambiente há cinco anos,
no Rio de Janeiro.
Gostaria de expor algumas questões estratégicas para o Iser, re
lacionadas com o tema “ Ambientalismo rumo à Institucionalização e
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Pensando no Futuro” . São indagações muito concretas e se referem a
quantificar, primeiro, quanto somos; segundo, com que recursos mate
riais, institucionais e humanos contamos para levar o trabalho adiante;
e, terceiro, definir em que cenário estamos atuando.
Para responder a estas questões, é preciso deixar claro que, ao se
falar em institucionalização no ambientalismo, há que se ter a visão de
um amplo movimento histórico, multissetorial, complexo e com dinâ
micas interativas complexas. Ecologismo organizado é aquele movi
mento que foi capaz de criar entidades, e, portanto, alguns projetos,
algumas ações coletivas passíveis de serem contadas e analisadas.
Todavia, a capacidade de ampliar a base social do ecologismo no
Brasil está um pouco aquém do esperado, até porque ele é tão recente
que não gerou nas Universidades pesquisas suficientemente consisten
tes para serem capazes de traçar um quadro mais preciso da realidade.
O primeiro Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas no Brasil,
produzido entre 1991 e 93, relacionou 1.533 entidades sob a rubrica
“ ambientalista” , no seu sentido mais amplo, entre elas o Cimi (Conse
lho Indigenista Missionário) e a CUT.
Hoje, refazendo o cadastro nacional, este número caiu para me
nos de 900 entidades cadastradas, mesmo com no sentido lato da pala
vra. O que houve?
As pesquisas mostram, claramente, que ocorreu um boom de
novas entidades ambientalistas entre 1985 e 1991, o que encheu de oti
mismo não só o movimento. Todavia, a maior parte das entidades não
sobreviveu, virou entidade de Caixa Postal, as chamadas INDI (Indiví
duos Não-Govemamentais), porque não conseguiu aglutinar grupos de
militantes e de voluntários.
Por isto, o momento é particularmente crítico para o movimento,
no sentido em que, das 900 remanescentes, nem mesmo 400 têm estatu
to, registro ou sede. E, mesmo entre aquelas que estão legalizadas ou
institucionalizadas, as que contam com um quadro de associados maior
não conseguem ter um núcleo de militantes com mais de 20 pessoas.
Neste segundo cadastro, foi formulado um questionário bastante
detalhado para saber quais eram as necessidades das entidades. Do to
tal, 98% afirmou não ter um programa sistemático de capacitação dos
seus quadros. Com relação aos recursos disponíveis, sabe-se que exis76

tiu, por parte das agências financiadoras externas, uma tradição de aju
da aos movimentos e ONGs no Brasil, mas, por um bom período, ficou
ela restrita exclusivamente ao desenvolvimento social.
As ONGs que trabalhavam com desenvolvimento social, isto é,
as agências que financiam ONGs no Brasil - européias, norte-america
nas - rejeitaram por muito tempo a causa ambiental, por considerar que
ela não era prioritária no Brasil. Prioridade, no País, eram as questões
emergenciais, como a pobreza, a miséria, a fome.
Assim, além da dificuldade em capacitar ONGs ambientalistas
para a prestação de contas, também havia o problema do mercado fe
chado para as verdes, o que não é fácil de resolver a curto prazo, já que
as agências financiadoras já têm um rol de instituições com as quais
trabalham, não sendo abertas novas linhas para outras com facilidade.
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Pedro Ivo
D epartam ento de Meio A m biente d a CUT.
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lcides Faria - Enquanto representante de uma organização

que atua na periferia do País, mais perto da Bolívia e do
Paraguai do que de São Paulo ou do Rio, quero dizer que é muito im
portante, para nós, participar desta discussão.
Em relação ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, as organiza
ções ambientalistas têm manejado, nos últimos dois anos, algo em tor
no de US$ 8 a 10 milhões, divididos e distribuídos, muitas vezes, entre
pequenas organizações. É uma fonte de recursos democrática, que re
presentou uma experiência interessante, mas, neste ano, foram surgin
do algumas dificuldades, a saber, a convocação das Câmaras Técnicas,
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Mercosul e Pantanal, das quais seus integrantes, os representantes do
governo federal e dos governos de Estado, não participaram, caracteri
zando falta de quórum.
O BID está se preparando para investir US$ 400 bilhões no Pan
tanal e as Câmaras Técnicas não realizam suas reuniões porque o go
verno não aparece! Ele simplesmente está passando ao largo das gran
des questões nacionais! Um exemplo é o Plano de Metas, que o Femando
Henrique lançou, com vistas a oferecer uma série de propostas para a Ama
zônia, um plano extremamente perigoso do ponto de vista ambiental.
Mas eu prefiro falar de uma experiência que temos desenvolvi
do, a construção da Coalizão Rios Vivos, que surgiu em 1988, quando o
Ministério dos Transportes promoveu um seminário em Campo Grande
para discutir a hidrovia Paraná-Paraguai. Com toda a pompa do mundo,
eles anunciam, na ocasião, que investiriam US$ 400 milhões na cons
trução da obra. Ao Brasil caberia injetar recursos da ordem de US$ 426
milhões, dos quais 80% no trecho entre Corumbá e Cárceres.
Em outro momento, soubemos que 1.700 indígenas estavam numa
situação dramática e haviam iniciado uma caminhada em direção a La
Paz para fazer uma série de reivindicações ao governo boliviano. Tam
bém estavam reivindicando que os Rios Vivos adotassem uma atitude po
lítica de protesto junto ao presidente boliviano. Queriam abrir um canal
de negociação e buscar formas de apoio ao movimento dos índios.
Assim, num primeiro momento, nos preocupamos com o impac
to ambiental sobre o Pantanal e o tipo de alteração no sistema hídrico
que seria provocado pela construção de um canal. Havia até a possibili
dade de o Pantanal acabar seco. Num outro momento, ocorreu um pro
blema social, o dos índios Guató, por exemplo, que são canoeiros tradi
cionais. Os índios Guatós não quiseram discutir com os ecologistas a
possibilidade de o governo intervir no Pantanal. São contra porque o rio
é a vida deles, dele dependem para pescar, para viver, para comer jacaré
e capivara.
Isto talvez choque alguns ecologistas, que eles acusam de ter sido
coniventes com os fazendeiros que estão desmatando o Pantanal.
Atualmente, dentro da Coalizão, contamos com 22 etnias. Algu
mas já foram inimigos históricos.
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Por outro lado, na Coalizão, contamos também com a presença
dos índios Chamacoco, que têm grande ligação com o tráfego internaci
onal de minerais e atuam de forma decisiva para atender à demanda do
mercado internacional por couro de jacaré. Eles eram um dos grupos
que dava sustentação à matança de jacaré e, em época da piracema,
quando se proíbe a pesca com rede no Brasil, se aliam aos pesqueiros
do Paraguai, onde a atividade não é punida, para em seguida vender o
peixe aos supermercados de São Paulo. Os indios Chamacoco estão
na Coalizão e nos estamos discutindo com eles, apesar de eles en
frentarem diariamente a Polícia Florestal brasileira munidos de ar
mas de fogo.
São situações como estas que temos de contornar na coalizão se
quisermos construir alianças.
Outro caso, desta vez com relação a trabalhadores sindicaliza
dos, é o da CUT do Mato Grosso do Sul. Tivemos de desenvolver difí
ceis discussões com cerca de 400 trabalhadores que estavam reprovan
do o fechamento de um curtume. Além do problema do desemprego
causado pelo fim da atividade, avaliamos suas conseqüências ambientais,
como a poluição do córrego, que impedia, por exemplo, que fosse usa
do para a produção de hortifrutigranjeiros.
Essa discussão não foi desenvolvida propriamente dentro da Co
alizão, mas aconteceu localmente no Mato Grosso do Sul.
Historicamente, o embrião da Coalizão surgiu a partir da discus
são da viabilidade da hidrovia Paraná-Paraguai e com ela avançou até a
análise do próprio padrão do desenvolvimento da Bacia do Prata, que
está calcado na produção pecuária e na produção de soja para exporta
ção para Europa e Estados Unidos.
Descobrimos que não bastava questionar o modelo de desenvol
vimento vigente, e, por isso, passamos a discutir novas alternativas de
desenvolvimento, o que, no caso do Pantanal, nos remetia a perceber
que existem atividades econômicas tradicionais que geram inúmeros
postos de trabalho.
Em Corumbá/Pantanal, por exemplo, deve existir cerca de 50
pessoas que coletam o fruto de uma palmeira, a bocaiúva - ou bocajá,
como é chamado no Paraguai -, com o qual produzem uma pasta, que
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depois é triturada, e um pó, usado na confecção de sorvete muito consu
mido por turistas. Como essa pequena atividade, existem numerosas
outras que geram postos de trabalho e impedem que essas pessoas se
tomem faveladas. Há, ainda, a pesca artesanal no Pantanal e o comércio
de palmito, feito não só no Brasil pelos índios Terenas, mas também no
Paraguai e na Bolívia.
Assim, ao identificar esse tipo de atividade, estamos na verdade
identificando possibilidades de trabalho que poderiam ser incorporadas
pelas políticas públicas. Esse é um dos caminhos.
Existem outras questões - como a discutível obra da hidrelétrica
Porto Primavera, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, que
já consumiu, há 15 ou 16 anos, US$ 4 ou 5 bilhões para formar um lago
de 2.300 km2, 80% do qual em território do Mato Grosso do Sul, uma
região de banhados, onde ocorrem espécies endêmicas que vão desalo
jar pescadores.
Também tem a questão do gasoduto Bolívia/Brasil, cujo contrato
de construção foi recentemente autorizado pelo governo Fernando
Henrique. Esse gasoduto vai colocar uma matriz energética brasileira
no seu limite de produção máxima com o equivalente a cem mil barris
de petróleo. Engenheiros da Petrobrás dizem que é uma obra inviável
economicamente. Claro que o gás natural tem um impacto ambiental
positivo, se usado em larga escala numa cidade como São Paulo.
Mas, localmente, nós estamos discutindo o impacto sobre o Pantanal
que provocará a passagem desses tubos.
E, por último, a Paraná-Paraguai. Na Bolívia, a elite do país tem
pressionado o governo a encontrar uma saída para o mar - e uma das alter
nativas possíveis é a via Rio Paraná-Paraguai. Assim, os ambientalistas
bolivianos tinham muito cuidado ao tratar da questão. Nós procuramos
levar a discussão pelo seu viés ambiental, a partir do ponto de vista do
impacto que provocaria. O que nos surpreendeu foi o fato de praticamente
todos os periódicos da Bolívia terem publicado, no dia seguinte a esta dis
cussão, notícias sobre a hidrovia sob o enfoque ambiental. Não houve se
quer um comentário acerca da nossa posição, acusando-nos de estarmos a
serviço da soja. Relatei este caso para que se pudesse perceber o quanto
a Coalizão Rios Vivos procura interferir nas grandes questão - até mes
mo se preciso for intrometendo-se na política interna boliviana.
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ersen Luciano - Com relação ao meio ambiente, quero abor
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dar alguns pontos que percebemos enquanto movimento
indígena. Em meio às discussões que as lideranças indígenas da Ama
zônia desenvolvem, a questão ambiental representa um desafio. Por um
lado, por causa da concepção que se tem de meio ambiente - enquanto
estratégia política, de recuperar ou preservar a Natureza, algo que é
muito novo para nós, porque, pelo nosso próprio modo de vida, nossas
raízes culturais e históricas, já temos forte relação com o meio ambien
te, e, por isso, é muito difícil incluí-lo nas nossas pautas.
Por outro lado, existe grande dificuldade em entender vários pro
cedimentos na Amazônia, que, na verdade, se criaram a partir de novas
estruturas e na relação específica com os povos indígenas.
Acredito que este tema seja relevante não só para nós, índios,
como também para o movimento ambiental, porque, quando se fala em
populações indígenas, terras indígenas, se está abordando a questão de
preservar uma grande extensão de terras no Brasil, sobretudo na Ama
zônia. Isto é muito importante e é lamentável que, do nosso lado, a
gente tenha se interessado muito pouco em participar de discussões.
Hoje, entretanto, a gente já vem incluindo em nossas pautas esta
discussão. Já estamos entendendo melhor a importância da discussão
política sobre o meio ambiente para além das fronteiras culturais, étni
cas, partidárias e religiosas.
Este é o desafio para nós, índios, já que, constantemente, forças
ideológicas a serviço de interesses particulares, ou políticos ou econô
micos, nos levam a dar as costas a este assunto, dentro de uma linha
filosófica segundo a qual a gente só deve se preocupar quando houver
prejuízo de fato. Em outras palavras, não é preciso se preocupar nunca
em prevenir.
Mas, se hoje ainda temos muitas áreas preservadas, é preciso então
lutar para administrar este patrimônio, para que, aos poucos, ele não
seja depredado, o que resultaria numa situação complicada não só para
os índios, mas para todos os povos que vivem na Amazônia.
Existem, hoje, comunidades indígenas que não estão dando mui
ta importância à questão ambiental. Vêm desenvolvendo ações e estra
tégias que, de fato, vão destruir o seu meio ambiente. É uma atitude que
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ainda não foi pensada, organizada, articulada e discutida entre índios e
ambientalistas. Por isto, acho que alguns conflitos e algumas contradi
ções presentes em certas comunidades indígenas devem ser logo traba
lhados em conjunto.
Acredito também que as comunidades indígenas possam, de cer
ta forma, contribuir com algumas questões inerentes à problemática
ambiental, já que nossa experiência acumula mais de cem diferentes
grupos étnicos que viveram milhares de anos na região, sem jamais
criar desequilíbrio capaz de afetar a sobrevivência do homem ou da
Natureza. Milenarmente, esta convivência sempre foi harmônica.
Se, hoje, não temos como fugir do problema, é porque as coisas
mudaram, avançaram e há que se ter como desafio a nova realidade.
Até por obrigação, não podemos fugir da responsabilidade de, junto
com a sociedade, administrar o que ainda temos de bom não só para o
País, mas também para toda a humanidade, nesta vasta região da Ama
zônia.
Quanto às ONGs que trabalham na Amazônia, fala-se que ou
estão interessadas em internacionalizar a região, o que eu acho besteira,
ou estão entre aqueles que preconizam o atraso da Amazônia, não que
rem o desenvolvimento dos índios. Acho que não dá para polarizar:
sempre pode haver medidas para intermediar e encontrar soluções viá
veis e dignas para o homem da Amazônia, sobretudo o índio.
Nesse sentido, encontrar soluções para a questão ambiental re
presenta, hoje, um desafio para a sociedade moderna, científica, inte
lectual, avançada e civilizada. Se o próprio homem criou esta proble
mática, tem de achar soluções.
oão Paulo R. Capobianco - Antes de discutir o processo de
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aproximação com outros movimentos sociais, queria desta
car que o objetivo deste seminário, que eu considero parcialmente
gido, era confrontar o que frequentemente não é confrontado, isto é, o
olhar da Academia, do Movimento e do Ativismo.
Essa mesa é da maior importância pois aglutina militantes que
têm suas raízes no movimento ambientalista. Pessoalmente, trabalhei
durante anos em defesa do meio ambiente com organizações não
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profissionalizadas, como a Associação de Defesa da Juréia, ao lado de
centenas de militantes que fizeram um trabalho que se sobressaiu gra
ças aos resultados concretos que obteve, e, depois, durante muito tempo
na S O S. Mata Atlântica, já num caminho de institucionalização mais
objetiva.
Assim, tenho uma origem e uma colocação ambientalista muito
clara em relação ao processo de formulação e de discussão de idéias
quando se busca um avanço, e não somente o pragmatismo (pois é dife
rente falar em pragmatismo ou ecologia de resultados e falar em avan
ços concretos), na adoção de soluções aos problemas ambientais exis
tentes.
A prática de uma ecologia de resultados constitui um carimbo
preconceituoso e remete à velha questão do sindicalismo de resultados,
reformista. Representa também uma discussão complicada, quando se
fala em movimento ambientalista, porque um militante pode então ser
acusado de representar empresários, como, no meu caso, quando traba
lhava na SOS Mata Atlântica.
Hoje, estou convicto que mudanças na sociedade só acontecem
quando se faz avanços concretos a curto e médio prazo. Essa é, na mi
nha opinião, uma questão central pela qual devemos passar.
No processo de evolução da discussão, em termos de ambientalismo, passei a perceber mais claramente que, a partir do momento em
que o meio ambiente deixou de ser uma questão periférica, como era durante mais de uma década, nossa militância limitou-se a mobilizar,
questionar, se opor e colocar a questão ambiental sobre a mesa veio à
tona nossa baixa capacidade de formular, nossa competência exígua de
dar conta do que conquistamos. Assim, quando chegou o momento
de encontrar soluções para os problemas que tão bem apontamos,
não soubemos efetivamente trocar idéias e gerar resoluções. Nesse
contexto, não entendo como o ambientalismo possa prosperar ou mes
mo sobreviver se ele for entendido como um movimento único, um
movimento em si.
Acho que ele não tem sobrevida nesse nicho. Ao contrário, na
medida em que foi bem-sucedido - e ele é bem-sucedido se comparado
com outros movimentos que surgiram nos últimos anos no Brasil -, foi
naturalmente canibalizado e incorporado por outros setores. Mas, na
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maioria das vezes, essa incorporação não ganhou a profundidade que
nós, da mobilização, queríamos. Muitas vezes, quando outros setores
da sociedade abordam a questão ambiental, não sentimos que ela esteja
sendo tratada com a profundidade, com a importância objetiva que nela
reconhecemos.
Ao longo dos anos, tem sido desenvolvido um trabalho perma
nente para agregar o movimento sindical à discussão ambiental. De “ ini
migo” , Cubatão, por exemplo, tomou-se um dos setores que passou a
empunhar a bandeira do ambientalismo, viabilizando grandes avanços.
Mas, de modo geral, a questão ambiental é de interesse difuso, quer
dizer, não é um tema muito objetivo. As pessoas têm uma inclinação
por ecologia, aceitam-na, acham interessante, mas o ambientalismo não
acontece de forma muito concreta no dia-a-dia dos indivíduos.
A própria questão da poluição do ar em São Paulo e a operaçãorodízio implantada pela Secretaria de Meio Ambiente são exemplos. O
rodízio é uma questão difusa, diz respeito a todos? É de responsabi
lidade de todos os cidadãos? À nossa volta, outros movimentos so
ciais dentro da sociedade brasileira, embora não lidando com temas
de interesse difuso, acabaram envolvidos também na questão, o que
abriu a perspectiva de trabalhar os interesses coletivos de forma muito
interessante.
Por um lado, nós, ambientalistas, estamos lutando por interesses
difusos e, por outro, vários movimentos sociais abordam a questão dos
interesses coletivos - isso gera agregação, interrelação, e, assim, é mais
fácil identificar e concretizar problemas. Um bom exemplo aqui pre
sente é o da COIAB - Coordenação da Organizações Indígenas da
Amazônia Brasileira -, que, na minha perspectiva, representa a organi
zação de movimentos que visam a defesa dos interesses coletivos dos
povos indígenas. Há também a CUT, que trabalha com a defesa dos
interesses coletivos dos trabalhadores e de grupos de trabalhadores.
Existe ainda a ECOA, a mais clara e bem-sucedida articulação de dife
rentes movimentos com os ambientalistas, cuja principal bandeira con
siste em acompanhar a construção da Hidrovia Paraná-Paraguai, extra
polando daí para outras questões.
Como ambientalista, o desafio que se coloca para mim é criar
condições para aumentar nossa capacidade de articulação, nosso vigor
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para reverter problemas crônicos. O ambientalismo cresceu, ocupa mais
espaço agora. Passamos da fase de pura militância para uma de maior
profissionalismo; agora, precisamos atravessar mais uma - de articula
ção: nós precisamos aumentar a capacidade das organizações
ambientalistas de se associarem de forma integrada e orgánica com
movimentos da sociedade que lutam por interesses coletivos.
São movimentos vigorosos que estão ocupando cada vez mais
espaço na sociedade e têm um potencial muito grande de incorporar
questões de interesses difusos, como é a questão ambiental.
Na minha opinião, para concluir, quero dizer que eu acho que os
movimentos ambientalistas têm de migrar para o movimento
socioambiental. Eles precisam encontrar suas parcerias e, principal
mente, ampliar a base social não apenas aumentando o número de
filiados, mas alargando-a ao incorporar movimentos sociais vigo
rosos que atuam no tecido social transformando a sociedade. Em
outras palavras, é através da participação nas discussões sobre mo
delos sustentáveis de reforma agrária, por exemplo, que nós vamos
encontrar um amplo caminho para cooperar com o Movimento SemTerra. Se conseguirmos agregar à luta do MST a questão da conser
vação ambiental, de maneira orgânica e profunda, vamos ter avan
çado em poucos anos tudo o que não avançaríamos em séculos, se
nos mantivéssemos confinados a um gueto de ambientalistas. Esse
é o desafio.
átia Maia - O Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos
Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento surgiu
em 1990 para facilitar a participação de ONGs e movimentos sociais no
processo da Conferência da ONU, a Rio-92. A sua continuidade foi
decidida após o encontro, com o principal objetivo de acompanhar e
colaborar na implementação dos acordos assinados na Conferência.
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Desde o início, o Fórum teve entre seus membros organizações
da área social e ambiental. Atualmente, fazem parte da sua coordenação
a Assembléia Permanente das Entidades de Defesa do Meio Ambiente
do Rio de Janeiro (Apedema-RJ), a Central Única dos Trabalhadores
(CUT), o Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), o Instituto de Estudos
Sócio-Econômicos (Inesc), o Instituto Sociedade População e Natureza
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(ISPN), o Instituto Pólis e o Instituto Vitae Civilis, além de três organi
zações suplentes.
A mais importante característica do movimento ambientalista é
sua diversidade. É poder contar com profissionais, com pequenas e gran
des ONGs, com voluntários, com uma ação informal. É uma vasta gama
de elementos que, ao se complementarem, conferem dinamismo à ação
ambientalista.
Ainda que não seja fácil em muitos casos, a ação conjunta entre
ambientalistas e movimentos sociais representa um caminho fundamen
tal. A problemática da sustentabilidade demonstra que os problemas
que desafiam as sociedades hoje, bem como suas soluções, não podem
ser abordados somente de forma setorial.
Fazer a ponte entre o movimento ambientalista e as dos semterra, por exemplo, é fundamental. Se os sem-terra, como em muitos
casos, têm uma ação extremamente focada numa demanda imediata, é
preciso discutir com eles e mostrar que a questão ambiental está intrín
secamente ligada à sua problemática. Ou seja, a forma como eles ocu
pam a terra, o tipo de produção que é realizada, podem, no médio prazo,
ser inviáveis numa perspectiva de longo prazo, no que se refere aos
recursos naturais existentes.
Outro exemplo: a indústria brasileira apóia-se fortemente na pro
dução de automóveis, setor onde existe também uma base sindical con
solidada. O País precisa enfrentar a discussão sobre os modelos de trans
porte existentes. A “ Operação Rodízio” em São Paulo é prova de que é
impossível manter o atual padrão de consumo de carros. Isso é um gran
de problema. Qualquer alternativa a ser pensada tem de considerar a
questão dos empregos. Para isso, é fundamental que os ambientalistas
discutam com os sindicalistas, além de outros setores também, como o
governo, o empresariado.
Ou seja, pode-se concluir que o desenvolvimento sustentável,
sem entrar na discussão conceituai, mas considerando valores como
equidade, justiça, cidadania, democracia e conservação ambiental, só é
possível a partir do trabalho conjunto desses movimentos. As diferen
ças não devem constituir nem constituem impedimento para travar lutas
conjuntas, se estivermos, todos juntos, buscando uma sociedade mais
justa e sustentável.
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edro Ivo - Como membro da Executiva Nacional, represento

P

aqui a Comissão Nacional de Meio Ambiente da CUT, da
qual sou responsável. Ela não é uma instância da Central, mas uma
comissão temática que trabalha diretamente com a Executiva Nacional
da CUT, prestando-lhe assessoria e articulando suas ações na questão
ambiental.
Nossa comissão não se formou a partir de uma visão geral ou de
uma perspectiva teórica sobre a questão ambiental. Foi constituída em
1991, a partir de demandas concretas que o movimento sindical foi obri
gado a se colocar - o problema do lixo, com o qual se envolveu o Sindi
cato dos Bancários de São Paulo; a questão da poluição, para nossos
companheiros urbanitários, o tema das doenças contraídas em local de
trabalho, que se relaciona com a problemática ambiental, no caso dos
químicos.
Na década de 80, registrou-se um grande movimento de reivindi
cação sindical. Sindicatos ligados à CUT passaram a se organizar e a es
boçar demandas concretas para a Amazônia, ao mesmo tempo em que
selavam alianças com os Povos da Floresta, por exemplo, e constituíam
entidades como o Conselho Nacional de Seringueiros e a Aliança dos Po
vos da Floresta. Este movimento impregnou fortemente a CUT através
do movimento dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores extrativistas.
Os metalúrgicos e outros setores da CUT, além da própria socie
dade brasileira como um todo, passaram a reivindicar uma ação concre
ta, o que obrigou os sindicatos a desenvolverem uma política bem defi
nida. Havia também a perspectiva de crescimento do movimento
ambientalista, a partir da realização da ECO-92.
Por isso, a partir deste movimento, percebemos que não podía
mos oferecer respostas fragmentadas e pontuais. Assim, a CUT avaliou
a necessidade de ter um espaço onde pudesse agir em conjunto para
analisar a questão do meio ambiente - daí o surgimento da Comissão
Nacional de Meio Ambiente.
A Comissão participou desde o início da criação do Fórum de
ONGs, no sentido de viabilizar ações e lutas comuns. Foi a única Cen
tral a participar oficialmente da ECO- 92.
A partir do Quarto Congresso da CUT, incorporamos a questão
ambiental como um valor estratégico para a Central. Percebemos que,
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sem uma avaliação da questão ambiental, não há como discutir um pro
jeto para a sociedade, formular uma diretriz político-econômica ou re
fletir sobre a política de desenvolvimento.
Fazendo um balanço crítico e autocrítico, posso afirmar que a
Comissão Nacional de Meio Ambiente da CUT não trabalha a questão
ambiental não se fosse um problema conjuntural, efêmero ou uma moda.
Para se manter enquanto Central de Trabalhadores, isto é, uma entidade
combativa, classista, grevista, a CUT precisa interferir com propostas e
projetos nas políticas e lutas sociais do Brasil e do mundo. A Central
delineou a perspectiva de trabalhar melhor as políticas sociais, partici
pando de vários conselhos - o Conselho de Saúde, de Desenvolvimento
Social -, fazendo propostas para a Previdência Social, contra a discri
minação racial.
Em relação à preservação ambiental, a CUT tem, por exemplo,
uma posição fechada sobre o banimento do amianto. A Confederação
dos Trabalhadores Mineiros, filiada à CUT, defende, por outro lado, seu
uso controlado, o que entra em rota de colisão com a nossa proposta.
Recentemente, no Paraná, discutimos longamente a implantação
da fábrica de carros Renault no Estado. Antes de iniciar a obra, po
rém, o governo já havia colocado, em solenidade, a pedra funda
mental da sede da Renault no Paraná em importante área de manan
ciais da região metropolitana de Curitiba. Nós, da Comissão Nacio
nal de Meio Ambiente e da CUT do Paraná, redigimos um docu
mento no qual criticamos a instalação de uma indústria automotiva
em área de mananciais. Já os companheiros metalúrgicos, que não são
filiados à CUT, se consultados, se manifestariam a favor da fábrica,
pois ela vai gerar empregos!
Vemos, assim, que não é fácil trabalhar a perspectiva ambiental
num país com milhares de miseráveis como o Brasil, onde a classe tra
balhadora não está, em sua maioria, no mercado formal de trabalho e
onde vinga uma grande campanha em defesa da geração de empregos.
Mas temos de enfrentar este desafio.
Precisamos fazer esta discussão. Não podemos mais considerar
que seja uma conquista dos trabalhadores uma medida que gera polui
ção e, consequentemente, doenças às populações que estão em volta de
uma fábrica e problemas à sociedade.
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A cidade cearense de Sobral registrou um caso muito interessan
te que pode servir de exemplo. Havia na cidade uma fábrica de curtume.
Em parceria com uma ONG local, fizemos uma campanha para acabar
com ela. Precisávamos iniciar este movimento, apesar de os trabalhado
res se terem unido aos patrões para protestar contra a atitude da CUT,
que, segundo eles, estava querendo acabar com os empregos. Nós res
pondemos às críticas discutindo o custo/benefício deste emprego.
No Paraná, com relação à instalação da Renault, também induzi
mos os trabalhadores a refletir sobre o custo/benefício desta iniciativa.
O Estado tem grande vocação rural e a agricultura poderia, na nossa
opinião, gerar mais empregos, a um custo menor. Investir em política
agrícola, neste caso, vai degradar menos o meio ambiente do que insta
lar uma empresa, que, segundo características já esboçada em reunião
com a CGT francesa, seria um protótipo do modelo de empresa alemã,
altamente automatizada e com número muito pequeno de empregados.
Por isto, será que não seria melhor se o Estado investisse seus
recursos na agricultura, em lugar de aplicar tudo numa empresa destas?
São problemas que estão colocados sobre a mesa.
O fato de o movimento ambientalista ser plural e amplo também
é importante. A CUT tem trabalhado a questão ambiental com a questão
social, com as lutas sociais - e isto, para nós, vem gerando muitos
enfrentamentos, com a morte de vários dirigentes sindicais. Além de
Chico Mendes, que hoje é a grande referência, temos lideranças sindi
cais e religiosos no Acre e no Pará que estão sofrendo ameaças. O com
panheiro Raimundinho, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Repartimento, que está lutando pela Reversa Extrativista de Tucuruí,
sofreu vários atentados.
Assim, para a CUT, a questão ambiental impregna com muita
força a luta social, principalmente na Amazônia, onde a ação de madei
reiros é particularmente criminosa. A CUT realizou, ano passado e
retrasado, dois seminários, durante os quais foi elaborado um documento
em defesa do uso sustentável da madeira, assinado pela CUT, pelo
Greenpeace, pela Amigos da Terra, pela Comissão Pastoral da Terra,
pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e pela Confederação dos Tra
balhadores da Construção Civil na Madeira. Esta bandeira foi levada
até o Congresso Nacional, onde se elaborou um pacote em defesa da
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Amazônia, das condições dignas de trabalho e de um tipo de desenvol
vimento que não agrida o meio ambiente.
Paralelamente, gostaria de frisar que a Comissão Nacional de
Meio Ambiente já tem algumas ações que poderiam se implantadas de
imediato. A primeira é a formação ambiental nos sindicatos. Já foi apro
vado um projeto, para o ano que vem, em parceria com as comissões
obreiras - uma Central Sindical da Espanha que acumula muita experi
ência nesta questão. E, para tentar sensibilizar os sindicatos, estamos
lançando, dia 10 de dezembro, em Brasilia, uma cartilha que está sendo
chamada de “ cartilha sobre a questão ambiental e o movimento sindical".
Outra proposta é promover uma discussão sobre o impacto da
restruturação produtiva e da globalização sobre o meio ambiente. Na
sua última plenária nacional, a CUT aprovou por unanimidade debater
a questão da restruturação produtiva nas empresas em sua relação com
o meio ambiente.
Por fim, o Mercosul. Já foram realizadas três reuniões, e, na últi
ma, ficou definido que, além da presença de empresários e de represen
tantes do movimento sindical, as ONGs também estarão presentes como
Terceiro Setor. E nós estamos engajados nisto.

92

3
DEBATE

Perguntas e com entários do público
“ Será que as pequenas organizações da sociedade civil não estão
morrendo simplesmente porque existe uma competição direta entre as
ONGs de grande porte, que têm uma visão empresarial e para onde
acabam sempre canalizados as verbas das instituições financiadoras, e
as pequenas, que não conseguem os recursos necessários para manter
um quadro profissional mínimo para atuar no setor?”
“ Eu queria lembrar que as ONGs que estão se tomando entida
des chapa branca para mamar nas tetas do governo e perderam seu sen
so crítico em relação a esse mesmo governo são tão nocivas quanto o
corporativismo. Aliás, o fato de algumas ONGs estarem se tomando cha
pa branca é uma discussão que está acontecendo em todo o mundo e, na
minha opinião, deveria ser tema de uma próxima mesa aqui no Brasil.”
“ Eu acho que faltam duas coisas no movimento: coordenação e
ética. A meu ver, já é hora de fundar um esquema nacional de coordena
ção. Quero contestar também o suposto envelhecimento do ambientalismo. Ao contrário, temos tido, em geral, grande capacidade de nos
abrir e nos manter sensíveis diante das turbulências e cataclismas que
marcaram as últimas transformações no planeta. Nada menos do que
todo um sistema mundial gigantesco mudou nos últimos anos. E, mes
mo assim, mantivemos o espírito aberto para entender essas transfor
mações, reconhecemos a virtude da perplexidade e não ficamos cir
cunscritos a dogmatismos. Eu vejo nisso um ciclo de maturidade sábia
e de juventude de espírito. Temos impregnado a sociedade com uma
reflexão sobre as questões do meio ambiente e de um mundo muito
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diferente de 10, 15 anos atrás e em constante mutação. A velocidade
das mudanças é um grande indicador de juventude e de sabedoria.”
“ Como anda o relacionamento com os empresarios interessados
em meio ambiente? Existe profissionalismo, uma proximidade para que
eles possam fazer alguma coisa juntos?”
“ Na minha opinião, existe muito pouca articulação entre o meio
jurídico e o movimento ambiental. Quería saber o que vocês pensam a
esse respeito.”

Com entários e respostas dos debatedores
Samyra Crespo: Vou falar sobre a questão dos recursos, que é
crucial. O problema não é cooperação internacional versus recursos no
Brasil. O fato é que o Brasil é considerado pelos comitês internacionais
como um país capaz. Por ter poupança interna suficiente - sendo a déci
ma economia do mundo é capaz de financiar o seu desenvolvimento.
As agências argumentam que existem países em pior situação que o
Brasil: na África, na Ásia. Ou seja, o cenário dos recursos é de escassez.
Assim, temos que estabelecer estratégias para captar internamente. E,
nesse sentido, o preconceito contra o segmento empresarial é um pre
conceito que se volta contra nós mesmos e age a favor do empresariado,
porque é ele quem polui ou desenvolve atividade de impacto ambiental,
mas não arca com nenhum custo, e nós achamos que não podemos nos
misturar. No entanto, quando recebemos recursos do Exterior, esse di
nheiro vem de empresários, de governos. A gente nem sabe a origem
desse dinheiro; parece que só porque passou pela fronteira já pode ser
considerado dinheiro limpo.

Outra questão é o chamado darwinismo social, isto é, a competi
ção entre ONGs. Que eu saiba, no Rio de Janeiro, as grandes entidades
têm trabalhado para constituir pequenos fundos para ajudar as ONGs
menores - isso é fato: nós temos cinco ONGs que constituíram fundos
para financiar trabalhos de pequenos grupos, associações de morado
res, grupos informais e, já que elas não têm capacidade gerencial, nós
gerenciamos os recursos para que elas sobrevivam. O ISER tem um
programa de formação de quadros, um curso subsidiado. Portanto, eu
acho que há também muita solidariedade entre entidades.
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Por último, uma palavra sobre as verbas governamentais. Fala-se
das “ ongoves"’, as ONGs que vivem com verbas governamentais. Ora, o
dinheiro do governo não é dele, são recursos públicos. Existem em todo
o mundo muitas ONGs que vivem de dinheiro público. Há, inclusive,
orçamentos governamentais para as ONGs. Em se tratando de políticas
públicas, pergunto: por que não poderíamos utilizar esse dinheiro, já
que é público e não do governo?
Francisco Milanez: Eu acho que está havendo um fenômeno
interessante, que é o que o meio acadêmico está começando a pesquisar.
Em 1970, falava-se muito em camada de ozônio. Todos os cientistas do
mundo retrucavam que isso era ridículo, coisa de ambientalista. Agora,
parece que essa opinião mudou. É natural, nunca se deve esperar a van
guarda da ciência, porque os grandes pensadores da ciência não eram
cientistas. Ou seja, uma coisa é produzir teoria, outra é fazer ciência.

O que está acontecendo é que a história do movimento
ambientalista está sendo trabalhada na versão cientifica, na versão dos
valores que a ciência tem, e essa ciência ainda é cartesiana, mesmo
fazendo um estudo qualitativo.
Por exemplo, foi dito aqui que as ONGs têm poucos seguidores.
O que vale mais: uma ONG que tem duas ou três pessoas que trabalham
voluntariamente ou uma ONG que conta com 40 profissionais? As gran
des ONGs brasileiras não têm nenhum voluntário, a Agapan tem 25
anos de luta exclusivamente voluntária. É uma opção: eu sou a favor da
profissionalização, totalmente a favor, mas não vamos nos enganar existe uma profunda legitimidade em pessoas que estão há dez, 20 anos
se desdobrando sem ganhar um tostão. Há uma diferença. Temos que
avaliar e começar a pensar nessa diferença.
Se há quem possa elaborar uma política ambiental são aqueles
que há muito tempo estão pensando nesta questão, são eles que vão
liderar. Todos os grandes movimentos são liderados por quem gasta
muito tempo refletindo sobre a questão. Isso não significa que elas vão
impor algo aos demais, apenas vão conseguir convencer.
Eu acho que os partidos políticos vivem debatendo uma forma
de administrar a vontade social. Mas quem tem de construir uma políti
ca ambiental não são eles. Pois a verdade é a seguinte: não adianta con95

servar dez mil anos um ecossistema. Se um governo destruir o ecossis
tema, nem mais dez mil anos vão poder reconstitui-lo: espécies endêmi
cas não têm retomo; por isso, apresentam certas características com as
quais a sociedade tem de lidar. É aí que os ambientalistas encontram
seu espaço para militar: a sociedade tem de decidir e partido político
nenhum pode atropelar. Não cabe a eles decidirem se as pessoas preci
sam comer ou não.
Roberto Klabin: Quero ressaltar aqui que a SOS tem, atualmen

te, um jornal com tiragem de dez mil exemplares, uma sede montada,
uma série de trabalhos muito bem publicados. Realizamos a campanha
“ Respira São Paulo” , de cujo nome, aliás, o governo se apropriou. As
sim sendo, quem quiser militar pode nos achar facilmente e se envolver
em algum programa que lhe interesse.
Por outro lado, quero manifestar o meu inconformismo com o
Estado e com o corporativismo. E quero lançar aqui um desafio: nós
temos parques estaduais que estão completamente abandonados, para
onde estão migrando pouquíssimos recursos. Eles são completamente
desconhecidos do grande público. Quem não conhece, não respeita.
Pergunto: por que não estabelecer uma política de abertura desses par
ques, como se faz, por exemplo, nos EUA, oferecendo concessões à
iniciativa privada, para que ela injete recursos para que o governo possa
estabelecer planos de manejo, com vistas a abrir algumas áreas de
visitação dentro desses parques? A visitação, por sua vez, resultará em
mais recursos e, assim, será possível empregar mais gente para traba
lhar nesses parques.
Qualquer entidade ambientalista, a SOS ou outra, poderia fazer
este trabalho em parceria com o governo, para abrir os parques. Permi
tir que a população os conheça, gerando, ao mesmo tempo, recur
sos para o Estado e interesse entre os jovens pelo voluntariado, é
um caminho.
Roberto Kishinami: Com relação ao Greenpeace, podemos di

zer que ele representa uma opção de ONG que, de certa maneira, se
revela simplista e radical. O Greenpeace tem como fonte de financia
mento, única e exclusivamente, pessoas físicas. Nos 29 escritórios da
entidade, o que se faz é pedir diretamente recursos a elas. Assim, o
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Greenpeace não aceita verbas provenientes de empresas, de partidos e
de governos. É uma opção mais fácil, pois nos garante poder formular
campanhas pleiteando, por exemplo, o fim da energia nuclear ou o
desmantelamento da industria de cloro ou, ainda, um futuro sem petró
leo. São temas que podemos estender à escala planetária, porque, na
outra ponta, quem nos financia são pessoas físicas que concordam com
esses objetivos. Em particular no Brasil, esse tipo de trabalho abre urna
gama de possibilidades.
Em princípio, não considero nenhum perfil de entidade melhor
ou pior. É uma questão de ajustar objetivos, métodos e princípios com
as possíveis fontes de financiamento. Preocupa-me um pouco mais o
trabalho do ISER, porque, quando se começa a classificar usando cate
gorias que não necessariamente abarcam essa diversidade, se pode aca
bar produzindo um olhar um tanto quanto distorcido sobre o que vem a
ser a relação das ONGs com suas fontes de financiamento, seus objeti
vos e tendo necessariamente de analisar o grau de independência ou de
interdependência com o Estado.
Queria dizer também uma palavra sobre a relação entre o Jurídi
co e as ONGs. Na verdade, em todos os seus trabalhos, o Greenpeace
conta com um assessoramento jurídico e científico. Nós contamos com
um corpo de advogados que trabalham voluntariamente para a organi
zação, que tem, inclusive, discutido algumas questões com a OAB de
São Paulo.
O Greenpeace centra no trabalho voluntário praticamente toda a
sua força. O núcleo profissionalizado é bastante pequeno. São 13 pes
soas, contando com o diretor executivo e os mensageiros, o que nos
permite efetivamente trabalhar nossa projeção enquanto uma organiza
ção de voluntários.
Maristela Bernardo: Gostaria de lembrar que tudo que foi dis
cutido aqui, e em particular a avaliação de que o ambientalismo está se
orientando em direção a um pragmatismo cada vez maior, se apóia na
necessidade de enunciar valores. Senão, nada disso existiria e , ainda
que as ONGs não tenham representatividade material na sociedade, é
claro que elas se mantêm porque se projetam como aglutinadoras de
uma forte pressão por mudanças, por valores que estão difusos na soci
edade. É pragmatismo até certo ponto, pois, no dia em que se abrir mão
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desses valores, de lutar por eles, por mais que isso seja pragmático e
instrumental, não existe pragmatismo ambientalista que não remeta a
valores, isto é, ao ecologismo.
O que está por trás é o que me parece importante lembrar. Estamos
falando do desejo de uma sociedade de viver um outro tipo de vida, de
mudar, de ter valores espirituais. Quando uma instituição tradicional
está imbuída da necessidade de participar, ela se legitima: isso lhe
dá, mesmo aparentemente, legitimidade para agir. Mas, por trás dis
so existem valores: as pessoas acreditam que os governos e todas as
instituições tradicionais estão agindo em nome de uma forma de parti
cipação, em nome de valores. Portanto, eu acho impossível abrir mão
dos valores difusos que estão embutidos em toda essa trajetória da ques
tão ambiental.
Pedro Ivo: A gente está em crise porque a cada debate se faz um
roteiro de qualificação do movimento ambientalista - um é global; o
outro, nacional-progressista, ou pragmático ou ideológico. Trata-se de
uma discussão muito interessante, na medida em que permite refletir
sobre as características do ambientalismo. Eu gostaria de reformular o
conceito de ambientalismo pragmático, em comparação ao ambienta
lismo ideológico, sendo o primeiro o que luta por reformas. Pergunto:
mas isso não é justamente defender uma ideologia?

Lutar apenas por reformas sem lutar pela transformação radical
da sociedade - radical no sentido de ir à raiz, no sentido do
pragmatismo que mantém o status quo mesmo promovendo refor
mas -, não é essa a ideologia burguesa capitalista? Será que aí tam
bém não existe uma ideologia?
Parece-me que o problema é o seguinte: se a gente perder a pos
sibilidade de pensar em um projeto político de transformação da socie
dade e, ao mesmo tempo, em consonância com essa estratégia, promo
ver ações concretas de reforma, não vejo dicotomía alguma nisso, a não
ser a dicotomía daqueles que vêem a reforma como um fim, e não como
um meio.
Outra reflexão é o chamado Terceiro Setor. Existem entidades
sindicais boas e outras ruins, assim como existem ONGs boas e outras
não. Nós temos de perceber a importância de manter certa unidade en98

tre as ONGs, o movimento sindical e os ambientalistas - uma unidade
na ação, uma unidade concreta para lutar em defesa da ecologia, do
movimento ambientalista e, acima de tudo, por melhores condições de
vida. A meu ver, esta é uma discussão muito difícil e subjetiva. Remete
a listar ações comuns, banais, que cada cidadão pode desenvolver. Quem
faz e quem articula é outra questão.
E, para terminar, a crise das ONGs. Primeiro, tivemos a Eco-92,
que gerou uma expectativa grande, mobilizou as ONGs, os movimentos
sociais. Tiramos do evento um conjunto de resoluções, mas elas não
foram cumpridas. Outro fator de crise é que, do ponto de vista governa
mental, o que foi decidido não foi executado. Nossa articulação não foi
suficiente para exercer pressão.
Além disso, o sistema vigente e o projeto neoliberal idealizado
estão atravessando uma crise geral porque, quando se discute
globalidade, surge a pergunta inevitável: mas sobre qual hegemonia? A
globalização é a hegemonia neoliberal e, enquanto tal, visa desconstituir
qualquer tipo de organização social, não só os sindicatos, mas também
as ONGs e o movimento ambientalista.
Kátia Maia: Eu gostaria de levar adiante a temática da possível

associação entre interesses difusos e coletivos.
No âmbito do pacote amazônico recém-anunciado pelo presidente
da República, eu quero lembrar que a medida provisória 1.511/96, que
dispõe sobre a proibição de converter 80% das propriedades florestais
em áreas agrícolas na região Norte do País, e a moratória na concessão
do corte de mogno são antigas reivindicações do Grupo de Trabalho de
Florestas do Fórum das ONGs. Mas, uma vez lançado pelo governo
federal, percebo que ele tem um caráter dúbio.
Não há nem houve mobilização efetiva dentro do Fórum para
definir uma posição coletiva e coesa em tomo desse tema, embora essa
postura fosse extremamente importante já que, do lado dos madeireiros
e dos fazendeiros, é fato que eles só estão esperando acabar as eleições
de outubro para voltar à carga e pressionar por nova edição da medida
provisória. Assim, acho que agora é o momento de as entidades
ambientalistas - e não só as que estão trabalhando na Amazônia - se
esforçarem para chegar a uma posição coesa.
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Por enquanto, a relação entre as Não Governamentais está um
tanto quanto dispersa; e o ponto fraco, do nosso lado, não somos nós
exatamente, os ambientalistas, mas, sim, a falta de articulação com as
entidades que tratam de interesses coletivos. Não é difícil imaginar que a
Contag, por exemplo, chegue a uma posição ligeiramente diferente da dos
ambientalistas ou que o Sindicato dos Trabalhadores de várias regiões faça
manifestações isoladas, o que, a meu ver, já caracterizaria uma derrota.
Então, essa é uma das questões urgentes a enfrentar e remete a fazer
uma relação estreita entre os interesses difusos e coletivos.
Outra coisa que eu queria dizer se dirige mais exatamente à CUT.
Entre 1992 e 1993, eu tive um contato com a CUT para discutir a
dualidade indústria automobilística versus poluição atmosférica. Na
época, levantavam-se vários problemas em relação ao padrão (duplo)
das montadoras. Um standard nos países-sede de algumas fábricas não
é o mesmo que outro standard a ser exportado. Apesar de o problema
ter diminuído, ainda é um problema que precisa ser discutido no âmbito
da reconversão das indústrias.
Nessa temática em particular, acredito que o movimento
ambientalista poderia dar sua contribuição ao sindical: Qual é o tipo de
indústria desejável e necessária para o futuro sustentável? Pois, na ver
dade, esse “ boom” que está vivendo atualmente a indústria automobi
lística não é sustentável. Ele fatalmente conduz a uma crise que não é só
ambiental, mas econômica, afetando diretamente todos os trabalhado
res e seus empregos.
Então, penso que é um ponto de interesse comum. Mas, para
tanto, devemos levar mais a fundo a discussão.

Perguntas e com entários do público
“ Gostaria de fazer um paralelo entre a questão da reforma agrá
ria e a do meio ambiente. Fala-se comumente que o latifúndio produz
impacto. Mas, em relação à reforma agrária, o que acontece é que, em
lugar de um único fazendeiro, se tem milhares de famílias produzindo o
mesmo impacto. Isto é, está-se preconizando um único modelo, ainda
que seja verdade que graças à agricultura familiar haverá melhores con
dições de se desenvolver uma agricultura mais sustentável e ecológica
do que um latifúndio.
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Da mesma forma, um grande empreendimento hidrelétrico, como
a Hidrelétrica de Tijuco Alto, no rio Ribeira de Iguape, reúne todas as
medidas mitigadoras possíveis de serem contempladas e acaba sendo
aprovada. Mas a quem está dando benefícios Tijuco Alto? Ao cofres do
empresário Antonio Ermírio de Moraes!
Concordo em centrar a preocupação dos ambientalistas na tenta
tiva de vincular o social e o ambiental, de forma que a discussão ambi
ental não se restrinja apenas a medidas mitigadoras, seja lá qual for o
projeto de desenvolvimento para o País. Em outras palavras: há que se
questionar o modelo de desenvolvimento adotado. Caso contrário, o
ambientalismo ficará eternamente questionando quem causou o impac
to e aferindo qual a ação do Estado diante desse problema e qual a ONG
que se mostrou mais eficiente do que ele. O que, na verdade, está por
tras disso é o latifundio e a concentração de renda que vão propiciar,
mais ainda, os recursos naturais existentes, pois, afinal de contas, recur
so natural é dinheiro!”
“ Gostaria de ouvir a opinião de vocês no que diz respeito aos
limites da CUT para discutir a regulação industrial na administração da
sustentabilidade das fábricas, já que hoje vivemos no seguinte proces
so: estão sendo desenvolvidas tecnologias mais avançadas que aumen
tam a produtividade do trabalho e não são tão sustentáveis. Para que
isso ocorra, precisamos estimular inovações tecnológicas que, por sua
vez, embutem inexoravelmente aumento da produtividade do trabalho
que tende, assim, a produzir desemprego estrutural.
Isso é uma espécie de armadilha que desemboca na questão da
redução drástica da jornada de trabalho. Ou se admite mudar as rela
ções de trabalho ou se tem um cronograma de diminuição significativa
da jornada de trabalho, e conseqüente redução salarial.
Com relação à indústria automobilística, acho que repelir o uso
do automóvel na cidade é uma luta perdida. A grande questão passa
pelo sistema como um todo, no qual o transporte individual se insere.
Tem a ver, portanto, com a adoção de modelos de veículos menores e
energicamente mais eficientes. Poderia-se implantar um modelo em que
o uso do carro com moderação e prudência resultaria em incentivos
econômicos.”
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“ Minha pergunta é para o Gersen Luciano, representante da
COIAB. Ele é da região do Alto do Rio Negro, na fronteira entre o
Brasil e a Colômbia. Existe um problema peculiar naquela área - a
superposição de terras indígenas em Unidades de Conservação. E está
havendo todo um debate sobre o Sistema Nacional de Unidade de Con
servação com vistas à formulação de uma legislação para regulamentar
a presença de populações tradicionais, e povos indígenas, nas UCs. Eu
queria perguntar como ele vê essa questão e as soluções que hoje se
apresentam para o problema.”
“ Considero esse o segundo grande encontro de ONGs depois da
Eco-92. Tenho percebido, desde o início do evento, que o questionamento
que os ambientalistas formulam em relação ao movimento sindical é o
mesmo que os sindicalistas fazem aos militantes ambientais: enquadrar
o trabalhador num projeto social que também contemple o desenvolvi
mento sustentável da mesma forma como sempre se cobrou da CUT
incluir a questão ambiental numa nova reflexão de desenvolvimento.
A grande indagação do século se faz hoje a partir da constatação
de que o tecnicismo faz produtos gerando desemprego. E impossível
discutir um desenvolvimento sustentável sem questionar o produto. A
indústria automobilística, por exemplo, está construindo fábricas mas
não está gerando empregos. Acredito que o ser humano deve ser enca
rado como a própria sustentabilidade, pois existem três aspectos a con
siderar no desenvolvimento sustentável: a questão da Natureza, a do
produto e os seres humanos.
Com relação à CUT, percebo um grande potencial de reinterpretação dos problemas da classe trabalhadora, anexando a variável ambi
ental. Citaria, por exemplo, o caso dos trabalhadores negros que adoe
cem de leucopenia em siderúrgicas por causa do contato com o alto
forno - quase uma forma de escravidão. Trata-se de uma tecnologia
extremamente predadora para o ser humano e sabe-se que as siderúrgi
cas dão preferência à mão-de-obra negra em função de já existirem al
guns estudos americanos que sugerem que a leucopenia é uma doença
genética que incide mais sobre homens e mulheres de cor. Assim, em
processos trabalhistas, a Justiça tem dado ganho de causa aos emprega
dores. A empresa se defende alegando não ter responsabilidade porque
aquela é uma doença genética de negros.
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A meu ver, esse tipo de situação diz respeito aos Direitos Huma
nos, mas também a desenvolvimento tecnológico, na medida em que
não se investe com vistas a reduzir o impacto dessa atividade. Quando
um trabalhador pega leucopenia, as siderúrgicas logo dizem que é pre
ciso investigar a história de vida dele, porque, se tiver ascendente ne
gro, é bem possível que a doença seja genética. Como, no Brasil, boa
parte da população é de origem negra...
Eu acho, no entanto, que é possível atacar o problema de outra
maneira. Há que se apontar as condições ambientais das fábricas e mos
trar que elas são ambientalmente insustentáveis. Assim, mesmo diante
de problemas que historicamente não têm saída, deve-se ampliar a aná
lise para o campo ambiental e formular novos argumentos.
Com relação ao preço da energia, artificialmente barato, concor
do que isso tenha realmente acontecido no começo da década de 70,
quando o barril valia US$ 3,00. Mas isso durou até o primeiro “ choque
do petróleo” . Nos últimos 20 anos, aumentou muito a capacidade de
inovação tecnológica. A escassez ecológica está associada à capacida
de de inovação ecológica inteligente: quanto mais ela aumenta, mais
diminui a escassez ecológica, responsável, nos anos 70 e 80, pela cria
ção de disposições econômico-gerenciais que permitiram produzir ener
gia barata aproveitando a solar e a eólica. Assim, questiono a afirmação
de que a energia usada pela nossa civilização atual seja barata. Ela não
tem apresenta mais uma composição de preços artificial porque fomos
capazes de montar um estoque tecnológico muito grande.”
“ Eu queria lembrar que se fala muito pouco dos excluídos. Den
tre eles, estão os grandes degradadores individuais do meio ambiente.
São pessoas que vão morar em áreas de mananciais, que degradam os
rios e córregos jogando esgotos das favelas. Então, eu queria perguntar
para o representante da CUT: qual posição os ambientalistas, através
das ONGs e dos movimentos mais organizados, podem ter com relação
a essas pessoas socialmente excluídas?”

Com entários e respostas dos debatedores
José Augusto Pádua: Em meio ao debate crucial que está hoje
colocado para a civilização - o boom industrial, a escala planetária,
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política e ecologia, entres outros quero dar um exemplo para ser dis
cutido no meio sindical. Faço parte de um grupo que reúne representan
tes de vários países para estudar a temática da sustentabilidade e avaliar
concretamente modelos sócio-econômicos sustentáveis. Existe um as
pecto que nos chama a atenção: são cálculos muito bem feitos, muito
convincentes, que mostram como o preço da energia é baixo. Há uma
artificialidade no preço da energia consumida pela sociedade industrial,
por exemplo, o petróleo, que não reflete - e isso é bem sabido - a escas
sez ecológica.
Conhecer a composição desse preço artificialmente baixo é crucial
para o sistema econômico planetário. O custo do petróleo, por exemplo,
é o da extração. Seu custo real, ecológico, praticamente não está com
putado. A contabilidade economicista não calcula a escassez do petró
leo enquanto elemento ecológico da biosfera.
Esse preço artificialmente baixo é um dos elementos que vai cri
ar uma cadeia de vantagens comparativas do trabalho da máquina em
detrimento do trabalho braçal. Assim, quando se fala em emprego estru
tural e numa certa tendência atual em depreciar a eficiência do trabalho
humano e enaltecer a eficiência do trabalho mecânico, quem está falando
mais alto é o cálculo econômico do lucro, da produtividade do lucro.
Mas, em termos ecológicos, ele é altamente ineficiente porque a
agricultura moderna, por exemplo, tende a gastar muito mais energia do
que aquela que é produzida nos alimentos que em seguida são vendidos
no mercado. No entanto, o preço não reflete a lógica econômica do
lucro e da produtividade. Não reflete a lógica ecológica dos ecossiste
mas da biosfera.
Esse é um exemplo marcante de como se está vendendo ideolo
gicamente a ineficiência do trabalho humano e como se está propagan
do a idéia de que o desemprego é um saldo, quase um âmbito, do pro
gresso divino - algo obrigatório.
O trabalho humano perdeu a sua dignidade, seu valor, a partir de
uma ordem econômica baseada num cálculo falso do ponto de vista da
racionalidade ecológica. É um cálculo exclusivamente econômico.
Percebe-se, por outro lado, que os agentes econômicos jogam
muito com a globalização para atender interesses particulares. O exem104

pio da borracha e do pneumático é um deles. Eu prestei assessor!a aos
seringueiros em algumas discussões com industriais do ramo de pneu
máticos nas quais eles afirmavam ser absolutamente absurdo obrigá-los
a comprar a borracha nacional, quando a malasiana era mais barata. Era
uma questão de lógica econômica de progresso: adquirir a borracha mais
barata.
Quando o debate evoluiu ao ponto de se discutir as vantagens
econômicas de importar o pneumático mais barato, em detrimento do
que esses industriais poderiam fabricar aqui, foi uma grita geral. Assim,
num lado da balança se coloca a racionalidade ecológica, do outro, a
lógica econômica.
Eu acho que o movimento dos trabalhadores precisa incorporar
nesse debate a presença sindical, pois todo trabalhador também é um
morador e um cidadão. A questão do efeito da globalização sobre a
sociedade precisa ser discutida por todos.
Gersen Luciano: A luta dos índios, hoje, está muito pautada na

abertura que a legislação brasileira atual está dando. E, assim, a partir
dessa realidade, as comunidades têm buscado maneiras variadas e múl
tiplas de encarar seus problemas. Mas acho que, a exemplo do que acon
tece com a sociedade dos brancos, as populações indígenas também
estão carecendo de perspectivas.
Para nós, não daria nem para dissociar a questão ambiental da
questão social e só assim podemos pensar em alternativas, hoje, ainda
que elas não venham solucionar problemas, mas apenas amenizar as
nossas condições de vida.
Infelizmente, a partir das próprias políticas públicas dos Estados
e dos municípios, tem-se sobressaído mais uma preocupação com o meio
ambiente do que com as comunidades que ali vivem. Tanto é que, na
região amazônica, se questiona muito a ação, a própria política de ação
do Ibama. Luta-se para não deixar um jacaré morrer, mas não existe a
menor preocupação em salvar homens da morte. Nessa perspectiva, eu
acho que essas populações estão conscientes e, de certo modo, mais
habilitadas e capacitadas a buscar soluções - como, por exemplo, ga
rantir nas terras indígenas uma economia de sobrevivência que contem
ple a preocupação efetiva de preservar a terra. De certa forma, essa é a
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nova concepção, a forma atual de se enxergar o mundo e a sobreviven
cia das populações indígenas.
Acredito que esse é o desafio que se coloca para as próprias co
munidades: criar mecanismos para que, ñas térras indígenas, esteja sem
pre embutida nas ações e no desenvolvimento que se busca a conserva
ção das Unidades de Conservação.
E eu acho que urna das condições para isso ocorra é que, de fato,
as comunidades se envolvam com a questão da preservação, pois, den
tre todos os atores do processo, quem está em primeiro plano são os
índios que vivem na região. Os grandes projetos para essas áreas saem
dos gabinetes de Brasília, das capitais dos Estados e são impostos sem a
participação das comunidades. Assim, minha resposta para pergunta
que me foi feita é essa. Associar a preservação ambiental à sobrevivên
cia das comunidades existentes pode ser uma nova alternativa de garan
tir efetivamente a terra aos índios.
Pedro Ivo: Gostaria de reiterar aqui que a indústria automobilís
tica brasileira vem apresentando problemas e tanto! Sendo a CUT uma
central sindical plural, ela não exerce, apesar de ter suas próprias resolu
ções e direcionamento, nenhuma espécie de centralismo sobre os sindica
tos, tanto que, desde sua fundação, temos nos manifestado contra o impos
to sindical, sendo pouco numerosos aqueles que o devolveram.

Quanto à discussão sobre a atividade automobilística, a única
questão na qual nos engajamos recentemente foi em relação à Renault.
A CUT está acompanhando o caso, mas eu acho que deveríamos tentar
discutir o tema na Comissão Nacional de Meio Ambiente, principal
mente porque existe um trabalho de política industrial a ser desenvolvi
do no processo da Rio+5.
E uma discussão que precisa ser feita porque, a partir do instante
em que o movimento sindical se engaja na questão ambiental, criam-se
melhores condições de mobilização: muito mais trabalhadores partici
pam. Então, quando tentamos discutir com eles a questão ambiental,
tentamos levar a idéia de que eles são ambientalistas em potencial, pois
são os primeiros a perceber a degradação da qualidade de vida que têm
no próprio ambiente de trabalho, isto é, na fábrica - e nesse contexto, a
questão da leucopenia é um bom exemplo.
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Existem várias doenças ocupacionais que criam conflitos para o
trabalhador. Se ele assumir que está padecendo de uma doença
ocupacional, vai ter de brigar com a empresa ou, então, acabará sendo
discriminado no seu ambiente de trabalho. Por isso, a luta que a CUT
tem travado visa ampliar a mera prevenção das CIPAs de forma a incor
porar a relação do homem com o meio ambiente.
Por outro lado, devo dizer que nós, da CUT, acreditamos que o
empresariado já assumiu a posição de conferir à questão ambiental um
caráter meramente técnico, criando departamentos técnicos dentro das
empresas e aplicando a ISO 14000.
A ISO 14.000 não resolve: é extremamente problemática, pois
trata apenas da gestão ambiental. Por outro lado, o processo ISO já está
viciado, pois, se é sinônimo de qualidade, como é que ela pode ser
conferida a uma ou outra empresa sem que antes seja discutida a ques
tão ambiental e a saúde do trabalhador? Por isso, nos parece ser um
processo montado pelo empresariado para traçar uma estratégia que
mantenha, na fábrica, o trabalhador afastado da discussão ambiental, o
que representa uma visão muito técnica que nós vamos atacar, colocan
do sobre a mesa a discussão da restruturação produtiva e da luta pela
reconversão industrial.
A CUT constatou o seguinte pressuposto: a restruturação produ
tiva faz parte de um processo global de hegemonia de um projeto capi
talista neoliberal. Cabe a ela, assim, analisar como fará para garantir
empregos, para discutir as tecnologias que integrarão as empresas e
para avaliar a questão da qualidade numa perspectiva de qualidade
de vida.
Por fim, quero enfatizar que a relação da CUT com a causa ambi
ental passa necessariamente pela questão social. É preciso fazer este
gancho, porque o seringueiro que está passando fome troca borracha
por lata de leite Ninho.
Todo projeto politico implantado na Amazônia nunca partiu do
pressuposto que o extrativismo tem perspectivas de se tornar viável,
inclusive economicamente, Pergunto, pois: como é que se pode recri
minar quem está passando fome e queimou parte da floresta para fazer
uma pequena plantação? É algo que temos de discutir. Logicamente,
vamos dizer que não está correto agir desse modo, mas precisamos ofe
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recer alternativas concretas e exigir políticas públicas do governo e do
Estado.
Acho que o movimento sindical tem avançando muito e vai avan
çar mais ainda. O mais importante, todavia, é que a CUT extrapole o
local de trabalho, faça articulações com a sociedade civil e incorpore a
questão ambiental, ao mesmo tempo em que mantém sua visão classista,
de apoio às greves.
Alcides Faria: Eu acho que a interseção entre a questão ambien
tal e a social é uma via de duas mãos. É um processo difícil, lento. Falase muito em projetos e eu considero que, de fato, a sociedade precisa
pensar num que seja estratégico, alternativo, para o País. Mas também
acho que, para não ter que resolver somente problemas emergenciais, é
preciso discutir alternativas a longo prazo, estratégias - essa é a nova
demanda do Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que hoje ainda
não existe mas talvez fosse um espaço de intercâmbio interessante entre
o setor empresarial e a academia.
Exemplo disso é a importância de se discutir o projeto “ Brasil
Ação” , proposto pelo presidente Femando Henrique Cardoso. Trata-se
de um desafio para o Fórum das ONGs: será o “ Brasil em Ação” uma
jogada eleitoral ou realmente um projeto a ser implementado? Pessoal
mente, tenho dúvidas quanto a ele ser um projeto alternativo. O gover
no Fernando Henrique não apresentou nada de novo em relação ao
modelo de desenvolvimento econômico que existia. É o velho modelo
que ele quer ampliar.
Com relação à Hidrovia Araguaia-Tocantins e à Ferro Norte, nós,
da Rios Vivos, estamos buscando discutir a questão da soja, tanto aqui,
no Brasil, como na Europa. Na Holanda, me disseram que já é consenso
que a cultura da soja tem grande impacto ambiental no continente, causa
graves danos. Mas aqui também os danos ambientais da produção de soja
são imensos.
João Paulo Capobianco: Eu gostaria responder a algumas per

guntas que foram colocadas. Primeiro, a questão da urgência de se cons
truir uma agenda, o que não é fácil pois, na verdade, não existe ainda
uma história de identidade e de aproximação entre os movimentos
ambientalistas e os demais movimentos sociais.
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Eu queria também aproveitar a presença da COIAB e da CUT
para reiterar que o que foi dito pelos dois representantes das entidades
mostra claramente o quanto nós avançamos.
Com relação ao M SI, que infelizmente não se fez representar
nesse encontro, gostaria de relatar uma troca de experiência recente: o
MST esteve presente numa audiência pública promovida em Brasília
pelo Paulo Bomhausen, do PFL, que queria tentar derrubar o decreto de
proteção da Mata Atlântica. Ele montou uma audiência pública na Câ
mara dos Deputados e instalou, frente a frente, a SOS Mata Atlântica, o
Instituto Socioambiental, a SBPC e o MST. A estratégia do Borhausen
consistia em aproveitar-se da grande legitimidade do MST, que sempre
está na mídia, para, através dele, derrubar o decreto, já que, em tese, ele
proíbe assentamentos em áreas da Mata Atlântica.
Para a surpresa do parlamentar, o MST foi o primeiro a reiterar
que a legislação deve ser mantida, porque ela é um instrumento que as
lideranças estão utilizando para aproximar o movimento cada vez mais
da vertente ambiental, de forma a garantir a sustentabilidade dos assen
tamentos.
Outro ponto de interseção entre a esfera social e a ambiental
ocorreu por ocasião da implantação de um projeto do Instituto Socio
ambiental envolvendo uma comunidade indígena. Os índios explora
vam madeira nas suas terras e, depois de um longo trabalho que se es
tendeu por mais de quatro anos, eles romperam os contratos assinados e
partiram para a proposição de um plano de manejo de uso sustentável
dos recursos florestais. Foi uma guinada, mas ela demorou quatro anos.
Então, são processos de médio e longo prazo, que exigem da parte do
movimento ambientalista uma visão menos preservacionista.
Fábio Feldmann: Eu queria agradecer a presença de todos neste
seminário e aproveitar para fazer um comentário: às vezes, os conflitos
são difíceis de administrar. Há pouco, o Movimento Sem-Terra invadiu
duas áreas em Unidades de Conservação. Numa delas, propusemos ne
gociar uma reforma agrária ecológica, através da qual os “ invasores1"
poderiam, em lugar das culturas tradicionais, explorar uma área de pinus
- um pinus original das Bahamas que não existe mais e representa o
último banco genético do mundo, pois o das Bahamas foi destruído
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algumas décadas atrás. Eles poderiam, ainda, desenvolver esta ativida
de em parceria com o governo de Estado.
Mas isso não foi possível: nunca houve resposta.
Além disso, nós tivemos de fazer um pedido de reintegração de
posse de uma área aqui em São Paulo, porque já estavam esgotadas
todas as chances de se conseguir uma negociação que não fosse por
determinação judicial.
Esses casos mostram quão difícil e complexo é o processo de
comunicação com os movimentos sociais. Discursar sobre os direitos e
interesses das presentes gerações nem sempre garante compatibilizá-los
com os das futuras gerações. E há outros tipos de conflitos: por exemplo,
em áreas de mananciais de São Paulo, onde se registram constantes inva
sões de indivíduos que militam em movimentos sociais.
E o que acontece? Existe, por um lado, o direito absolutamente
legítimo à moradia, mas, por outro lado, ele compromete o direito de
outras pessoas de não beber água contaminada. Por isso, considero que
esse diálogo difícil e complexo exige uma instância de negociação.
Nós temos, na Secretaria de Meio Ambiente, um programa que
nos permite trabalhar com 163 ONGs e tecer parcerias. Nosso propósito
não é cooptar, mas discutir, aperfeiçoar o que vem sendo refletido.
Mas quais são os critérios de representatividade? O que permite
aferir que tal Não Governamental tem legitimidade em detrimento de
tal outra? Já que, hoje, elas têm um papel muito importante nas deci
sões, que são, no fundo, de toda a sociedade. Aqui, em São Paulo, por
exemplo, quem aprova projetos através da análise dos Estudos de Im
pacto Ambiental é o Conselho Estadual de Meio Ambiente.
Com relação a esse seminário, acredito que eles nos mostrou,
mais do que nada, quantos outros encontros nós precisamos promover e
qual é o formato que eles devem ter. Um dos problemas que enfrenta
mos é a falta de registro das discussões e até mesmo dos fatos concretos
ocorridos.
Como secretário de Meio Ambiente, tenho enorme dificuldade
para trabalhar: como proceder, por exemplo, quando há invasão de Uni
dade de Conservação pelo Movimento Sem-Terra? Como agir diante da
invasão de uma área de mananciais em São Paulo?
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Penso que o importante é explicitar os conflitos em debates como
esse. É discutir o que acontece à nossa volta, como a Operação-Rodízio, que nós implantamos recentemente e que, de fato, representou urna
experiencia rica, pois nos permitiu trabalhar o comportamento coletivo.
Quero, por último, relatar aqui urna experiencia: nós fomos pro
curados pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, filiado à CUT. Os
trabalhadores da Mercedes-Benz queriam fazer uma denúncia sobre a
empresa. Eles a dividiram em duas partes: a primeira fazia referência ao
tratamento de afluente nas imediações da fábrica que a Mercedes havia
paralisado. Eles trouxeram um encarte publicitário que a empresa havia
divulgado durante a Conferência do Rio para mostrar o quanto era en
ganoso e não correspondia à realidade. Mas, ao mesmo tempo, eles nos
pediram para manter sigilo sobre o caso e não deixar que vazasse para a
sociedade. Não quero nem entrar no mérito do pedido ser legítimo ou
não, pois, enquanto trabalhadores, a eles importava que a MercedesBenz se mantivesse fírme no mercado. Mas isso mostra o quanto é difí
cil essa relação. Ao mesmo tempo, estourava outra denúncia: a mesma
Mercedes estava importando um carro que não atendia às exigências do
Proconve. Cabe a nós, da Secretaria de Meio Ambiente, assim, investi
gar o caso.
Esse exemplo também mostra que estamos começando a fazer
alianças concretas - sendo que algumas eram impossíveis, inimagináveis,
há algum tempo. Pretender que um Sindicato fizesse tamanha denúncia,
motivado por uma preocupação ambientalista, era simplesmente im
possível até bem pouco tempo atrás.
Tenho a dizer que, em parceria com esses trabalhadores, uma
equipe da Cetesb está hoje concluindo o caso e avaliando as estratégias
que nós vamos adotar doravante em relação à Mercedes-Benz. Por isso,
repito, eu considero que as experiências vividas precisam ser debatidas
como se fossem cases, em seminários como esse, para que nós possa
mos delas extrair lições para o futuro.
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