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.•••.•......................•• ~~~~~~~~~~~~ 
Os estudos aqui publicados fazem parte do programa de pesquisas O Que o 

Brasileiro Pensa da Ecologia. Esse programa foi concebido e desenvolvido por 
uma equipe multi-institucional e multidiscipliar do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), institucionalmente centrada 
no Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). Essa equipe foi coordenada 
por um pesquisador do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) e outro do MAST; 
dela fazendo parte um conjunto de bolsistas e de consultores independentes. 

Esse programa teve o propósito de contribuir para o debate nacional sobre 
ecologia, meio ambiente e desenvolvimento realizado no Brasil em torno da RI0-
92. Seu objetivo geral foi sihiar a questão ambiental no âmbito da cultura e da 
vivência dos brasileiros, tanto do cidadão comum quanto dos grupos formadores 
de opinião, levantando dados sobre dois aspectos: por um lado, conceitos, 
informações, correntes de idéias, principais argumentos e tendências dominantes 
no debate profissional e acadêmico sobre ecologia e meio ambiente; por outro 
lado, valores, percepções, interesses, comportamento e disposição para a mudança 
de hábitos da população ante a emergência de uma crise ambiental sem precedentes. 
Complementarmente, o programa teve como objetivo levantar informações sobre 
ascondiçõeseosmeiosqueestruhzram o //campo ambiental, no Brasil, entendido 
como o conjunto de iniciativas e instrumentos que servem para formar uma 
consciência ecológica no país. 

Para atingir esses fins, o programa abriu as seguintes frentes de trabalho: 1) 
Levantamento da informação ambiental possuída pelo público universitário 
presente à reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) de 1991. 2) Pesquisa de opinião pública a nível nacional. 3) Entrevistas com 
grupos formadores de opinião. 4) Levantamento da produção universitária: teses 
livros e artigos publicados. 5) Levantamento da produção editorial nacional. 6) 
Levantamento da coberhzra da grande imprensa sobre temas ambientais. 7) 
Levantamento do perfil das não-governamentais ambientalistas. 

O programa, imó'ado em setembro de 1991, terminou sua primeira etapa em 
junho de 1992, em tempo de apresentar seus resultados, mesmo que preliminares, 
naRio-92. Cabemencionarqueapartedoprogramarelativaàpesquisadeopim'ão 
pública foi selecionada pelos organizadores daquele encontro para integrar a 
Exposição do Brasil, evento oficial do governo naquela reunião. Os resultados ora 
colocados à disposição do público referem-se apenas às pesquisas de opinião 
pública qualitativa e quantitativa que, no seu conjunto, registram um momento 
especial da formação da consciência ambiental brasileira. 
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É importante deixar registrado que o programa de pesquisas O Que o 
Brasileiro Pensa da Ecologia somente foi possível graças ao apoio de um 
conjunto de instituições e de agentes governamentais e não-governamentais 
que entenderam e se sensibilizaram por sua proposta, não deixando que 
faltassem recursos para sua realização, m esmo num contexto de dificuldades 
económicas e de carências de toda sorte que caracterizam o presente momento. 
Destaca-se em primeiro lugar o Museu de Astronomia (MAST), onde o programa 
foi concebido e desenvolvido, que entendeu ser parte de sua missão, enquanto 
centro de divulgação científica interessado na interação entre ciência e sociedade, 
apoiar a iniciativa, considerando-a importante e oportuna. Outras instituições, 
cada qual com sua especificidade de interesse e de awa1io, foram também 
relevantes para a execução do programa de pesquisas que aqui, em parte, se 
apresenta. Foram elas: o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) que tem 
permitido a um dos coordenadores deste programa dedicação integral ao seu 
desenvolvimento; o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que forneceram 
bolsas necessárias à constituição de uma equipe de pesquisa; a Secretaria do 
Meio Ambiente da Presidência da República (SEMAM), que arcou com despesas 
relativas à viagens e consultorias; a Agência Estado e o Jornal da Tarde que 
pagaram pelos serviços de tomada de opinião pública realizada pelo mOP~ 
além de cobrir outros gastos necessários à confecção da base de dados sobre 
imprensa e meio ambiente; o Instituto de Estudos da Religião (/SER), 
organização não-governamental que executou as entrevistas da pesquisa 
qualitativa com agentes do movimento sociaL· e o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (mOPE), que ajudou a cobrir custos relativos à divulgação 
dos resultados na Rio-92. 

Além do firme suporte dessas instituições registra-se ainda um especial 
agradecimento às seguintes pessoas: André Ghirardi, Aníbal Wanderle~ Daniel 
Leitão, Eduardo Martins, Elizabeth Villela, Fernando Chyiochi, Hector Leis, 
Laura Dantas, Ledina Maria Marcarian Lelio Fellows, Luciano Mattos, Marcel 
Bursztyn Marcia Cavaljari Orjan Olsen Paulo Egle1; Rachel Gevertz, Rodrigo 
Lara Mesquita, Rubem Cesar Fernandes, Selene Herculano de Araújo, Silvia 
Cervellini, além de um enorme contingente de assistentes cujos nomes não 
serão mencionados para evitar a injustiça de algum esquecimento, mas sem 
cujo suporte estes projetos não teriam sido possíveis. 

Samyra Crespo e Pedro Leitão 
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Introdução 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Recentemente/ o tema ambiental foi colocado em evidência com a realizaçiio no Brasil 
da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento/ a RI0-9Z Na 
medida em que se aproximava a data de realização dessa reunião/ mm's freqiíente e 
intensamente circularam informações na grande imprensa sobre a ecologia/ os ecologistas e 
os grandes e graves problemas ambientais do mundo contemporâneo/ chamando c? atençiio 
do público sobre esses temas. 

A presença do Brasil nesse noticiário foi intensa/ niio apenas por se tratar do paÍs 
hospedador da Conferência/ mas também por se tratar de um paÍs cujo meio ambiente é tido 
como de importância para a manutençãodo equilíbrio ambiental do planeta. Por conta dessa 
estratégica condição ecopolítica/ o Brasil passou a ocupar lugar de destaque aos oDws do 
mundo. A posse de enormes reservas florestais e minerais/ de bacias hídricas de significativo 
potencial energético/ de valiosc?S reservas de biodiversidade/ enfim/ da detenção de estratégico 
e valorizado capital natural, fez com que o paÍs passasse a ser monitorado de perto pelc?S 
demais nações/ por várias razões/ interessadas nas condições ambientais brasileiras. 

No entanto/ mais importante do que o fato/ é, muitas vezes/ a notícia. Tão ou mais 
importante do que ser possuidor dessas riquezas naturais era a imagem do Brasil enquanto 
agente de alto risco c?mbiental. Tal como veiculado/ principalmente pelas grandes agências 
internacionais de notícias/ o Brasil viveria c? beira do caos ecológico. Sua estereotipe? da imagem 
foi freqiíentemente retrc1tada como a de uma grande floresta tropical, habitada principalmente 
por espécies em extinção/ possuidora da maior, mais complexa/ diversa e desc01ú1ecida 
reserva biológica do planeta/ um repositório de imensas riquezas a explorar/ ainda dependente 
do avanço da pesquisa científica e tecnológica para Sllc1 mais efetiva apropriação. 

Pareceu ser 1í1teressante explorar essa imagem. A realidade brasileira reduziu-se às 
queimadas que destroem a floresta em volumes anuc11's alarmantes. Inúmeras vêzes aludiu
se à Í11capacidade do brasileiro de responsabilizar-se pela preservação desse patrimônio de 
Í11teresse mundial. Inclusive/ forças mílitc?res internacionc1is foram aventadas para cuidar 
desse reservatório. O Brasil passou c? ser tomado pela flqresta. O todo pele? p c?rte. 

A rec1lídade/ no entc1nto, não correspondia exatamente ao modelo. Este deixava de lado 
o fato de o Brasil deter umc? populc?Çi'ío 75% urbana. Deixava também de lado o fato de que 
até mesmo o 'povo da floresta'~ 1'sto é/ a população dos estados brasileiros da amazôm~?/ 
também é urbano na sua grande maioria. Inclusive/ tendo dobrado em tamc11Ú10 de 10 para 
20 miD1ões nos últimos 10 anos/ concf!ntrado-se/ alí também/ em cidades/ assim contríbuil1do 
para o agravamento da questão urbana no Brasil. Portanto/ para a maioria dos brasileiros, 
o meio ambiente imediato é urbano e/ porconseqiíência/ seus pnncipc11's problemas ambientais 
também o são. 

Isso não significa dizer que a destruição da floresta não seja um p1-oblema real e gmve, 
que não haja ocupação e exploraçiio inadequadas dos espaços e das riquezas naturais do 
paÍs e, principalmente/ que niio sejc? verdade que o paÍs corre o n'sco de efetivamente deixar 
destruir ou perder pc1rte de seu enorme e valioso patrimônio natuml c? curto prazo. Parecú1/ 
no entanto/ estar havendo uma Í11egável contradição entre o conteúdo daquilo que era 
veiculado llc1 imprensa estrangeira sobre o Brasil e sue? rec?lidade ambiental e o que se via 
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e se sabia do país e de sua gente, de seus problemas e prioridades, de suas expectativas e 
necessidades. 

Outros lc1tos também chamavam a atenção, apontando para outras contradições, desta 
vez, no plano estritamente interno. Quando das últimas eleições para os governos dos 
estados da federação, o povo do ambientalmente estratégico Estado do Amazonas elegeu 
para seu governador um político antigo na região, que fez campanha eleitoral questionando 
as causas ambientais e os ambientalistas, minimizando o impacto das queimadas e do 
desmatamento, defendendo conceitos cientificamente questionáveis sobre a resistência da 
floresta à exploração e, ainda, como foi noticiado na imprensa, distribuindo motoserras para 
aqueles que nele votassem. Esse candidato foi eleito com uma confortável margem de votos 
e é,. ainda hoje, governador do Amazonas, contando com firme apoio daqueles que o elegeram, 
bem como continua a manter suas ferrenhas posições antiambientalistas. 

Nada, portanto, aparentemente, mais contraditório. Como explicar que aqueles que, em 
princípio, estariam mais interessados na preservação de seu habitat naturaL na manutenção 
das condições do delicado equilíbrio ambiental que caracteriza a floresta tropicaL tenham 
eleito para seu governador uma pessoa que pensa, age e se expressa na direção oposta? 

Ao se buscar resposta para essa e outras perguntas, evidenciou-se o quão pouco, ou 
nada mesmo, se sabia sobre as motivações, o conhecimento, as informações/ a opinião e as 
expectativas do povo brasileiro sobre ecologia, meio ambiente, problemas ambientais e sobre 
as relações disso tudo com suas vidas, com seus cotidianos. Não foi possível encontrar 
dados que permitissem tomar posição ante as questões levantadas. Não havia como saber 
o que pensava a população brasileira sobre a importância da questão ambientaL sobre os 
princípais problemas que U1e afligiam, sobre sua opinião a respeito da eficácia das ações 
governamentais para o setor ou sobre stul disponibilidade para o envolvimento com a busca 
de soluções para a questão c?mbiental. Sintomaticamente, não foram encontrados trabalhos 
sistemáticos sobre esses temas nem no âmbito acadêmico nem no âmbito das informações 
jornalísticas e leigas. 

Para as ciências sociais essa ausência de suporte empírico sobre o posicionamento dos 
brasileiros ante a questão ambiental se apresenta naturalmente como uma limitação 
desconfortável. Qualquer afirmativa sobre as posições e interesses da sociedade sobre o 
tema não poderia passar de especulação, na medida em que não fosse baseada em dados 
levantados diretamente junto à população, capazes de ancorar conjecturas acadêmicas 
diretamente à realidade, assim ultrapassando sua natureza intuitiva ou impressionística. 

Conceber meios e modos de buscar essas informações pareceu ser tarefa urgente, 
principalmente ante a ocorrência de um fato político de grande significado: a realização no 
Brasil da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-
92, para a qual a maioria dos grupos e agentes sociais mais bem organizados e estabelecidos 
se prep.1rava, tendo suas posições e expectativas claramente delineadas e explicitadas. Ante 
isso tudo, ficaram evidentes tanto a necessidade quanto a oportunidade aberta pelo momento 
para dar voz à população brasileira, fornecendo um veículo que permitisse que suas posições 
fossem conhecidas e assim, talvez, consideradas. 

Surgiu daí a idéia de uma pesquisa de opinião pública que possibilitasse a montagem 
de uma base de dados qualitativos e quantitativos sobre o brasileiro e o meio ambiente. 
Achou-se que essa seria uma oportunidade ímpar para o registro e desvendamento dessas 
relações, tanto no plano real quanto no imaginário. Com esse projeto cumprir-se-ia não 
apenas a tarefa política de articular e tornar conhecida a opinião da sociedade/ mas também 
a tarefa científica de dar uma base empírica para trab,1llws acadêmicos sobre o tema. Assim 
se justifica e explica o surgimento do programa de pesquisas que se resolveu intitular de O 
Que o Brasileiro Pensa da Ecologia. 
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ABSTRACT 

The present work deals with two different research projects which were carried 
out in 1992 and 1993 and are presented here in two different parts. The first part 
consists of a qualitative research clone with the different sectors involved with en
vironmental issues and w hich represent some of the opinion forming groups of the 
Brazilian society; the second part refers to a national survey when the common 
citizen was heard. Both projects aimed at gathering information not only on the 
knowledge, behavior and interests of Brazilians in what concerns the environment, 
but also on the main arguments and prevailing trends now present in their society. 
The two projects have the sarne guidelines, that is, the sarne main topics make up 
the matrix of the two questionnaires used . 

The first part, the report of the qualitative research, was meant to show the 
growing of an ecological awareness in the past three decades in the opinion of the 
people who are rnost involved with the environmental issue in Brazil. There is also 
an analysis of the different sectors which were interviewed when some similaritü~s 
and conflicts can be perceived in what concerns the priorities, worries and main 
trends of each group. This could be clone because two different types of questionnaries 
were applied in each interview -a general one for all sectors anda specific one with 
topics related to their area of concern. Since this research was clone with in-depth 
interviews, it was also possible to feel the complexities of the subject in relation to 
the social, economic and politicai aspects of the Brazilian reality. Quotations were 
chosen to support the main parts of the report whenever feasible. 

The second partis a first attempt to present the result of the national survey on 
"What Brazilians Think of Ecology", where 3650 people all over the country were 
heard. It has no intention whatsoever of presenting a thorough analysis of all the 
possible correlations allowed by the collected data. Dueto the fact that some of the 
findings were quite surprising though, a test of coherence was then made in order 
to see if the findings could hold together. That is why some of the variables were 
crossed so as to confirm the findings of the' first results. 

Even though it is not possible to draw a comparison between the · two projects 
due to their differences in design and scope, the qualitative research could be seen 
as a counterpoint to the national survey. Nevertheless, they both represent the first 
atternpt to measure, feel, and analyze the complex issue of ecology within the Brá
zilian context . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Objetivos da Pesquisa 
A etapa qualitativa do projeto consiste na realização de entrevistas em profundidade 

junto a formadores de opinião: políticos, cientistas, técnicos de governo, ambientalistas, 
empresários e dirigentes de movimentos sociais . Ou seja, os principais responsáveis pela 
formação das idéias e propostas sobre o meio ambiente que circulam no País foram 
entrevistados pelo programa O Que o Brasileiro Pensa da Ecologia. Trata-se da mais ampla 
pesquisa de abordagem qualitativa já feita sobre este assunto. 

Esta etapa teve como objetivo central complementar o "mapeamento" sobre a configuração 
da consciência ecológica do brasileiro _ realizado na pesquisa de opinião pública _, agregando 
a investigação sobre as idéias organizadoras de um discurso ambiental na sociedade. 

Para isso foram utilizados dois roteiros de abordagem: um geral e outro específico. No 
roteiro geral, foi tratada mais profundamente a mesma matriz temática que serviu de base 
para a pesquisa de opinião pública, a saber: interesse no meio ambiente: via de interesse, 
motivações para a aproximação, adesão à causa ambiental; concepções sobre meio ambiente 
e ecologia; identificação de problemas ambientais; relação entre meio ambiente, pobreza e 
desenvolvimento; o Brasil e o mundo: globalização, interesses do Primeiro Mundo, 
internacionalização da Amazônia, imperialismo ecológico, dívida externa, cooperação de 
organismos internacionais etc.; meios de informação sobre meio ambiente e ecologia: "gu
rus" do movimento ("indivíduos-síntese"), fontes de informação e referência, papel da mídia; 
e opiniões e expectativas em relação à Rio-92 (este estudo foi realizado seis meses antes da 
Conferência) . 

O roteiro especÍfico foi orientado para tratar com particularidade aspectos da problemática 
ambiental mais diretamente associados à área de atuação dos setores entrevistados, 
procurando obter dados sobre a lógica de cada setor. 

Procedimentos Metodológicos 
Foi empregada a técnica de entrevistas em profundidade_ amplamente utilizada tanto 

em estudos de caráter acadêmico como em pesquisas de mercado _, orientadas por um 
roteiro previamente elaborado. 
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As entrevistas tiveram a duração média de 1h30m e foram realizadas por uma equipe 
de seis pesquisadores, altamente qualificada e especialmente treinada . Cada pesquisador foi 
responsável por um setor determinado. 

O roteiro, contendo em seu conjunto cerca de 70 (setenta) itens de pergunta, foram 
u tilizados de maneira flexível_ isto é, por serem longos e implicar respostas complexas, em 
conseqüência "cansando" os entrevistados, não se exigiu que todo ele fosse coberto. Definidas 
algumas áreas básicas, permitiu-se que cada entrevista "rendesse o que pudesse". 

Esta observação é necessária para explicar duas características básicas do material obtido: 
não há uniformidade na formulação das perguntas a cada um dos entrevistados; as respostas 
foram editadas (referidas aos tópicos que se pretendeu "mapear", independentemente do 
lugar das falas, no contexto da entrevista global). · 

Deste m odo, cada entrevista foi trabalhada cumprindo-se as seguintes etapas: registro 
oral gravado; transcrição; edição da transcrição; planilhamento dos tópicos (por setor e inter
setores); globalização de dados; análise. 

Referências Teóricas e 
Formulação de Hipóteses 

Para a escolha dos setores e o estudo da sua dinâmica, partiu-se dos postulados teóricos 
do cientista político Eduardo José Viola* assumindo-se a tese por ele formulada de que o 
movimento ambientalista no Brasil apresenta duas principais fases: uma fundacional (1971-
1986) e outra de transição (1986-199_). Na primeira fase teria sido predominante o 
bissetorialismo, isto é, uma ação de setores não governamentais (associações livres de caráter 
profissional/ comunitário) e o setor governamental. Já a fase de transição seria caracterizada 
por uma ação multissetorial, com diversos segmentos sociais e profissionais incorporando 
a preocupação com o meio ambiente, complexificando (e ampliando) as políticas públicas e 
o debate nacional em torno da temática. 

Foi, portanto, a idéia central do multissetorialismo que nos levou, na presente pesquisa, 
a eleger seis principais segmentos, embora outros pudessem ser agregados, a serem mapeados 
e analisados em sua dinâmica conjunta e específica. 

Outras idéias básicas assumidas pela pesquisa foram as de "transição" e "conscientização". 
Como a própria palavra "transição" sugere, formulamos a hipótese de que a cada período 
h istórico do ambientalismo corresponderia um estágio da consciência da sociedade brasileira 
em relação às questões que encerram a problemática do meio ambiente. Isto de u m ponto 
de vista global. No detalhe, pareceu-nos que, se diferentes setores vão se aproximando 
(tempos históricos diferentes) e vão se apropriando (visões diferentes) da temática, a esse 
quadro deveriam necessariamente corresponder diferentes graus dessa mesma consciência. 

Como não poderia deixar de ser, dada a natureza histórica e sociológica desse trabalho, 
definimos consciência em seus aspectos objetivos: demonstração de entendimento, geração 

'C..r: Viola, E. e S. Boeim . '/\ e1nergên cia do ambientalism o complexo - multissd oria!no /Jmsi! dos .?nosso·: ú1: Univcrsi dndc c 
Socicdndc f'ncc à Políticn Ambientnl Bras il cim . /JmsL7ia, 1/JAMA, / 990. Ver t.?mbL:/11 "Movimento ambientah:sta ". ln: Políti cn 
Ambicntnl e Sociednde. ln: Relatório do Bmsil pnm a Confcrêncin d ns Nnções Unidas sobre Meio Ambie nte c Desenvo lvimento. 
Bmsília, CIMA 1991. 
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de comportamentos observáveis, ações concretas . 
Em termos teóricos, a ambição deste trabalho é ver confirmadas as teses e hipóteses 

acima explicitadas, bem como a elas agregar algum conhecimento novo ou adicional que o 
material permita. 

No que diz respeito à metodologia, essencialmente apoiada nas técnicas qualitativas de 
pesquisa, utilizamos como orientação os referenciais básicos oferecidos pela socióloga Maria 
Isaura Pereira de Queiroz em seu texto "Relatos Orais: do dizível ao indizível" . ** 

No sentido de melhor esclarecer nossa postura em relação às entrevistas realizadas, 
houvemos por bem reproduzir o seguinte trecho deste artigo, uma vez que com ele 
concordamos e o endossamos: 

"O pesquisador é gzu~1do por seu próprio interesse ao procurar um narrad01; 
pois pretende conhecer mais de perto, ou então esclarecer algo que o preocupa/ o 
narrador; por sua vez, quer tmnsmitir sua experiência, que considera digna de 
ser conservada e, ao fazê-lo, segue o pendor de s ua própria valorizaçiío, 
independentemente de qualquer desejo de auxiliar o pesquisador. Procurará p or 
todos os meios relatc11; com detalhes e da forma que lhe parecer mais satisfatória, 
os fatos que respondem aos seus próprios intentos, e tudo isto pode convir ou 
niío ao pesquisador; o qual tentará enteio tmz er o narrador ao 'bom caminho ~ 

isto é, ao assw1to que es tuda ." 

"Mais tarde, ao utiliz ar o relato, o pesquisador o fará de acordo com s uas 
preocupações e não comas intenções do narrador; isto é, as intenções do narrador 
seriío forçosamente sacrificadas. A ssim, o propósito deste último fica sempre em 
segzmdo plano, desde o início da coleta de dados. Em primeiro lugc11; porque 
niio coú1cide nw1ca inteiramente com os propósitos do pesquisador; fomm os 
desejos des te que deslancharam o relato, sendo então predomúumtes sobre o 
ú1tento do narrador. Em segw1do lugc11; porque o pesquisador utiliz ará em seu 
trabalho as partes do relato que sirvam aos objetivos fixados, des tacando os 
tópicos que considerará úteis e desprezm1do os demais." 

Amostra 

De dezembro de 1991 a maio de 1992 os pesquisadores do projeto O Que o Bmsileiro 
Pensa da Ecologia viajaram a várias capitais brasileiras e ouviram 72 (setenta e duas)*** 
pessoas consideradas formadoras de opinião sobre temas e questões relativas a ecologia/ 
meio ambiente. 

Foram entrevis tadas as principais lideranças de setores da sociedade direta ou 
indiretamente envolvidos com a questão ambiental: ambientalistas, técnicos governamentais, 
cientistas, representantes de movimentos sociais (negros, mulheres, sindicalistas etc.), 

"C/ Qucim z, Maria lsaum /~ de. "Nulatn.' Om is: do d i?.(,·u/ ao indiz !vul': ln: Rcvist;1 C iênci;1 c C ul h tm . vo/.39, n " 3, n wr. 19R7. 

,. ..,._,,Fora/11 n:_•aliz adas 90 cnfn...'\-'is tas e, p o.•tferionnente, se/ccionat!.1s 72. A lis ta d os n on1es d os ellfTL'Fistado.-.· const.1na5· p .iginas 
fi'nais. 
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empresanos e políticos . Junto a cada setor foram realizadas 12 (doze) entrevistas. Esta 
amostra foi selecionada de acordo com dois critérios básicos: o primeiro foi o de se entrevistar 
pessoas já envolvidas com a questão ambiental. Neste sentido, a amostra só é representativa 
do universo social "ambientalizado", isto é, já desperto/sensibilizado com relação à 
problemática ecológica; o segundo critério de escolha deu-se em função da indicação _ uma 
pessoa de cada setor funcionava como informante, identificando pessoas-chave no interior 
do mesmo _ e do reconhecimento da posição do indivíduo pela sociedade (indivíduos 
emblemáticos). 

O perfil sociodemográfico da amostra obtida contou, no total, com a participação 
majoritária de pessoas: do sexo masculino (81 % do total); residentes na Região Sudeste do 
País (79%); com idades que variaram entre 27 e 82 arios (média de 45 anos); com elevado 
nível de instrução (83% com superior completo, grande parte delas com pós-graduação e 
doutorado no exterior). 
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CARACTERÍSTICAS DOS SETORES 

SETOR 

AMBIENTALISTAS 

COMPOSIÇÃO 

Presidente{Vie& Presidente, Fundadores, Coordenadores. 
conselheiros, etc., destas entidades: ACAPRENA, ADEA, 
AME. APANDE, APREMAVI, ASPAN, BIODIVERSTAS, 
Brgada Ecológica e União dos Ecologistas de Alagoas, Centro 
Norte Fluminense de Conservação da Natureza. GAMBÁ e 
ADFG/AT ~;. 

-esfera federal 

TÉC. GOVERNAMENTAIS -esfera estadual 

- esfera municipal 

-biólogos 

-físicos 

- economistas 
CIENTISTAS -geógrafos 

- engenheiro agrônomo 

- historiador 

-zoólogo 

- movimento sindical 

- movimento de mulheres 

-movimento ndígena 

MOVIMENTOS SOCIAIS - Igreja Católica e Presbiteriana 

- movimento de negros 

- moradores atingidos por barragens 

- Entidade de Assessoria e Movimentos Populares 

-líderes de Associações Empresariais 

-Empresas Distribuidoras de Petróleo 

EMPRESÁRIOS 
- Qumica e Petroquímica 

- Papel/Celulose 

-Comunicação 

- Construção Civil 

- Metalúrgia 

- Deputado$ Federais (PSDB. PT, PSB, PC do B) 

POLÍTICOS 
- Deputados Estaduais (PPS, PFL) 

-Vereadores (PT, PSB) 

-Ex-Deputado Estadual (PV)* · 

ENTREVISTA 

12 

5 

5 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

5 

3 

3 

1 

*As siglas correspondem ãs seguintes agremiações: Partido da Social Democracia Brasileira; Partido das TrahaU1atlores; 
Partido Verde; Partido Socialista Brasileiro; Partido Comunista Brasileiro; Partido Popular Socialista; Partido da Frente Liberal. 
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SEXO 
• masculino 

• feminino 

REGIÃO 
• Sudeste 

• Sul 

• Nordeste 

• Centro-Oeste 

• Norte 

IDADE MÉDIA 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

• superior 

• não tem curso superior 

• não discriminam/ 

só profissão 

COMPOSIÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 

(SEXO, REGIÃO, IDADE MÉDIA, NÍVEL DE INSTRUÇÃO) 

TOTAL (72) AMBENTA- TÉCNICOS CIENTISTAS MOVIMENTOS EMPRESÁRIOS 
LISTAS GOVERNAMENTAIS SOCIAIS 

-

NA % 12 12 12 12 12 

58 81 8 10 10 9 11 

14 19 4 2 2 3 1 

57 79 5 9 10 11 11 

8 11 3 3 - 1 1 

4 6 3 - - - -
2 3 1 - 1 - - -

1 1 - - 1 - -
(45) (45) (55) (45) (45) 

60 83 10 12 12 5 11 

3 4 1 - - 2 -
9 13 1 - - 5 1 

-----

POLÍTICOS 

12 

10 

2 

11 

-
1 

-
-

(45) 

10 

-
2 

I 
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NfVEL SUPERIOR 
• e~nheiros (civil, 

hi ráuHco,agrônomos, 
eletriclsta) 

• biólogos 

• cientistas sociais 
(sociólogos, cientista 
polltico,antropólogo) 

• advogados 

• historiadores 

• geógrafos 

• médicos 

• economistas 

• arquitetos 

• ffsicos 

• professores Unguas 

• outros (pedagoga, 
agrônomo, pslcól~, 
qufmico, administra r 
de empresas, advogado 
e administrador) 

Não tem curso superior 

Não discriminaram I só 
~rofissão Oomalista, 
otógrafo, outros) 

COMPOSIÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 
(INSTRUÇÃO/ÁREA DE FORMAÇÃO) 

TOTAL (72) AMBENTA· TÉCNICOS CIENTISTAS MOVIMENTOS EMPRESÁRIOS 
LISTAS GOVERNAMENTAIS SOCIAIS 

NA o/o 12 12 12 12 12 

60 83 10 12 12 5 11 
13 18 1 3 1 . 8 

10 14 6 1 3 . -
5 7 - 3 . 2 -

5 7 - 1 . 1 -
4 5 1 - 1 - -
4 5 - 1 2 - 1 

3 4 - 1 . - -

3 4 - - 2 - -

2 3 - 1 - - 1 

2 3 - - 2 - -

2 3 > 1 - - 1 -

7 10 1 - 1 1 ' 1 

3 4 1 - - 2 -

9 13 1 - - 5 1 

POLÍTICOS 

12 

10 
-

-

-

3 

2 

-
2 

1 

-
-
-
2 

-

2 
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A Onda /lerde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Como o Brasil entrou na Era Verde? 
Embora esta pergunta não tenha sido feita a nenhum dos 72 entrevistados considerados 

neste estudo, pode-se dizer que nos relatos e referências obtidos há uma série de explicações 
para o "Fenômeno Verde", isto é, para a explosão do interesse na questão ambiental por parte 
da sociedade brasileira nos anos 90. São pistas, "falas" que contam uma história, fatos marcantes 
da nossa sociedade que se misturam a ocorrências mais amplas e ajudam a construir um 
imaginário cuja chave está no desejo de uma maior harmonia entre o homem e o meio natural. 
Esse imaginário é conformado por um vocabulário novo, que deixa rapidamente os foros 
estreitos das vanguardas ambientalistas para ganhar espaços sociais cada vez maiores, 
potencializados pela Rio-92, ou Earth Summit, como é chamada no restante do mundo. 

Seguindo uma cronologia por eles mesmos oferecida, essa história teria cerca de 40 
anos, circunscrita no período que vai da metade dos anos 50 até 1992. Os primeiros 20 anos 
pertenceriam à pré-história do ambientalismo: um tempo de pioneiros, de pais fundadores 
e fatos que comporiam o "solo cultural" do ecologismo brasileiro. As duas últimas décadas 
(anos 80 e 90, em seu início) apresentam-se como o período de consolidação, com a gestação 
de fatos e valores mais próximos à feição do ambientalismo tal qual ele se apresenta hoje 
nos países desenvolvidos . 

Tradições 
Embora o interesse pelo que se convenCionou chamar de "problemática ambiental" ou 

"ecológica" seja recente no País, ele descende de algumas tradições que lhe são bem anteriores: 
a naturalista/preservacionista e tecnocrática ... : 

A Ond.1 Verde 

"O naturalismo no Brasil é antigo, e está representado pelos botânicos, zoólogos, 
geógrafos, essa leva de gente que se embrenhou em nossas matas, rios, desde a 
época do Império, montando coleções nos Ú1stitutos, museus de histón~1 natural 
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e w1Íversidades. Quase sempre fomm ou s;io cientist,1s como eu. Por terem VI~1jado, 
coletado espécimes, têm uma boanoç.io da devast,1ç.io, do desaparecimento de 
animais e plantas." (Biólogo, 69 anos) 

Segundo esse entrevistado, o interesse científico, aliado à indignação despertada pelo 
fenômeno da devastação observada, levou os naturalistas a criarem associações civis em 
defesa da fauna e da flora ainda nos anos 50. 

A entidade típica, e uma das pioneiras, seria a ADEFLOFA (Associação de Defensores 
da Flora e da Fauna), criada em 1956 por um grupo de cientistas, em cujo quadro militava 
o professor Paulo Nogueira Netto, ainda ativo no .niovimento hoje e considerado uma das 
grandes figuras do ambientalismo brasileiro: "Ele fez a cabeça de muita gente", afirmou um 
entrevistado. Doze outros citaram-no como uma importante referência em suas vidas de 
ativistas verdes . 

A vertente tecnocrática teria se formado nas décadas seguintes, no seio da chamada 
problemática urbano /industrial, que, de um lado, se tornou o objeto preferido dos sociólogos 
brasileiros, e, de outro, o centro de atenções de um grupo de . sanitaristas, engenheiros, 
arquitetos e planejadores, empenhados em entender e contornar (criar soluções técnicas) os 
problemas ambientais ou típicos das metrópoles: abastecimento de água, tratamento de 
esgotos, destinação do lixo, ordenamento do espaço etc.: 

"Quando eu disse que f.1n~1 engenhan~1 sanitária, me diz iam que eu i,1 morrer de 
fome, que n/ío tinha mercado de trabalho, isso no himl dos anos 60." (Executivo 
do departamento de meio ambiente e relações corporativas, empresa de papel 
e celulose, 47 anos) 

A estruturação de um Estado voltado para expansão do desenvolvimento _ leia-se 
urbanização e industrialização _ não só absorveu esses primeiros grupos como criou a 
demanda para que ele se multiplicasse e a vertente tecnocrática se consolidasse como uma 
das mais fortes no Brasil. Orquestrada por um Estado autoritário, essa demanda formou 
uma importante elite técnica que está hoje numa segunda geração. 

Anos60e70 
A Terra é ·azul 

Nada parece ter mudado tanto a cabeça das pessoas em termos de "cosmovisão'' _em 
que a idéia forte é a representação do planeta Terra como uma nave espacial, onde todos 
os seres compartilham em tese o mesmo destino _ quanto as experiências cosmonáuticas 
dos anos 60. 

As imagens da Terra via satélite e os relatos dos astronautas Armstrong, Aldrin e 
Collings tiveram grande impacto sobre a compreensão que os indivíduos passaram a ter 
sobre a finitude e fragilidade do Planeta: 

12 

"Do ponto de vis ta da consciência direta, acho que aquela visiío do planeta Terra 
fotografado do satélite foi h.UJdamenta/. " (Economista, 48 anos) 
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'No D1~1 Mzmdial do Meio Ambiente, a ONU rezmiu todos os astronautas e 
cosn1onc1utas do mw1do, e, conversando com eles, nos seus depoin1entos eles 
revelavmn que o que vimn em seus passeios fora da Terra era Cm~1 . 1 Foran1 os 
primeiros que conseguimm enxergar Caia 11.1 sua inteireza. Os depoimentos são 
muito impressionantes sobre a belez.1, a w1icidade, a fmgilidade de Caia, uma 
coisa bonita, uma só Term. O cara olhava do espaço e via a Escandinávia. Ele 
nem mexic1 o ros to, só mex ia o olho um pouco pc1m baixo e via c1 Jfiilic1, a Créci.1. 
Se mexesse nwis um pouquinho l;ia o Pólo Sul, sem fronteira, sem coisa 
nenhuma ... " (Líder de comunidade de extrativistas) 

Um dia em Paris 

"Por que você não me pergunta quando foi que ouvi pela primeira vez a palavra 
ecologia?" 

Não foi preciso. Incontinenti, o nosso entrevistado, economista, ex-reitor da UNB, autor 
de vários livros sobre o Bras il e a problemática do "progresso", deu-nos um registro 
interessante: 

"Os conceitos surgem, obviamente, num certo momento da História, a partir de 
uma determinada realidade. Surge 11c1 cabeça de alguém e, em gemlleva mws, 
séculos às vez es pam se espalhar no imagin ário coletivo (..). Ecologia é talvez o 
conceito que mais mpidamentesaiu de um espaço res tritoe seespalhouno mrmdo 
(. .. ). Eu me considero uma pesso.1 bem ú1formada, já em engenheiro, já tú1lm 
mestrado em economia, tinha w1m bagagem de leitura e nw1ca tú1l1c1 ouvido 
falar n essa pala vra até 197Q quando fiz doutorado com o fgnacy Sachs em Paris 
(..). Tempos depois fiz uma entrevista com o S.1chs e contei a ele que tinha sido 
no seu Sen1inário, en1 Paris, que ouvi p ela primeira vez a pala vra . E perguntei: E 
o senhor quando ouviu? Seis m eses antes de você, m e respondeu. E niío há dúvida, 
Sachs é membro do g rupinho dos cinco mais importantes no mzmdo em termos 
de pensm· a relação homem/ natureza." 

Em te rmos de influências externas, Ignacy Sachs, da Escola de Altos Estudos de Ciências 
Sociais de Paris, é um dos "gurus" mais citados em nossas entrevistas (18 referências). É um 
dos pioneiros em pensar um desenvolvimento "diferente" daquele pregado nos anos 50 e 60, 
é um dos formuladores do "ecodesenvolvimento" _desenvolvimento com equilíbrio ecológico. 

Os mws de chumbo 

A década de 70 também foi cená rio, no Brasi l, da associação de diferentes movimentos 
sociais contra o inimigo comum: a Dita~ura . Foi o tempo do "intelectual orgânico" e da 
resistência da "sociedade civil" . Por caminhos tortos, inesperados às vezes, o Brasil descobria 
os "direitos humanos" e os do cidadão. Muitas entidades nasceram nessa época, conforme 
atesta uma reconhecida liderança ecolog ista do período: 

1 Teoria fonuulada p o r Ja.tuc....·s Lol'L'Iock, tjUt..' considL'r:l a bio . .;JL•ra co 111o 1.1111 único organJ~"i/lJ (, onde a tlora c....• /1launa FÍvas da Terra, 
seu c/in u1, .s-;c..•o/ o._L;Íil c....• tod.1.-.· su.1.•·;finl('(>es est.io in fL'r-n.:l.1cion:1d.1 ... ~ inlluenciando o d L'St....'l1l'O/ Fin1ento d e todos os c..•cossistc..•nJas. 
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'A direit,1 progressista e a esquerda se wlÍmm para derrotar o Regime Mi/ít,1t;. e 
todas as brech,1s do sistenm foram ocupadas. a 111inha militiincía se prendeu n1uito 
à necessidade de Ii1formar ,1 opini,io pública. Tú1hamos uma Ditadura que não 
tolerava Ii1lormaçõesnão monitoradas. As primeiras entidades paulistas, algumas 
das qL1c1is ajudei a criar; nasceram assim, da necessidade de se montar uma lú1/m 
de resistência d,1 sociedade civil (..). Desse modo, dumnte muito tempo, c1S 
entidades foram um esp.1ço p.1rc1 o exercício de cidadania e da resistência contm 
o arbítrio .. . " (Jornalista, 42 anos) 

Ambie11talismo verde-oliva 

Mas quem pensa que as Forças Armadas em bloco execram os ecologistas, enxergando 
em cada verde um vermelho disfarçado, se engana. 

Várias foram as menções a setores do Exército que seriam não só militantes da causa 
ecologista, como mentores de um "ambientalismo verde-oliva" que teria expressivas figuras 
em suas hostes: 

"Tanto os milicos revolucionários, como os contra-revolucionários foram 
defensores d,1 Amazônia. O caso mais ~1moso é o do Orlando Valverde, que 
acabou criando o Comitê de Defesa d,1 Amc1ZÔlll~1 . Em 1974os milicos de esquerda 
lundamm a APREFA _ Associação de Proteção da Flom e Fawm, jLmtamente 
com o pessoal Rosacruz ... Era uma época dura para ftmdarentidades. O priineiro 
ConseUw Nacional do Meio Ambiente foi Ii1stituído pelo Carrastazu Médicí_ que 
foi o m,1is truculento dos genemis que prestamm serviço na Presidênc1~1 da 
República desse País. Mas, insolitamente, este cidadão tú1ha uma grande 
preocupaçiio con1 o meio a1nbiente. " 

Segundo este depoimento, de um ambientalista curitibano, muitos ecologistas, na época 
(1972), não quiseram participar do CONAMA2 , supondo-o uma farsa: 

"Chegaram a chamar o Dr. PaLÚo Nogueira Netto de lacaio da Dítadum. Logo o Dr. 
Paulo, que é LW1 dos nulitantes mais pertinazes, um herói do movimento(..). O fato 
é que temos figuras notáveis nas Forças Armadas ligadas ao meio ambiente: o 
brig.1deiro Frasiio,· o a!Jnirante Ave/ar , com uma atuação no Rio,· o almirante fbsen 
de Gusmão Câmara, ftmdador da FBCN (Fundação Brasileira para ,1 Conservação 
da Nahu-ezaJ uma das pioneiras. Aliás, o almirante fbsen e eu temos algunw cois.1 
em comum: ele é contm-almimnte e eu sou confl<1 os ,1/mirantes (risos)." 

Um outro registro sobre a vertente "verde-oliva" do ambientalismo brasileiro define o 
seu perfil: 

'Antes do surgimento das novas ONCs7 eu já era filiado à FLmdaç/io Brasileim 
para Conservação da Natureza . Era amigo do almirante Ave/ar; um de seus 
ftmdadores e de cert.1 forma mentor dos ambientalistas verde-oliva existentes 
nas Forças Armadas ( . .). Essa corrente sempre foi 111ll i to ligada .1 História Na h1 m/, 

1Consellw Nacional do Meio A mbiente. 

3 Organi'zt'l('6es Nlic,_Co ,~eni.11Jientais. 
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a un1 ambientalismo clássico e que vi.1 com lllllc1 certa estranheza o homem 
inserido nos ecossistemas. Isso fic.1 claro, por exemplo, no tratamento dado ao 
ú1dígena." (Jornalista, 42 anos) 

Ecos de Estocolmo 

Três diferentes registras nos dão conta de como a I Conferência sobre Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento Humano, acontecida em Estocolmo, em 1972, repercutiu entre os 
brasileiros. 

Um observador da Conferência: 

"Para entendermos a posição do Brasil em Estocolmo, o que causa estarrecÍJnento 
até hoje, é preciso entender o mciocÚlÍo lógico do período. A n1c1iori.1 d.1s pessoas 
na épocc1, não só o goven10, t.1mbém o numdo empresarial, digamos assim, achava 
que o meio c'tmbiente fc1zia parte de um.1 conspiração Í11ternacional dos países 
desenvolvidos par.1 domin.1r os p.1íses em desenvolvimento. Se os países em 
desenvolvÍJJlento, como o Brasil, tivessem que cuidar do seu meio ambiente, 
terian1 que desvi.1r dü1heiro do desenvolvimento e encarecer os custos da 
indâstria. Daí, o raciocúlÍo era: os nossos competidores invent.1r.1m essa história 
p.1ra encarecer nossos custos, e quem 110 Brasil estiver defendendo o meio 
ambiente é un1 sujeito suspeito de ser um quint.1-cohma." 

Este depoimento de um ambientalista histórico, uma espeCle de "pai" da legislação 
ambiental brasileira, tenta explicar por que o Brasil quase não assinou a Declaração de 
Estocolmo, liderando um movimento dos países em desenvolvimento (grupo dos 77) contra 
as teses do "crescimento zero", que então estavam em voga, inspiradas no famoso Relatório 
Meadows do Clube de Roma. 1 

Um militante: 

"Nos jonmis grandes, como o Jornal do Brasil, nos anos 70, hav1~1 páginas em 
branco, trechos sem matéria, com poesias de Manuel Bandeira e que ÍJ1dic.1van1 
a ação da tesoura da censura. Aos poucos, esse espaço foi sendo preenchido pela 
questão ambiental. Os problemas ambientais não sofriam censum, ao contrário, 
havia alas dentro dos se tores militares que se Í11teressavam pela questão. AssÍln, 
tivemos uma cobertura boa sobre c1 reunião de Estocoln1o, um pouco para 
preencher o vazio ... " (Ambientalista, 44 anos) 

Um integrante da juventude de elite econômica carioca, no período, atualmente ecologista, 
explicando sua via de aproximação com a questão ambiental, deu-nos o seguinte depoimento: 

"Sou da époc.1 d.1 contracu/tu·rc1. Eu não era hippie, mas ta1nbém não er.1 
considerc1do careta. fá estav.1 na fc1culdade quando ouvi fc1lar a palavra ecologia, 

"As.soci;1pió intenJ,1ci oJul1 fiuuladtl L"lll l?c.>lllil, e111 1968, con.ttfituída J'Or cie.ntistils d e ran1os diFerso."~ que pn-,cun...Ju deJnons trar .1 

inte~re/açiio entre popLÚaçiio /JIL/Jidia/, industri.1lizaçiio, agricultura d e. Tem como objetivo definir instrwnentos p.1ra a aç.io 
p ofítim, com vistas .1 uma d efiniç.io universal da qua/id.1de de vida. Pmduziu o relatârio "Limites do (.f>:scim ento "(fhe Limits 
to C rowth: a Report for the Club of Romc's Projcct on thc Prcdicamcnt of Mankind, elaborado por D.H. Mmdows, D.L. 
M e.1dows, j. Randers e W W Behrens em 1972). 
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por causa da rewli/ío de Estocolmo. Ent/ío eu jw1tava esse processo do sistema, 
das Nações Unidas ao pensamento de Marcuse, do pessoal da Califórnia, d1 
contmcultum." (Empresário, 44 anos) 

Pitadas de coutracultura 

Poucos entrevistados declararam, como no depoimento acima, ter apartado no território 
da militância ecologista por influência di reta das idéias e experiências veiculadas pela chamada 
"contracultura": movimentos de vida comunitár ia, idéias libertárias anti-establishment, 
hippismo etc. _ manifestações típicas dos anos 60, que sobreviveram nas décadas seguintes 
em certos nichos, como estilo de comportamento health file consumo de produtos "naturais", 
desenvolvimento de terapias alternativas e de novas modalidades de espiritualidade 
(orientalismo, esoterismo, magia etc .). 

A forma diluída, pontual, como essas referências aparecem nas entrevistas mostra muito 
mais um consumo livre do que se poderia chamar de "cultura alternativa", típico de uma 
classe média sofisticada, sens ível aos apelos em prol da "saúde do corpo", do "equilíbrio 
entre o corpo e a mente", através de experiências de "autoconhecimento" etc. : 
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':SO me tmto com homeop.1tia . j.i fiz alongamento e antigin.istica em busca do 
equilíbrio. fá fiz T.ú-chi-clwam, caminho diariamente e procuro uma vida mais 
integrad.1 com anaturez.1." (Advogado, 52 anos) 

'As minhas influências? Aí tem o Caim Bendif., e aquele outro que me esqueci 
agora do nome, dos Í1ovos filósofos~ do movimento de 68. Os Rolling Stones, 
tem o Capra -li o Tao da Física e o Ponto de Mutação. Depois dessas leituras, fiz 
algzms estudos de filosofia, também estudei a his tória da medicina com a minha 
segzmda mulher, que é médica. Fui vendo como a ÚJstituiç.io médica e}mcerba 
sua relaç.io de podet; como mata conhecimentos anteriores ... " 
(Engenheiro, 42 anos) 

"O cigarro é uma primeim forma antropológica d e o homem us.1r os extmtos das 
plant.1s, os poderes medicinais e os alucinógenos. O homem sempre conviveu 
com .1na htt'f!Zc1 usando a fi.unaça . Todos os índios fumam . N.io vejo tanto problema 
na ex istência social do cig.1nv. O ptvblenm é que es tamos em um ptvcesso de 
vida urbano muito estressante. Ent/ío, ficamos .1 mercê do stress. Se p .1sso .1 fimwr 
três n1.1ÇOS por dia, vira uma coisa obsessiva." 
(Deputado Federal "verde", 45 anos) 

"Sempre .1chei_ desde h.i muitos anos, que nós, seres vivos, f.1zemos parte de 
uma cois.1 maior. Não consigo dissociar essas coisas, n.io. Pode até ser 
espiritualidade demais. N.io tenho religi/ío, nws sou muito ligada a ess.1s coisas 
tipo f Ching, meditaç/ío, tarô ... " (Deputada Estadual, 42 anos) 
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Anos80 
Os uovos iutelectuais pedem passagem 

Com a abertura política brasileira, "lenta e gradual", acontece um outro fenômeno curioso: 
uma abertura editorial. As indústrias culturais americana e européia "forçam a barra", e _ 
juntamente com a explosão dos bes t-sellers, _ a literatura político-filosófica que faz a cabeça 
da elite jovem do País vai se diversificando. Aos poucos, Lênin, Gramsci, "Che" ocupam os 
bottons como figuras emblemáticas, míticas, do passado. E descortina-se um "bando de 
idéias novas" que vai fo~ando um novo imaginário político, uma nova visão de mundo. 

Os italianos, tão em voga nos 60/70 _via PC 5 _, começam a empoeirar nas estantes, 
e os franceses retornam com força: André Gorz, Felix Guattari, René Dumont, Michel Bosquet, 
lgnacy Sachs, Edgard Morin, Jean Pierre Dupuis e outros. 

Estes autores, insistentemente citados, sobretudo entre os setores mais jovens da amostra, 
dão pistas sobre o "arejamento ideológico" que vai ocorrendo no período, propiciando um 
certo caldeirão cultural onde interesses novos vão se constituindo. Em decorrência, novos 
i~telectuais brasileiros entram em cena _ e o ecologismo começa a ganhar cidadania entre 
nós: 

"No final dos anos 70, já começou a surgir a literatura ecologista propriamente 
dita. AlgtmJas i.nfluências eram René Dumont Theodore Roszak_ a /íteratura do 
Greenpeace, dos Amigos da Terra . No /i v roO que é Ecologia (Coleção Primeiros 
Passos, Brasiliense) tem uma lis ta de mlfores que nos influenciaran1. É in1portante 
chamar atenção para José Lutzemberge~; que foi um dos prin1eiros a te~; no BrasiL 
essa visão muito crítica da coisa ecológica, lW1a visiio combativa, z angada e crítica 
da coisa ú1dustrial como um todo." (Cienti sta social , 33 anos) 

O mesmo entrev istado conta-nos como, aos poucos, se estrutura uma reflexão dentro 
do próprio País sobre o ambientalismo internacional e tupiniquim: 

"Os cientistas sociais que traba/havan1 a questão ecológica começaram a se 
conhecer na ANPOC9', em meados dos anos 80. O eixo do grupo era Florianópolis, 
UnicamjY, Rio(..). Em Floricmópolis túúm o Eduardo Viola, Paulo Freire Vieira. 
No Rio, eu e o Drumond. Na Unic;amp, Lei/a Ferreira, Oswaldo Sevá, Lúcia 
Ferreira. Eu e o Viola trabaU1ávamos basicamente o problema do pensamento 
político, da evolução do p ensam ento ambientalista e dos comportamentos 
políticos lígados à ecologia. Túú1a o Hectar Leis, trabalhando mais as relações 
intemc1ci011c1is. O grupo da Unicamp era muito especializado em políticas públicas, 
questões demográficas e do impacto tecnológico ... " 

5 P.utido Connmist.? Bmsileiro, vulgv "1Jartidiio ·: 

6 Referência à Rew1iiio A nua} da Associaç;io Nacional de Pós-Cmduaçiio c Pesquisa em Ciên cias Sociais. 

7 Universidade de C~11npinas. 
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Contudo, fora da Academia, uma outra turma de intelectuais ecologistas ganhava adeptos 
com seus livros, artiços, panfletos. Essa literatura de caráter militante consagra aqueles que 
seriam o núcleo orgânico da identidade verde no Brasil: Fernando Gabeira, Carlos Mine, 
Alfredo Sirkis: 

"Li todos os livros do Fernando Gabeira, especialmente o Vida Alternativa. 
Também gosto muito do livro do Mine, na Coleção Primeiros Passos, Como Fazer 
Movimento Ecológico. Outro livro que me influenciou foi a Crítica à Ecologia 
Política, de Jean Pierre Dupuis." (Engenheiro, 42 anos) 

Outro depoimento: 

"Sou da chamada geração de 68', que tinha muitos ideais, entre os quais o de 
fazer uma grande revolução socialista, humanitária, libertária. Nada disso 
aconteceu, pelo contrário, mas a tendência dessa geração foi sempre de buscar 
caminhos novos, e a questão ambiental foi pouco a pouco tomando conta do 
cenário político internacional principalmente com grupos do movimento de maio 
de 6~ que repercutiu muito no Brasil. Fui influenciado por essa leva, pelo Sirkis. 
Eu estava na Europa e trouxe um pouco disso para o Brasil(..). Faço parte do 
PV 8 , começamos a organizar isso aqui no Brasil em 86." 
(Sociólogo, 39 anos) 

Os vermelhos voltaram verdes 

O verde é um vermelho que aprendeu a amar a natureza? 

"Não. Tem o movimento verde politizado de esquerda, e tem o movimento verde 
despolitizado, que não é de esquerda. A FBCN foi fundada pelo almirante /bsen 
de Gusmão Câmara, uma pessoa que respeito bastante(..) Nunca discuti questões 
políticas com ele, mas não acredito que seja um eleitor do PT. 9 Conheço militantes 
de movimentos ecológicos que nunca tiveram problemas com os governos 
militares, e outros que até foram presos. Existe uma parte do movimento que 
tem ligações políticas, outra não. Acho que o meio ambiente não pode ser só do 
pessoal de esquerda. Pode e deve ser do pessoal de centro, de direita, de qualquer 
um ... " (Engenheiro agrônomo, 34 anos) 

Embora seja dominante na amostra a opinião de que o ambientalismo é supra-ideológico, 
há evidências inegáveis de que a esquerda importou fortemente o leito das idéias ecologistas 
nos anos 80. Muitos "vermelhos", comunistas, socialistas, militantes da esquerda revolucionária 
brasileira voltaram do exílio diferentes. Muita gente não entendeu: 

8 Partido Vente. 

"Aquele episódio da tanga do Gabeira é interessante evocar, pois traz para nós 
lembrança da decepção e do susto que foi. A palavra usada então era 'desbunde ·. 

9 Partido dos Trabalhadores. 
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Chocou a classe méd1~1, irritou a esquerda, mas tinha uma coisa de liberdade 
naquela atitude do Gabeira que era acintosa. Mexeu com o conservadorismo de 
todos nós ... " (Deputada Federal, 38 anos) 

A esquerda torceu o nariz: 

'A incorporação da preocupc1ção ambiental pelos vermelhos é coisa nova. Eu 
voltei ao Brasil em 79. Em 1981 hz·um artigo chamado Fetichismo da Magia~ 
onde eu dizia que niío dava para analisar o custo energético por preços vis, mas 
por uma visão ecológica. Enviei o artigo·a uma revista de elite da esquerda 
brasileira, não vou dizer qual, nem quem a dirigia na época. Eu devo ter guardado 
em algum lugar a carta em que esse artigo foi recusado com o argumento de que 
ele defendia teses do Clube de Roma, bastião dos interesses capitalistas. Eu citava 
muito o Relatório Meadows _ 'Limites do Crescimento'_ e isso, na opinião do 
editor; era uma invenção do imperialismo para impedir o crescimento do Terceiro 
Mundo. Um dos marxistas mais importantes do Brasil disse isso. Então, se não 
fossem os verdes, os vermelhos não aprenderiam a amar a natureza, não é? O 
Gabeira teve rm1 papel fundamental nisso. Em 79 ele já estava falando nisso, 
quando poucos de nós, na esquerda, falávamos. Políticos, naquele tempo, não 
l1avJ~1 nenhum." (Economista, 47 anos) 

Coustrução da ideutidade verde 

Uma espécie de exacerbação do "elogio à diferença" levou a uma explosão de movimentos 
civis em que o fato de um indíviduo ser "negro", "homossexual", "mulher", "verde" era um 
diferencial importante, um núcleo de identidade onde especificidades foram reclamadas e 
sustentadas como uma "contribuição" à diversidade cultural, social e política. 

Denominando-se "ecossocialistas", herdeiros do combativo PV alemão, a "trinca de ouro" 
(Mine, Gabeira, Sirkis) propôs-se a criar no Brasil o Partido Verde. Era 1985. 

Quem pensou que o movimento ecológico ia de pronto engrossar as fileiras do recém
constituído PV se enganou. Como vimos, o movimento recruta adeptos em muitos estratos 
sociais, nem todos de esquerda, nem todos simpáticos às idéias arrojadas de quem se dizia 
estar "nem à esquerda nem à direita do capitalismo ou do socialismo, mas à frente". Um dos 
mais respeitados militantes ambientalistas do Rio de Janeiro dá um depoimento esclarecedor: 

"Fui contra a constituição do PV no Brasil. O partido não teve uma piVposta 
coerente. Misturava baleia, maconha, aborto, piVteção do meio ambiente, sindicato 
de piVstitutas com mico-leão, piVpondo questões que a sociedade brasileira não 
aceitaria ... OPV sempre foi partido da zona sul do Rio de fanei IV, mio conseguiu 
penetrar no resto do Brasil e acabou prestando rm1 desserviço à nossa causa. 
Viven1os en1 un1a sociedade conservadora, então, é preciso passar a imagen1 de 
transformação com seriedade. '' (Professor de história, 45 anos) 

Menos cáustico, um militante de outro partido tem uma outra visão: 

A Onda Verde 

"Os verdes são mais idealistas, mais utópicos, menos eleitoreiiVs. Eles batem de 
frente com muitos dos valores ainda fortes na sociedade. Então, eu vejo a prática 
deles como sadia, sadia do ponto de vista psicológico. O radicalismo deles é 
mais sadio. Ai você pode pergrmtar: por que então não se torna um deles? Não, 
porque eu quero levc1r para dentro do meu partido essa preocupação com meio 
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<'tmbiente. Nosso projeto global não é separar os negros, os homossexuais, as 
mulberes. A gente quer uma sú1tese(..). " (Economista, 48 anos) 

Embora o movimento ecológico e o PV nem sempre trilhem o mesmo caminho, o fato 
é que o PV cunhou uma "identidade verde", que é sempre reclamada na luta política, com 
a ênfase que se pode observar neste depoimento: 

"Que história é essa de 'Bloco Verde' na Constituú1te? Ele não era verde, Jumca 
se auto-intitulou assim(..). Tudo o que é verde no Brasil está referido ao Partido 
Verde. No Brasil quem cáou essa identidade pará o seu trabalho é Lm1 movimento 
específico, que luta para se legalizar(..). ldei1tificar como verdes pessoas que 
não têm nada a ve.r; que são a fe1'vor da caça, aliados circw1stm1ciais, é querer 
diluir e desqualificar o nosso trabalho." (Deputado Federal pelo PV, 45 anos) 

Um dos fundadores do PV, agora no PT, dá uma explicação definitiva para o seu 
"fracasso": 

"No Brasil_ partido a direita faz com dú1heiro e a esquerda com militm1tes. O 
Partido Verde não tinha dinheiro nem militillltes ." (Ex-Deputado Estadual 
"verde", 52 anos) 

O verde das 11ossas matas em 1wssa Co11stituição 

':4 Constituição tem um capítulo sobre meio ambiente que é muito bom. Tem 
uma norma geral que diz que o meio ambiente não pertence nem ao poder 
público nem ao ú1divíduo _é LU11 bem conjtmto, comLU11, do povo. Essa definição 
é até ques tionada pelos juristas tradicionais porque não seria ortodoxa. Eu acho 
fcwtástica ." (Advogado, 52 anos) 

De que nós, brasileiros, temos uma das constituições mais avançadas do mundo ninguém 
duvida. Mas não há ainda orgulho disso, pois também é consensual a idéia de que, no 
Brasil, o problema não está na falta de leis e princípios: 

"É um direito e um dever de todos proteger e preservar. .. Há vários instnll11tmtos 
legais para isso, e a norma geral está lá na Constituição e é boa. Contudo, a 
legislação ambiental brasileira não é aplicada, e a própria justiça muitas vezes a 
ignora." 

Todo um trabalho de bastidor, de caráter estritamente político, foi efetuado pelo chamado 
"Bloco Verde" na Constituinte (1986- 88). Sobre essa experiência, que significou uma articulação 
suprapartidária em benefício do meio ambiente, fala-nos um de seus integrantes: 
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':4 articulação que fiz emos na Constituú1te foi ú1teressm1te e mostra uma prática 
no Congresso que é muito comum, mas que a sociedade ignora: a discussão de 
interesses suprapartidários. No caso do meio ambiente, há interesses fortes 
representados, como os dos madeireiros, garin1peiros, pecuaristas da Amazônia 
e Pantanal. Ainda assim deu para fe1 z er aliança porque a norma é gerai_ 

O Que o Brasileiro PeJIS<7 da Ecologia 



Lmiversalizante. ft no entanto, uma experiênc1~1 difícil de ser contÍnua da, pois os 
políticos, o Congresso de um modo geral_ não estão preparados para lidar com 
questão tão complexa, que permeia tudo. Apesar dos esforços do Deputado Fábio 
Feldmann_ que tem um trabalho sério, o bloco se enfraqueceu, perdeu 
importância .. . " (Deputado Federal, 45 anos) 

Além dos indícios de uma certa "saúde política"_ os anos 80 foram palco de uma série 
de leis federais e estaduais de proteção ao meio ambiente _, são fortes as evidências de uma 
crescente "saúde civil". 

Torna-se cada vez mais comum grupos de cidadãos organizados moverem "ações civis 
públicas" contra o Estado, empresas e mesmo particulares . A totalidade das entidades 
ambientalistas (12) presentes na pesquisa, através de suas lideranças, declarou tê-lo feito 
mais de uma vez. A freqüência dessas ações aumenta a partir de 1985, mas o caminho ainda 
é de pedras: 

'A morosidade da jus tiça e o trá fico de mfluência são os principais entraves na 
defesa do meio ambiente. Temos casos, como na Serra das AbeUms, onde resiste 
uma das últimas amostras da Mata Atlântica na Região Sul, formada por pú-1heiros, 
em que a área está em litígio há .JO anos. Enqum1to isso, invasão, desmatamentos 
e outras agressões não podem ser contidas. Se não houver gritan~1, ao fin1 da 
aç.-io, o objeto da luta deixa de existir, o meio ambiente perde e perdemos nós." 
(Líder ecologista, 27 anos) 

Na maior parte das vezes com repercussão apenas local "até porque não interessa à 
mídia contrariar os grandes interesses"--' o trabalho miúdo e heróico das entidades ecologistas 
e dos cidadãos é que impede a destruição irresponsável e o abuso de poder: 

"Denw1ciamos a invasão de uma lagoa pelo ex- prefeito de Campos. A lagoa foi 
cercada pelo crescimento urbano e o prefeito estimulou a favelização de suas 
margens para jus tificar Slic1 própria invasão particular, pois cercou uma parte e 
passou a criar cavalos de raça ali. Fomos à SERLA/ 0 à Procuradon~1 da Justiça, 
sem sucesso. Então orgmlizanws uma espécie de con1m1do, com 8 pessoas, e 
fomos lá. Cortamos as cercas ilegais e exigimos, de acordo com o Código de 
Águas, a margem de 15 metros ... Isso foi em 88 e nos cus tou Ínterrogatórios, o 
prefeito quis nos processar. Apesar de, em tese, a Promoton~1 ser muito acessível 
aos direitos difusos e ás ações púbHcas, n.-io vê com bons oU1os as ações populares." 
(Líder ecologista, 45 anos) 

"Crônica de uma morte a1lu1lciada" ou deu primeiro 110 New York Times 

'( .. ) Ve;:1 você, em 20 anos o conceito de ecologia, que era circwJscrito a LUJJ 

pequeno grupo, se espalhou pelo 1mmdo inteiro, a ponto de ~1zer com que um 
sin1ples, modesto serú1gueiro se tonmsse herói numdial_ virm1do nome de praça, 
como é o caso do Chico Mendes que ii é nome de praça na Alemmvm. " 
(Economista, 48 anos) 

10 Superintend ência Est.1dual de Rias e Lagoas. 
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Pois é. Assassinado em Xapuri (Acre) em 1988 por fazendeiros, Chico Mendes se constitui 
num emblema de dupla face . Uma, de sinal negativo, espelha com vigor a violência que 
grassa no Brasil rural, disputado por forças econômicas de diferentes origens. Outra, de 
sinal positivo, ressalta, através da comoção nacional e internacional que a sua morte 
causou, a "cidadania" que o ecologismo e os setores interessados em discuti-lo tinham 
ganho no período. Por pressão internacional ou não, o fato é que o assunto mobilizou 
governo, sociedade organizada, cidadãos comuns. E o clima de indignação geral obrigou 
todos,pela lente da ecologia, a refletir sobre o que está acontecendo fora do eixo Rio-São 
Paulo. 

Elevado à categoria de mártir, num tempo histórico que faz e desfaz mitos do dia para 
a noite, Chico Mendes é figura polar, marcante na memória de ecologistas que o conheceram 
e que fizeram nas entrevistas uma crônica de sua morte: 

"Em 1988, saiu no New York Times uma foto de satélite sobre as queimadas na 
Amazônia. No Brasil, ficamos muito impactados e resolvemos /;1zer alguma 
coisa ... Cinco dias depois do fim da campanha para vereador no Rio, a fim de 
não dar conotação partidária; fizemos um manifesto_ uma passeata com tocha, 
saindo do Jardim Botânico. O Betinhd1 acendeu a tocha e foi apagá-la em frente 
ao Morro da Urca, onde foi colocado um pano de doze metros de altura, escrito 
'Salve a Amazônia'. Nesse evento veio o Chico Mendes com uma passagem que 
mandei para ele( . .). Quando ele chegou, anliJ1ciou que estava marcado para 
morrer e falou aquela famosa frase: 'Se ao menos a minha morte pudesse contribuir 
para não morrer mais nenhum índio e nenhum seringueiro, até poderia valer a 
pena ... '." (Empresário, 42 anos) 

Continuando o emocionante relato, o nosso entrevistado nos conta como a morte de 
Chico repercutiu nas hostes verdes do Rio: 

"No dia 22 de dezembro, quinta feira, nos relll1imos eu, Lucélia, o Fernando, o 
Alfredd2 e não me lembro mais quem, para ver o que poderíamos fazer para 
mandar dinheiro para o Chico, para ajudá-lo a /;1zer uma organização. Ficou 
para depois do Ano-Novo, pois ninguém faz nada no fim de ano, e aí ele morreu 
(..).Peguei a matéria de primeira página do Jornal do Brasil e comecei a passar 
fax e telefonar, jlll1to com o Alfredo e o Fernando, a fim de conseguir repercussão 
na imprensa internacional, antes que passasse o fato jornalístico. Chorávamos 
como uns loucos (. . .). Resolvemos fazer uma entidade chamada 'Salve a 
Amazônia' para continuarmos o trabalho de divulgação da preocupação com a 
Amazônia, fazendo um elo daqui do Brasil, para não ficar predominando uma 
visão estrangeira." 

11 Herbert de Souza. 

12 Lucélia Santos, Fer11ando Gabeira, Alfredo Sir/as. 
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Anos90 
A esquerda fica sem chão 

Apesar dos ventos arejados da Perestroika, da Glasnost e de uma porção de outros 
vocábulos que passaram a privar da nossa intimidade através da extraordinária projeção 
que a mídia ocidental deu a Gorbachev e aos acontecimentos no Leste Europeu, um fato não 
se modificou: o farol da União Soviética "guia dos povos rumo~ liberdade" _se apagou 
lenta e melancolicamente. 

Para os "melancias" _ apelido dado por alguns entrevistados aos "verdes de coração 
vermelho"_, esse problema já estava superado há pelo menos uma década. Houve, segundo 
vários testemunhos, um desencanto gradual, sofrido: 

"Vivi dez anos no exílio(. . .). Tive contato com novas idéias, acompanhei 
transformações no mLmdo, voltei para o Brasil com outra cabeça(..). Em Cuba vi 
o socialismo em ação, Socialismo Tropical, mas de qualquer maneira socialismo: 
partido único, Estado autoritário, totalitário(..). A partir de uma certa reflexão 
me desencantei ... Morei dois anos no Chile de A/fende. W a experiência da 
Unidade Popular, a transição pacífica para o socialismo. Depois veio o golpe do 
Pinochet, fugi para a Argentina. Nos últimos cinco anos de exílio, na França, 
passei a olhar o mtmdo diferente, incorporei a convicção de que estamos vivendo 
uma crise ecológica." (Liderança ambientalista, 51 anos) 

Para os setores da esquerda resistente às críticas que se acumulavam ao "socialismo 
real", o jeito foi elaborar uma "autocrítica", uma tentativa de explicação: 

"Existe na sociedade, em relação aos movimentos sociais, um movimento de vida 
e de morte. Tem movimentos que morrem mesmo, idéias que morrem, programa 
ou projetas que acabam. Tem outros que têm revelado, ao longo da História, 
uma grande capacidade de sobrevivência(..). Eu não sou determinista não, mas 
acho que, por um processo progressivo de amadurecimento, certas coisas se 
tomam óbvias e aí se transformam em visões de uma época. A inspiração socialista 
permanece, o que muda é a agenda, o enfogue." (Sociólogo, 52 anos) 

Ou afirmar uma esperança: 

"Não é o socialismo que está em crise, mas o modelo do socialismo burocrático, 
onde o Estado era o atar principal. Para mim não está dada a consolidação do 
modelo neo-liberal, não me parece que sairá vitorioso a médiO' prazo. Ele pode 
ser uma resposta imediata, apenas uma das rearticulações do capital 
internacional." . 

Para o entrevistado que nos deu o depoimento acima, ativista social ligado· à Ct.JT, a 
esquerda brasileira não ficou desreferencializada com os acontecimentos do Leste Europeu: 

A Onda Verde 

"É evidente que está havendo todo um questionamento por parte dos brasileiros, 
não só das organizc1ções partidárias tradicionais e do próprio espaço sindical. 
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Mas isto n ão está significando uma negação da vida orgânica, da necessidade de 
organizar a sociedade. Estão sendo gestadas fornms novas que começan1 a 
interagir com o veU10 sú1dicato, com o veU1o partido. Não digo velho no sentido 
de ultrapassado, porque sou militante smdical e de uin partido que faz parte da 
tradição da classe trabaU1adora. Digo velho no sentido de que precisa integrar 
novos componentes, elabomr novas sú1teses." (Sindicalista, 42 anos) 

A despeito da polêmica interna entre os movimentos sociais e os ambientalistas stricto 
sensu, onde a esquerda é acusada de estar se apropriando oportunisticamente da problemática 
ambiental _ "pra ganhar espaço", "porque está precisando de bandeira nova" etc. _, o fato 
é que os anos 80 são palco da incorporação da questão ambiental pelos setores da esquerda 
tradicional brasileira . 

Para muitos, o "pulmão verde" que a esquerda agora ostenta foi uma operação de 
emergência que lhe permitirá respirar mais um tempo ... 

O registro dominante, porém, é o da perplexidade de se estar vendo e vivendo um 
momento privilegiado de mudança: 

"Estamos vivendo llfl1 movimento ú1édito. Em nossa história recente, há exemplos 
simbólicos disso que estou querendo dizer: Lm1 é a desintegração da URS~ que, 
de uma certa maneira, se configurou durante muito tempo como un1 pólo de 
organização planetária; e o outro é o desmaio do presidente Bush após o vômito 
no colo do primeiro-ministro japonês, ladeado pelo presidente da Ford e do 
presidente da CM Esses dois fc1tos são muito simbólicos da derrocc1da dessa 
bipolaridade do mtmdo: acabou. O mtmdo está mudm1do a cara dele." 
(Deputada Estadual, PPS, 42 anos) 

Ecos de um relatório 

Você acredita que o nosso futuro seja comum? 

"(. . .)nós não temos um presente comum e, muito provavelmente, nada ú1dica 
pelo menos, nós não teremos llfl1 futuro comum. Acho que esta tese está furada. " 
(Geógrafa, 55 anos) 

A nossa entrevistada refere-se ao Relatório Brundtland daqui por diante mencionado 
pelas iniciais RB, nome pelo qual ficou mais conhecido o estudo da Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, sob a presidência da médica e ex-primeira-ministra da 
Noruega, Gro Harlem Brundtland, que reuniu colaboradores de 21 países. Iniciado em 1983, 
o amplo documento produzido por essa comissão, intitulado Nosso Futuro Comum (Our 
Common Future), foi concluído em 1987. 

Constituindo-se no mais amplo diagnóstico global já produzido sobre a degradação 
ambiental, as teses que o acompanham foram aos poucos sendo discutidas no Brasil e 
acirrando posições à medida que nos aproximávamos da realização da Conferência do Rio. 
Pode-se dizer que o RB no Brasil só "aconteceu" nos anos 90. 

A maioria de nossos entrevistados conhece o relatório, declarando, no entanto, tê-lo 
achado "chato de ler", fato que levou boa parte a se concentrar em "algumas passagens". 
Um deles chegou a usar uma expressão típica para definir uma leitura maçante: "Li assim, 
meio na diagonal." 

Traduzido em várias línguas, editado aos milhões, Nosso Futuro Comum conseguiu 
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enorme projeção pelo fato de ser um dos subsídios da UNCED, CNUMAD, ou simplesmente 
Conferência do Rio, como veio a ser chamada a II Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, convocada em dezembro de 1989 para acontecer em 92. 

Um de nossos entrevistados fala positivamente da experiência de ter participado da 
comissão presidida pela ministra dinamarquesa Gro Brundtland: 

"Eu sou herdeiro de unw vertente Lwturalista do ambientalismo que descobriu, 
nos anos 70, a questão da poluição urbmw(. .). Hoje há uma nov.1 vertente além 
dessas, que é .1 vertente soci.1/, porque, naquele tempo, quem militava no meio 
ambiente em Lmw cois<1, e a preocupação soâ.1l em outm, completamente 
diferente." 

':4 Comissiio Bnmtdlm1d, em que tomei p c1rte, abriu meus olhos p.1m ess.1 outm 
vertente, den1onstrando que .1 111iséri.1 ten1 que ser err.1dicada se quisern1os 
resolver os problemas socims. " (Ambientalista histórico, 69 anos) 

Mas nem tudo são rosas quando se trata deste polêmico relatório: 

':4 pré-pauta da Conferência do Rio é o Relatório Bnmdtl.111d. Enqum1to 'Os 
Limites do Crescin1ento ~ de 1972, expunlw .1 questão do consumo, o RB camufla 
esse problema. O RB não acha que a pobrez.1 tenha como caus.1 a desigualdade 
na distribuição das riquezas do mundo, sendo.1penas exacerbada por el.1. Assim, 
a pobreza teria surgido por geraçiío espontânea ... O segundo erro básico do 
Relatório é que os p.1íses de Primeiro Mtmdo se recus.w1 .1 discutir os próprios 
padrões de consumo. Por exemplo, .1 quest/io energétic.1 está mtsente da Rio-92. " 
(Ambientalista histórico, 47 anos) 

Gostando ou não, o fato é que o RB cunhou um termo que veio para ficar _ 
"desenvolvimento sustentável": 

"São característic.1s básicas de um desenvolvimento sustentável a cap.1cidade de 
perdumr no tempo, produzir um mú1imo de rejeitas e reaproveit.1r tudo que for 
possível. Mas acho difícil lc1l.1r de uma sociedade com desenvolvimento 
sustentável em um nHmdo em que .1s pessoas estiío migrm1do do cmnpo para as 
cidades, do Sul par.1 o Norte . F.1l.1r em desenvolvimento sustentável em 
microrregüio pode lev.1r .1um equívoco muito gr.1nde. É sustentável pam quem? 
( . .) a propost.1 do desenvolvimento sustent.ivel, difundid.1 pelo Relatório 
Bnmdtlm1d, pasteuriza um pouco .1 idéia de cn:u um grande mito que deve ser 
.1ti11gido." (Engenheiro agrônomo, 42 anos) 

Roupas uovas para o deseuvolvimeutismo 

"O desenvolvimento é vital para nós, países do Terceiro MLmdo. E o desen
volvinlento sustentável é .1 fornw moderna, comp.1tível com o grau de consciênc1~1 
que a hun1<111idade atü1giu en1 relaçiio ;1 esc.1ssez dos recursos 11<1turais, p.1r.1 
realizar essa .1spimçiío legítima de todos os povos. " (Empresário, 39 anos) 

"Aspiração legítima", "única saída" são expressões que povoam o discurso dos entusiastas 
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do desenvolvimento sustentável. Há, no entanto, os que levantam dúvidas sobre essa "caixa
preta": 

"Se .1/guém me disser o que é desenvolvimento sustentável, eu agradeço. O 
Hermann Da/e já selecionou 131 defmições diferentes do que ele pode significar 
em artigo recente." (Jornalista, 46 anos) 

Alguns demonstram saber do que se trata mas desaprovam: 

"Empresários, governos, até mesmo ambientalistas estão camdo nesse engodo. 
Abraçam a tese do desenvolvimento sustenMvel como uma chave mágica. No 
entanto, trata-se do velho desenvolvimento com atributos novos. O desenvol
vimento nos padrões a tu ais de organização da prvdução m tmdial é Úlcompa tível 
com a idéia de sustentabilidade dos recursos naturais." (Liderança ecologista, 
38 anos) 

"O conceito de desenvolvimento sustentável vai significar um atraso de 100 anos 
porque é teleológico ... Se eu digo que é sustent.ivel e estou supondo uma Íllsusten
tabilidade dada, aí está LWJa contradição irresolvível. .. Quem garante a sustenta
bilidadeou a insustentabilidade são os afores sociais. "(Cientista político,41 anos) 

Ainda de acordo com esse entrevistado, a tese do desenvolvimento sustentável estaria 
servindo para "anestesiar" os atares sociais que desejam a transformação do atual modelo 
de organização econômica. 

Outros se propõem ainda a "disputar o sentido do conceito", e oferecem outra 
terminologia: 

':.4 gente questiona o conceito de desenvolvimento sustentável porque ele 
continuará, mesmo diminuindo a agressão à natureza, excluindo 4/5 da 
humanidade. Portanto, será sustentável para algtms, o resto que se dane. Nós 
preferimos trabaUJar com o conceito de socialmente justo e ecologicantente 
responsável..." (Sindicalista, 42 anos) 

De um modo geral, no entanto, nossos entrevistados optam pelo "discurso do desejo", 
depositando grandes esperanças num "desenvolvimento que não seja errado": 

':.4cho que o desenvolvimento sustentável é possível, dependendo da evolução 
que a idéia e as ac~es possam vir a ter em 1Úve/ planetário. Está claramente 
demonstrada a mv/abilibdade do padrão organizacional que aí está, capitalista 
ou comwlista ... em tese acho que o Brasil é o país com maior possibilidade, no 
numdo, pelo i.1to de termos mais de 50% do território preservado. Em segtmdo 
fuga~; como diz a Ana júh~1, diretora do Jardim Botânico do DF, em matéria de 
biodiversidade/3 Primeirv Mw1do somos nós." (Jornalista, 46 anos) 

13 Conjw1to de espécies, genes e ecoss1stenws de w1w regiiio ou conjunto de regiões e que representa e sustenta o eqwlíbrio do 
sistema de vida do Planeta. 
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Algo mais que global rima11do com plural 

Do mesmo modo como o elogio da diferença levou à afirmação dos particularismos nos 
anos 60 e 70, nos 80 e, principalmente, nos 90, o desafio parece ser o de fazer refluir a 
tendência de fragmentar, estabelecendo a articulação de consensos em face dos problemas 
globais . Não se trata porém de misturar tudo de novo _ perder identidades duramente 
conquistadas _, nem de fazer o elogio da força homogeneizante que acompanha fenômenos 
associados à massificação. 

O que está no ar é outra coisa: 

':4 democracia comporta todos os sentidos que cada um achar que tem(..) A s 
expressões devem ser as mais diversificadas. Isso não surgiu de repente, há uma 
história que explica essa liberação, tudo o que deseja ser e aparecer tem sentido." 
(Deputada Estadual, 42 anos) 

Mas o que imprime sentido às coisas? Numa época em que a cultura da sociedade 
industrial sofre suas piores críticas, e sua base ética, sensíveis abalos, a natureza, ou, antes, 
a "lógica natural", volta a inspirar um desejo de uma nova racionalidade, de superação 
daquilo que parece uma construção antinatural: 

"Eu tento, no meu traballw, que é de humanizar os condomínios e garantir a 
preservação do ecossistema circLmdante, praticar LWJa idéia básica do que chamo 
de ecologia social, hw11ana. Uma mata selvagem é LW1 exemplo que eu gosto de 
pegar porque para mim é a representação perfeita de LW1 processo democrático, 
da convivência, das interdependências: LU11a árvore depende de outra, um bicho 
depende do outro, e todos têm LWJa !Lmção que não pode ser menosprezada no 
ecossistema. Um outro lado, contrário, é a monocultura. Para mim ela representa 
o fascismo e a vuú1erabilidade. Se 11.1 monocultura cai Lmw erva daninha, ela 
acaba ... tra.nspassa.ndo essa idéia de biodiversidade para a sociedade, a gente 
descobre que tudo tem uma razão de ser. " (Empresário, 42 anos) 

Esse raciocm1o, perfeitamente justificável em um ecologista, reproduz-se também no 
seio dos movimentos sociais, onde um ativista nos oferece elementos equivalentes: 

"Você hoje não tem galinhas, você tem uma espécie de galúúw. Havia LU11a imensa 
variedade de porcos, mas você tem hoje dois ou três porcos. Nós estamos 
camim1ando para ter um mundo onde a diversidade biológica está sendo 
altamente ameaçada. É uma ameaça grave, não somente à sobrevivência da 
humanidade e dos seres vivos em geral, mas LU11 sério problema em relação ao 
pnilcípio democrático que também se aplica à natureza: o princípio da 
diversidade. Toda tentativa homogeneizadora é totalitária, e isso se aplica tanto 
ao mw1do naturc11 quanto ao nnmdo humano." (Sociólogo, 52 anos) 

Trata-se, portanto, da formulação social de um novo conceito: "biodiversidade". Além 
da revalorização do princípio da diversidade que já estava embutido no ideal de sociedade 
pluralista e democrática, cultuada nas décadas anteriores, o novo termo alude a uma atitude 
nova: ao reconhecimento de que muito da lógica da -natureza pode e deve estender-se à 
lógica social e cultural. Portanto, fala-se em biodiversidade como um conceito abrangente, 
que serve para denominar tanto a necessidade de se preservar a riqueza da vida em suas 
múltiplas variações, quanto das expressões culturais existentes: 
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"Grande parte da trc1gédi,1 que hoje as gmndes cidades vivem com os automóveis 
deriva do fc1to de que o automóvel se tmnsformou em um tr,1nsporte global. 
Com isso você elín1Ú1ou os c,1valos, as clmrretes, as bicicletas, os bondes, o trem ... 
Eu diric1 que qLmse todos os meios de trm1Sportes fonzm sendo vencidos e trvcados 
pelc1 hegemonia do automóvel, com conseqüências grc1ves para c1 lwmmlidade. 
Como você vence o automóvel? Se você estender a idéJ~1 da diversidade e cric1r, 
não a diversidade do automóvel, nms a diversidade dos meios de transporte. 
Eles criaram a diversidade com quatro rodas, com mil caras, mas são todos de 
quatro rodas. não é isso, nws o seguú1te: existem ván~1s formas de as pessoas se 
locomoverem, e inteligente é a sociedade e a cidade que é capaz de articulá-las, 
de usá-las de forma combü1c1da(..). Isso fc1z parte da questão da diversidade, 
que é biológica, m c1S também social e tecnológica. Eu acredito que o prü1cípio da 
diversidade se contmpõe c10 pni1cípio d,1 homogeneidade." (Sociólogo, 52 anos) 

A idéia de que a vida vale a pena em sua integralidade e que todas as suas manifestações 
contribuem (não importa de que forma) para a sua plenitude funda o solo cultural que 
permite o sonho da sociedade global, da articulação das diferenças, do encontro de um 
território supra-ideológico, onde todas as forças vitais possam agir em favor da preservação 
do Planeta, das espécies, do homem. 

Brasil, o vilão da ecologia 

As fotos de satélite identificando a devastação causada pelas queimadas, estampadas 
em jornais de todo o mundo; as sistemáticas denúncias de Lutzemberger em encontros 
internacionais; a morte de Chico Mendes e a aparente impunidade que a cercou serviram, 
não importando a ordem dos fatores, para cravar uma imagem negativa do Brasil com 
relação às suas responsabilidades no agravamento dos problemas ecológicos globais (caso 
do aquecimento terrestre) e na manutenção de patrimônios naturais considerados de interesse 
da humanidade (Amazônia). 

Disputando o direito de sediar a Conferência sobre Meio Ambiente, e desejando modificar 
o estado da opinião pública internacional, o Governo Collor H procura reverter rapidamente 
o quadro das questões ambientais no País. 

Um "verde" histórico é convidado para secretário especial do meio ambiente, com status 
de ministro. Dizem que lá fora a estratégia deu certo. Aqui nem tanto: 

"Os governos, t;mto o passc1do quanto o a tua/, não conseguiram firn1c1r nenhun1 
projeto no que diz respeito ,10 meio ambiente. É difícil até dizer, identificar qual 
a política adotada, uma vez que ela não está se tmduzindo em sistemática algzu11a. 
En1bora se tenha incorporado uma figura interessm1te, que é o Lutzemberger, 
lliÍO se vê frutos. Ao contrário, a sua participc1ção está se folcloriz m1do, o que é 
perigoso porque acaba bc11Miizm1do e jogm1do 11c1 vala comum uma coisa que 
devia revolucionm; caus.1r impacto. " (Deputada Estadual, 42 anos) 

u A dJ:"J'Ufll para scdillr a Conferênci,1 te'''-' início tlinda no G i.JFL'nlo ~'>~1rllc..')"-
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Outros testemunhos corroboram a idéia de que o Governo adotou "um ecologismo de 
fachada": 

"Acho que a preocup.1pio com o meio .1mbiente não ocupou o espaço político 
adequado. A formulação de polític~1s no Brasil não Ú1corporou de f.1to a questão 
ambiental. Ela aú1da é um mero apêndice, unw coisa à p~1rte. Se você ler, por 
exemplo, a proposta de política industri,1l vê-se que ela é antiecológica, mio tem 
nada a ver com ,1 defes~1 do meio c1mbiente. O caso do Lutzemberger é exemplar: 
é um ~1mbientalista com reputação internacional ocupou um cargo equivalente 
ao de mú1Ístro e mio conseguiu exercer influência nenhuma ... As posições do 
Governo brasileiro em rel.1çlío à ecologia são ditadas pelo ltamaraty e ali, que eu 
saiba, não tem ambientalista." (Ex-Deputado do PT carioca, 52 anos) 

Além de considerar que a política "verde" do Governo Collor é apenas "marketing" há 
quem tenha saudades do Sarney: 

"Este Governo piorou muito em relaçiio c10 do Sarney, porque o Collor mente que 
f.1z. O Sarney também não entendia muito do assw1to. Como 11ordestú10, só 
pensav~1 no Nordeste, mas pelo menos, no final da gestlío dele, o Fernando César 
Mesquita ton1ou várias atitudes acert,1das. fá o Collor prometeu numdos e 
fundos(..). O Collor é pior porque diz que faz, espalha que está f.1ztmdo e na 
verdade pouco sai da ú1tençlío. " (Ambientalista gaúcha, 69 anos) 

Mas as críticas não se dirigem unicamente ao Governo em bloco. A maior parte dos 
ambientalistas ouvidos na amostra não poupou o ex-secretário Lutzemberger por ter 
desperdiçado uma "oportunidade histórica": 

'A política levada no Governo Collor pelo Lutzemberger eu achei desc1pontadom 
diante do potencial que ten~1 uma pesso,1 como ele de ú1fluenciar ness.1 área . 
Temos aí wna lição pam o movimento ecológico. Nlío bast,1 uma pesso,1 do 
movimento ecológico ser convidada pc1ra o Governo, isoladamente, sem bc1ver 
uma articulação nwior com o movimento e ,1 sociedade. No Cc1SO do Lutzemberger, 
foi aú1da mais complicado porque ele é um ú1dividualista e o conta to dele com o 
resto do movimento não era mais intenso quando foi chanmdo(..). Ele não criou 
wna equipe boa, desprezou gente prepc1rada e formou c1 gestão dele com 
tecnocratas que haviam ajud,1do o Collor 11c1 campm1ha .. . O Lutz no Governo só 
fLmcionou pam lú11par a barm do governo em véspera da Rio-92." 
(Sociólogo carioca, 33 anos) 

Há ainda opiniões mais duras sobre a passagem do velho "cavaleiro andante" do 
ecologismo brasileiro pelo Governo: 

A Onda Verde 

"Eu até preferi.1nlío f.1lar. O LLitzemberger niío é um político. Foi o homem errado 
para o lugar errado. Lamentei profzmdamente quando aceitou. Aconteceu com 
ele exatanumte o que ele mesmo disse 110 seu livro Ecologia e Poder, c1 históric1 de 
que se fica cermdo por interesses não se podendo f.1zer nad.1. Chegamos a xerocar 
a págúw e mm1dar para ele ... " (Ambientalista gaúcha, 69 anos) 

"Uma das maiores decepções da minha vida. Ele era o maior responsável pela 
má imagem do Brasil lá fora, pelo fc1to de ser um estrmweiro no Brasil e pelas 
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sérias denúncias que i-1zia. Com a Conferência em curso/ o Brasil quis mudar sua 
únagem e o Lutzemberger foi usado e se deixou usar gostosamente .. . Há uma 
tendência muito grande entre meus companheiros ecologistas de únaginar o Lutz 
como uma criança que não é madura ainda/ tipo não &1be votar e que foi cooptada. 
Ele se deixou cooptar. Houve a fome e a vontade de comer." (Ambientalista 
carioca, 49 anos) 

Dois únicos pontos positivos são computados para o Governo quando o assunto é meio 
ambiente: a demarcação das terras dos ianomâmis e o fato de ter conseguido sediar a 
Conferência sobre o Meio Ambiente. Sobre as terras indígenas há sérias dúvidas junto à 
permanência da conquista. A propósito da Conferência, circulam versões sobre "cochilos" 
do Governo, atribuindo à própria sociedade o mérito de ter conseguido que o Brasil fosse 
a sede da "maior conferência de cúpula da Terra". 

Rio-92 
Bastidores de uma coHferêHcia 

Quem pensa que foi o Governo quem teve a brilhante idéia de oferecer o Brasil para 
sediar a Conferência se engana. Segundo um dos nossos entrevistados, empresário, ecologista 
carioca e um dos participantes diretos nos acontecimentos, quem primeiramente se mobilizou 
foi o próprio setor ambientalista da sociedade civil: 

"Em 1989, estávamos acompanhando a questão da conferência que a ONU ia 
k1Zer en1 cúna do relatório Nosso Futuro Comum. Houve uma reWJião em Brasília/ 
com as ONCs/ e nessa retmião se propôs que todas as ONCs brasileiras pedissem 
ao governo brasileiro que sediasse a Conferência. O Mesquita (Fernando César) 
convenceu Sarney a oferecer o BrasiL como quem não quer nada ... . O 'Salve a 
Amazônia ' fez um abaixo-assinado/ jtmtamente com as ONGs que estavam em 
Brasília/ pedindo que a reunião paralela também fosse feita no Brasil. .. Entregaram 
essa carta na ONU ... Em dezembro/ foi aprovado que seria no Brasil(..). Em 
março/ o /Salve a Amazônia' mandou um pessoal para a Global 90 _ em 
V.:mcouver. Na Global 90, as ONGs estabeleceram que o encontro paralelo não 
teria só ambientalistas/ seria da sociedade civiL dos 'se tores ú1dependentes ' .. . 
Em maio/ começamos jtmto ao Maurice'5 e à Am1e Strong um lobby .. . Quem 
articulou o lobby foi o 'Salve a Amazônia'." 

Ainda de acordo com esse depoimento, as coisas não ficaram tranqüilas para o Brasil. 
Antes do emocionante desfecho onde ficou decidido que a Conferência se realizaria aqui e 
na cidade do Rio de Janeiro, muitas pedras rolaram. Entre elas, uma disputa com a Rússia 
que desejava ser o país anfitrião da Conferência. E, quando finalmente ficou acertado que 

15 Secret.irio-geml da Conferênci,? (Rio-92). 
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seria aqui, outra disputa: desta feita com as cidades de São Paulo e Manaus, que se 
apresentaram. Foi então que os cariocas mostraram que são bons de lobby e decidiram a 
parada: 

"O Maurice Strong veio ao Brasil com a agenda preparada pelo ltamaraty. que 
incluía um i'lfltar na casa do Paulo Nogueira Neto com empresários paulistas(..). 
No Rio, Strong só ia passar um dia . Resolvemos firmar um lobby pelo Rio de 
/c'lfleÍJv e tentamos organizar um almoço, mas o ltamaraty disse que o Strong não 
podia encontrar nenhum político. Então decidimos que seria um jantc1r na minha 
casa( . .). Conseguimos atrasar em um dia a sua viagem. Organizamos uma visita 
à Floresta da Tíjuca e ao Riocentro para ele ver o espaço(..). Reunimos no jantar 
47 pessoas dos mais diversos setores sociais: empresários, ambientalistas, ativistas 
sociais( . .). Strong ficou impressionado. O Gabeira contou: ele disse 12 vezes 
que estava impressionado ... " 

A seguir, o nosso entrevistado, um dos principais articuladores desse lobby, conta 
como foi criado o Pró-Rio16 e garantida a realização da Conferência na "Cidade Maravilhosa": 

'Vescobrin1os, no meio do caminho, que tínhamos que arcar com os custos da 
Conferência:passagens, estadias, inlra- estrutura .. . Strong veio ao Rio para uma 
reunião. Chamamos o prefeito, que mandou em seu lugar o Paulinho VJ'ana, do 
Riocentro. Chamou-se a Associação Comercial, e compareceu apenas o , vice
presidente. O José Eduardo Guínle, da Associação de Hotéis, também não 
apareceu (..). Eu fui u111a figura dupla de empresário da construção civil e do 
movin1ento Pró-Rio-92. Eles iam depois para São Paulo. A FIESP já tinha dado 
um pavin1ento inteiro para o escritório; a Erundina já estava dando o Anhembi 
e aqui, nada. Lá pelas tantas, eu banquei, como folio Fortes Engenharia, um 
pavin1ento na Rio Branco, f..1lei para o Paulüzho dizer que o Riocentro estava à 
disposição (..). Naquele dic1 do janta~; túmamos constituído LWJa articulação, 
que não se concretizou, para constituíra Pró-Rio. Ogoven10federalnãosedefiniu, 
e começamos a ampliar a articulação. Com o risco de perder o Rio, botamos a 
boca no mtmdo, e fizemos uma rewlião no Centro Empresarial Rio, jtmtando 
todo mundo ( . .). ftmtamos 100 entidades, basicamente em três segmentos: 
comunitário, técilÍco-científico e empresariado. Três segmentos que nunca tinham 
se la/ado, e o objetivo do Pró-Rio era lc1zer com que se sentassem e conversassem." 

Como se sabe, essa articulação foi bem-sucedida e a cidade do Rio de Janeiro começou 
a se preparar como uma noiva para o casamento. Mas, quanto aos corações e mentes dos 
brasileiros, que expectativas depositavam na Eco, que agora passava a se chamar Rio-92? 

Eco-circo ou a maior co11Jerê11cia de todos os tempos? 

o espaço cada vez mais amplo ocupado pelo assunto na mídia brasileira; o destaque 
dado a personalidades até pouco tempo consideradas apenas "folclóricas"; os encontros 
internacionais, nacionais, regionais, locais, que se multiplicavam, colocaram o Brasil, os 

16 Sociedade Civil Pró-Rio: esp écie de Comitê resulta.nte de a.mpla .uticu/,1çiío d,1 sociedade carioca, en volvendo cerca de 100 
org,vu"z,,ções de ct1râter governtunenhú e n/io-governaJnenf;Ú~ co1n represeJJfa11fes de ,1ssoci ,1ções civis/ eJJlj>restl.rirlis, acadênu"cas 
etc., con1 vistas .i viabilizaçiío da Conferência Mwulial sobll! o Meio A mbiente e Desenvolvimento 110 Rio de Janeiro. 
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setores informados e grande parte da população em ritmo de Conferência. De todos os 
lados, surgiram posições, opiniões, especulações: 

"Pode virar um grande carlli1Vc7/ ,7 Rio-92. As cl1.1nces são 50/50. Pode ser .1 coisa 
mais espefi'Jcular ou a maior decepção, pois se trafm1do de uma negocÍétção, as 
pessoas têm que perceber que todos os afores devem perder c1lgunw coisa ... 
(Técnico governamental, coordenou a comissão que redigiu o Relatório do 
Brasil) 

"V.:1i ser LIJJM grm1de fesfc1 com data nwrcc1da para· acabar ... Vai ter uma repercussiío 
no Brasil muito menor do que devia pe/,1 qmi.ntidade de gente que não sabe do 
que se trata. Todo numdo eslci .1chando que é uma SBPC rmmdial, e aí o eco
oporflmismo vai grassc1r, com muita gente querendo tirar sua beimdinha." 
(Técnico governamental, secretário de meio ambiente, 45 anos) 

"Nâóéa últinm,nemn mai01; n em .1 n 1c1is importm1te. É sónmis umc1 Conferencia 
das Nações Unid.1s, e c7pcnas mnis tml degrau 1m longa escada que /evc1rá à 
conscien6zaçãosobreosproblemasecológicosglobais. " (Membro doPV paulista, 
assessoria da CUT para meio ambiente) 

''Eco-circo'', "happe1úng', ''festa", ''farsa" etc. foram adjetivos usados pelos nossos 
entrevistados a fim de qualificar ou desqualificar o que poderia vir a ser a Conferênc1a do 
Rio. 

Contudo, a opinião dominante m0strou-se menos temerosa de uma "carnavalização" e 
mais realística: 

':4 essa a/tum, P.stamos em fe vereiro, e .1 Rio-92 .1ind.1 é trn1.1 grande ú1cópúta e 
vai contúwar sendo mesmo depois de ter passado. não tenho dúvidc1 que e/,1 foi 
um ponto de referêncin que mobilizou, está mobilizm1do e v.1i mobiliz.1r muita 
gente aú1da. Prejuízo não causou. O que já possibilitou c1 fé agora já contribuiu 
bastante, mdependente dos resultados no Rio .. ... V.:1mos ver o que acontece em 
termos de política Ú1femaciOJ1.1/, que acordos serão assrimdos (..). Um exemplo 
claro: conseguiu rewlÍr em un1 fórum nwis de mil entidades brasileiras durmlfe 
/11c1iS de ll117 a110, tendo sete congressos, e, C0111 c1S difereJ1Çc1S que fe111, é U/11 aVc1l1ÇO 
ri1édito e fimdamentnl para o movimento (..). Segtmdo, .1bre um.1 possibilidade 
para o Brasil se mostmr pnm o mtmdo e discutir uma problem.itica 11c1 qual é 
exemplo representativo pam muitos países, com todos os seus contrastes. V.:1í 
possibilitar conta tos, Ú1fercâmbio com o mundo inteiro, fortalecendo un1c1 rede ... 
500 ONGs estarão no Riocentro, num espaço de discussão jw1fo com os governos. 
Temos, portm1fo, um oufrc> protagonislc1 no t.1buleiro de xadrez Ú1lernacional 
(..). Por outro /,1do, se começ;. c1 ,1Vc1l1Çc1r com uma legís/,1çiio ri1ternncioJ1c1/, em 
W11c1 discussão mais global, .1té de Ú1stituições em nível plc111etário. Isso é uma 
mudança muito mais proiLmda do que inmginamos, porque não é confrvlada 
por wn ou outro País. A Rio-92 ajudou e ajudará a ace/er.1r nwdm1Çc1S que eram 
embrionárias( .. ) . Não tenho 11c1dn contra .1 festa, ela fc.1z p.1rfe, celebm a vid.1. ' 
(Ecologista paulistil, 37 anos) 

Com relação ao "fracass0" ou "sucesso" da Conferência, mesmo antes de sua ocorr.}nciét 
já se contabilizavam saldos positivos: 
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'Só o ~1to de ter mobilizado tantos países e tantos setores já é um resultado 
positivo/ independentemente do que vá acontecer no Rio. Antes mesmo de 
terminada e apesar de algzms impasses que estão surgindo nas reLmiões do 
Prepcon a ConferêJ1c1~1 já é um marco." (Ecologista, baiano, 42 anos) 

"No mínimo sairá dali uma carta de ú1tenções que terá apenas valor de uma 
declaração de princípios/ a ser martelada nos próximos dez/ vinte anos/ e que 
significará avanços como aconteceu com a reunião de Estocohno. Nenhuma 
reforma estrutural se ~1z do dia para a noite." (Empresário paulista, 37 anos) 

Outro ponto considerado positivo, tendo também contribuído para a elevação do patamar 
da consciência ambientalista no País, foi a produção do Relatório Brasileiro para a Conferência 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que contou com o esforço de vários setores da 
sociedade: 

"Nele trabaUwram xiitas e tecnocratas. Cientistas respeitados puderam fazer 
seus diagnósticos. Naturalmente/ como um docun1ento em que todos puseram o 
dedo/ não saiu fluente. Mas como prin1eira tentativa e pela maneira democrática 
como foi conduzido/ merece nosso aplauso." ( Ecologista paulista, 52 anos) 

Vésperas da Conferência/ bate, bate, coração 

A Rio-92 estava prestes a acontecer. Uma movimentação especial já tomava conta da 
cidade. A Linha Vermelha seria inaugurada, esquemas especiais de segurança, transporte, 
hospedagens foram acionados. O Rio se preparou comme ii faut. 

Um dos nossos últimos entrevistados, em finais de maio, mostrava- se, no entanto, 
pouco eufórico. Tinha razões para tal. Como um dos coordenadores pelo Fórum Brasileiro 
das ONGs, responsável pela realização da Conferência Internacional das "não
governamentais", na Conferência Paralela, acompanhava com atenção todo o processo 
preparatório para o grande encontro do Rio. 

Segundo ele, a coisa não ia tão bem, e o receio de grande parte dos setores ouvidos na 
amostra, de que a reunião do Rio serviria apenas como "congraçamento", retórica, e de que 
os principais acordos não seriam ratificados, podia se concretizar. Um inevitável gosto 
antecipado de derrota transparece no seu depoimento: 

A Ond.7 Verde 

"O ~1to de a ONU ter convocado para a Conferência os governos os obriga a 
discutir todas as temáticas e problemáticas. E tudo isso é ex tremamente positivo/ 
vai deixar frutos e teremos ll111 desdobramento ~1voráve/. M1s essa é uma visão 
apenas global e inicial sobre o assw1to. Num outro pólo/ somos obrigados a 
reconhecer que a Conferência foi convocada como a n1aior conferênci~1 das M1ções 
Unidas/ que ia resolver os problemas ambientais dom undo/ que ia salvar o planeta 
Terra aJneaçado de desfruipio e ex tú1çiío. Essa Conferência foi convocada 
realn1ente porque a crise ecológica e os problemas ambientais são gravíssúnos/ o 
efeito estu~1/ a camada de oz ônio/ as mudanças climáticas/ sem fc1lar no 
fincwciamento para o desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo/ a desordem 
econômica li1ternacional a es trutura ú1íqua e injusta que transferiu e transfere 
recursos do Terceiro MLmdo para o Prlineiro Mundo ... Tudo isso era visto com 
uma grande esperança. Houve uma expectativa enorme/ sobretudo 110 Brasil 
que é um p c1Ís sério/ em relação à importância do resultado dessa Conferência. 
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Hoje já temos uma outra visão. O próprio Governo brasileiro já baixou a bola, e 
as ONGs, de un1 modo geral, já sabem que essa Conferência não é mais a maior 
conferência das Nações Unidas na História_- é somente m ais uma conferênci.1na 
história das Nações Unidas. " 

Mas, exatamente onde a coisa estava pegando, quais eram os "nós"? 

'Depois de dois anos de reuniões, de quatro Prepcons, comitês preparatórios, 
não há acordo nenhum que diz respeito ao clima~ energia, flores ta, biodiversidade 
e aos mecanismos fú1anceiros e ú1stitucionais defú1m1ciamento e desenvolvimento 
do Terceiro Mundo. Ou seja, o quadro é desOrientador. .. Evidente, se dizi.1 que 
até o 4° Prepcon em Nova York em março de 9Z tudo estaria resolvido. Que o 
Rio seria apenas para ratificar; assmar documentos e sorrir para fotógrafos ... 
Que apenas un1 ou outro arranjo seria deixado para a última hora(..) Os governos 
não querem fr1zer concessões, sobretudo o governo norte americmw. Mas mio só 
eles não querem fazer concessões, o fracasso da Conferência acho que se explica 
porque mudou a conjLmtura mternacional." 

Começaram então a "pipocar" os prognósticos de "fracasso" da Conferência. O Japão 
estava intransigente, dificultando as discussões sobre a emissão de gases tóxicos na atmosfera . 
a recessão americana não ia permitir aos EUA uma posição progressista e até mesmo de 
liderança no panorama de uma nova ordem mundial a ser assentada em critérios de 
responsabilidade ecológica. e, para piorar, era o ano da eleição norte-americana . De repente, 
Bush podia não vir. A Conferência se esvaziaria sem o chefe de Estado da nação mais 
importante do mundo. Como o Brasil, que no final dos anos 80 tinha sofrido a pecha de 
"vilão da ecologia", agora o Sr. Bush _ leia-se "os americanos" virou o "vilão da Rio-92": 

"Acha que o presidente dos EUA vai dizer: 'Temos que din7Ínuir o número de 
automóveis? O número de fábricas, porque essa fumaça toda aí, CCY e outros 
gases estão provocando buraco na camada de ozónio, provocando efeito estufr1 '? 
Dizer isso pro americmw? O governo americm1o não quer reduz ir o nível de 
consumo, não quer reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufr1 e 
e,stá inflexível(..). Há LW7 impasse nas negociações. Até mesmo a Carta da Terra, 
que é tipo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tudo declar,?ções de 
princípios, em defesa do planeta Terra, nem sobre isso houve acordo (..). " 

Será que as nossas "cassandras", isto é, nossos entrevistados mais pessimistas, tinham 
acertado? Teriam sido presságios verdadeiros? 

Nem tanto ao mar, nem tanto à Terra 

A Rio-92 aconteceu. Dentro do figurino, sem incidentes graves ou grande pompa. O 
Aterro do Flamengo parecia feira, território livre de esperanças várias, palco de festas 
animadas, performances inesperadas. Tribos vieram de todo lugar. Línguas se misturaram. 
Diferentes tradições religiosas rezaram juntas. 

No Riocentro, o corre-corre dos repórteres, câmaras de TV, desfile de ternos e 
indumentárias estranhas. Fidel falou pouco, Bush afinal veio e deitou a esperada falação . 
Tudo já um pouco previsto, mastigado pela imprensa que cumpriu brilhantemente o seu 
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papel de bombardear o brasileiro, e os demais cidadãos do mundo, com as notícias e fatos 
da "maior conferência de cúpula" já realizada no Planeta, com mais de 130 chefes de Estado 
presentes. Sim, senhor, reunião igual jamais se viu. 

E então? Nossos formadores de opinião tinham razão em seus receios, esperanças e 
dúvidas? 

Como eles tinham previsto, não saíram os acordos sobre biodiversidade nem sobre o 
clima. O de florestas saiu, e os analistas consideraram que foi favorável ao Brasil. 

Os fundos, os tão necessários fundos, sem os quais nada se pode fazer, ficaram, para 
decepção dos países do hemisfério Sul, sob a guarda do Norte e sem montantes definidos . 

Houve festa, congraçamentos, intercâmbios, promessas. No Rio fez calor. Houve elogios 
ao desempenho do Collor, à civilidade demonstrada pelo carioca. E daí? Salvamos ou não 
salvamos a Terra? Só uma outra pesquisa poderia dar conta de responder a essa questão. 

"Day after" 

A Ond,1 Verde 

"O meu medo é que haja/ após a Rio-9Z uma ressaca forte demais/ do tipo: todo 
nnmdo é an1bienta/ista/ ao mesmo tempo ninguém agíienta mais lc1lar nisso/ e 
então gera um clima de vamos mudar de assunto/ isso já saiu de moda." 
(Técnico governamental paulista, ecologista, 38 anos) 
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Quem fão os Ecologistas 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Um interesse aparentemente comum 
Pela sua própria natureza sistémica, a problemática ambiental interessa a muitos e 

diferentes setores sociais. Nesse sentido é que se fala de um ecologismo multissetorial_ conceito 
que necessariamente remete à noção de pluralidade dos vetores político-ideológicos e a uma 
dinâmica social complexa. 

Interagem nessa dinâmica muitos atores; alguns protagonistas, outros coadjuvantes. 
Independente da importância do papel desempenhado por cada um, o fato a relevar é o de que 
uma elaboração coletiva _ social, portanto _, do que é a questão ecológica está em curso no 
Brasil. E cada vez mais ela ganha adeptos. 

Cada grupo social fala do seu nicho, da sua janela especial. 

Falam os negros: 

"O pessoal não consegue perceber que desde 1531, quando começaram a chegar 
os negros no Brasil, esta questão do meio ambiente sempre esteve ligada à nossa 
cultura .. . Por exemplo, o quilombo de Palmares, primeiro Estado africano na 
América, teve uma política de preservação do meio ambiente_ durou 100 anos, 
preservando todo aquele meioambiente, e, hoje, a gente pode ver que havia um 
planejamento de desenvolvimento sustentado lá dentro. Então, quando hoje a 
gente vê discutir essa questão ambiental, eu me pergunto se essas pessoas nunca 
leram nada sobre a cultura negra, porque isso já existe há anos no Brasil junto à 
comunidade negra. Por isso é que eu digo que essa questão chega ao Brasil com 
a tanga do Gabeira . " 

Os indígenas: 

"Eu, como homem Karajá, não posso admitir que um ambientalista de hoje, que 
não tinha história até 1500, vai chegar lá e impor, subjugar minha gente. Meio 
ambiente não é feito de Ipanema, Leblon, Copacabana. Respeito à natureza não 
é só preservar o mico-leão. Então, respeito mútuo eu defendo nesse sentido. 
Não radicali.zc'lr ( . .). O homem branco matou tanto mutum, só pra ver a queda 
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do nwtum/pÔ/ isso é crin1e/ cara! Agora/ o ú1dio Vc1i lá e mata pra poder comer e 
tirar a pena/ pra poder fazer seus enfeites/ ornamentos/ essa coisa toda. Então eu 
acho que de repente aquilo que a gente faz 11c-1turalmente/ com equilfbrio/ estamos 
correndo o risco de passar a réu . " 

Religiosos: 

''Eu/ sinceramente/ acho que o projeto do Cênesis tem muito a ver com esse 
crescÍnlento sustentávet na medida em que há duas ordens lá: Lmw é a de h1zer 
com que esse jardinJ seja arado/ regado/ plantado/ desenvolvido e/ de outro 
lado/ preservado/ guardado. São as duas palavras que aparecem lá: cuidar do 
jardinJ/ fazer o jardin1 cresce~; desenvolver o jardin1/ e/ a outra/ guardar o jardin1. 
Acho que/ se Deus achou possívet eu tenho mais é que achar também . " 

Eruditos: 

''Eu penso que a pretensão dos grupos técnicos- científicos de estarem 
representando/ enfinJ/ graças à questão ambientat uma razão universat seja nos 
moldes do que sempre foi: de leitura unidin1ensiollc1l do mw1do/ de egocentrismo 
epistêmico/ incapacidade de descentrar-se em relação a outras culturas/ mas 
mais grave ainda/ por ignorância epistemológica. Pela incapacidade de perceber 
que qualquer que seja sua leitura do mw1do/ ela se conflitará com outras e que a 
única possibilidade é avançar pelo diálogo ." 

Trabalhadores: 

''Pra nós conquistarmos LW1 espaço/ conquistarnws o nosso objetivo/ nesse caso 
conquistarnws um meio ambiente voltado realn1ente para a sociedade/ para a 
classe trabalhadora/ é óbvio que nós precisamos ir para o confronto/ não é? é 
porque/ no meu entende~; não é de graça que vamos conquistar isso. E não 
V c1fl10S conquistar conciliando/ concilicwdo ... com a conciliação de classe não 
vamos conseguir realn7ente ter un1 meio an16iente voltado ao ú1teresse da 
sociedade/ ao interesse da classe trabalhadora . " 

E muitos outros. A idéia central que organiza esse interesse aparentemente geral e 
"indiscriminado" é a de que os problemas ambientais afetam a todos, independentemente de 
cor, de credo, de raça dos indivíduos e de nações. Por isso, há uma grande ênfase no "supra
ideológico", no "suprapartidário e no "supranacional" no discurso ecológico. 

Mas, se lermos com atenção os depoimentos acima, veremos que há em todos eles a 
afirmação de um "nós" e a identificação de um "outro". As referências à "tanga do Gabeira ", 
à "Copacabana" e ao "Leblon ",à "classe trabalhadora" etc. nos alertam para o coro dissonante. 
Essas vozes estão demarcando cor, classe, territórios culturais . 

38 O Que o Brasileiro Pe11s.1 da Ecologia 



AfinaL onde habitam os ecologistas? 

O território "verde" fica bem ali, no coração da classe média, sim, senhor. 
Os depoimentos seguintes pertencem a ecologistas que reconhecem e discutem o caráter 

"classista " do movimento: 

"O movimento a.mbientalista tem uma prática diferente de outros movimentos 
sociais. É um movimento de classe média e surgiu da preocupação de pessoas 
com a preservação da natureza, de uma forma de pensar que não é mais 
hegemónica, aquela coisa de natureza intocável(..). A luta ambiental sensibiliza 
as elites letradas mas não é delas, é mais uma luta da população em geral_ do 
trabc1lhador. Os militantes podem até ser de classe média, mas o benefício se 
estenderá a todos . " 

"O movin1ento é e pode ser considerado de classe méd1~1 por razões de ordem 
prática, porque o acesso às informações sobre as questões ambientais_ e o tempo 
_ é reduzido no País, e em várias partes do mtmdo. Um operário, lun bancário, 
que "ralam " dia e noite, não têm tempo nem acesso às informações básicas, daí 
não se sensibilizarem na mesma med1da. Seu processo de engajamento é muito 
mais lento e mais difícil. Quanto mais perto, mais próximo ao seu cotidiano, 
mais !cicil é para o homem simples entender a importância dessas questões. O 
capital social mais import.mte par.1 a questão ecológica é tempo e informação." 

Falando do seu eleitorado, um deputado "verde " confirma o espectro da classe que se 
interessa por ecologia: 

" . .. Temos um eleitorado específico. É um eleitorado de classe média 
ú1telectualizada, de nível universitário. São pessoas que têm uma formação 
cultural_ têm uma sensibilidade maior para essa questão. Não são pessoas que 
estão passando necessidades materiais. Ou seja, meu eleitorado não se encontra 
na área popular_ não que eu queira. Todo o meu eleitorado tem esse tipo de 
perfil_ portanto são pessoas que compreenderam a únportância da problemática 
ambiental_ a relação disso com a qualidade da vida do cidadão." 

Ainda que as lideranças dos chamados movimentos populares estejam desenvolvendo um 
trabalho de conscientização junto às suas bases, e alguns ambientalistas atuem na área popular, 
a maior parte da população vive problemas ambientais, mas não relaciona isso à ecologia: 

"Quando eu estava em campanha, tm1a estação de TV me procurou e sugeriu 
tmm reportagem sobre problemas ecológicos no Rio de Janeiro. Escolhi uma 
favela que ainda não tem sanean1ento básico e ainda por cinJa fica encravada em 
Copa.cab.1na, com aquela terrível poluição sonora(..) . " 

"Quando fomos na favela, o presidente da associação dos moradores ouviu a 
seguinte pergrmta da repórter: 'Qual o principal problema ecológico nes&1 fc1vela ?' 
Ele fc1lou: 'Problema ecológico? Aqui não tem problema ecológico, aqui tem 
problema é de saneamento básico. ·A palavra ecológico pra ele parecia coisa de 

Quem Siio os Ecologist.1s 39 



classe média, ele reagiu negativamente à idéia de que na fa vela dele tinha 
problema ecológico, aquilo pra ele era frescura de classe média, ali ~1ltava era 
esgoto ... Fiz muitos debates na área popular ... Parto do problema real, da 
necessidade imediata daquelas pessoas, e eles nem estão ~1zendo relações no 
que diz respeito à problemática ambiental, econômica etc." 

Mas, saber que pertencem genericamente à classe média bem informada não é dado 
sociológico suficiente para determinarmos quem são os ecologistas e o que pensam. Se é 
verdadeiro o depoimento de um de nossos entrevistados, de que "em todos os setores sociais 
há pessoas que se interessam por ecologia", precisamos afinar o nosso enfoque de modo a 
verificarmos por que e como se interessam essas pessoas diversamente localizadas na escala 
social e nas categorias profissionais existentes . 

O enfoque multissetorial 
Os ecologistas _ entendidos como militantes diretos ou indiretos da causa ecológica, 

indivíduos dotados de alto grau de convicção _são encontrados em todos os setores da nossa 
amostra, até porque foi critério para ser entrevistado o interesse manifesto e reconhecido pela 
problemática ambiental. Isso significa que não há entre os entrevistados oposição radical às 
teses e idéias disseminadas pelo ambientalismo, mas somente diferentes graus de familiaridade 
e adesão. 

No enfoque multissetorial que passaremos a exercitar, o desafio está em justamente 
estabelecer entre os seis setores amostrados _ ambientalistas, técnicos governamentais, 
empresários, ativistas de movimentos sociais, políticos e cientistas _ quais as diferenças e 
semelhanças. Também uma visão geral de cada setor é necessária para entendermos a dinâmica 
particular de cada grupo. 

Ecologistas/ ambientalistas e ambientalizados: 
um espectro da consciência ambiental 

É evidente que nem todos os nossos entrevistados podem ser classificados como 
ecologistas stricto sensu. Para efeito de distinção entre os que são ecologistas e os que não o 
são, vamos chamar os primeiros de ambientalistas 17 e os segundos de ambientalizados. 

Consideramos ambientalizados os indivíduos ou grupos internos aos setores, que, apesar 
do perfil diversificado, apresentam um traço com um: o de estarem em processo de familiarização 
com o universo cultural, político e ideológico do ambientalismo, passando a compartilhar 

17 Estaren ws utilizando este term o para efeito cl.~ssificatório, se111 com isso opt.u p elas conotações ideológic.~s que e1wol vem a 
discussão ecologism o versus .wtbienta/ism o, exis tente na /itera tum sobre o assunto. Inclusi ve, nas p.~ss.~gens do Relatório que 
niio se refirirem explicitantente a essa cl.~ssificaçiio, usarem os os doL< termos_ ecologist.~s, mnbient.vis t,75 _ com o 
intercambiáveis. 
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idéias e construir, segundo sua lógica própria (de grupo ou de setor), um universo agregado 
ou subsetorial. 

Deste modo, cada setor, individualmente, é composto de ecologistas e ambientalizados, 
e conforma uma determinada "consciência " no que diz respeito à problemática ecológica. 

Em todos os setores, com exceção dos ambientalistas e técnicos governamentais, os 
ambientalizados são numericamente superiores aos ambientalistas . Contudo, mais que a 
proporção entre ambientalistas e ambientalizados em cada setor, a aplicação de gradientes 
qualitativos é que nos permite situar a consciência ambiental revelada na amostra segundo uma 
hierarquização dos setores . 

Para obter esse espectro, representado pelo gráfico a seguir, foram utilizados como 
gradientes: o grau de familiaridade, a demonstração de convicções, a visão ampla ou restrita 
da temática, o domínio do jargão específico, enfim, a apresentação de um discurso mais ou 
menos orgânico, onde os elementos chaves são a freqüência, e a adequação além da coerência 
no emprego de terminologia e conceitos correntes no que se convencionou chamar de ideário 
ecologista18 • 

Para o estabelecimento desse "ideá rio básico " foram mapeadas as idéias básicas de dez 
autores nacionais e cinco internacionais publicados no Brasil, citados com mais freqüência em 
uma "lista de obras e autores " que teriam "feito a cabeça" de uma série de ecologistas e 
simpatizantes. De uma maneira reduzida, até porque retomaremos esse assunto mais adiante, 
eis as idéias constituintes desse "ideário básico": 

a) crença na "lei da entropia " e na unidade do planeta Terra; 
b) crença na possibilidade de extinção da vida (pelo menos na forma em que a 
conhecemos) no Planeta e na necessidade de se forjar uma nova ética que tenha por 
valor fundamental a idéia de um vida plena e integrada de todos os seres; 
c) crença na tese de que a expansão biológica do ser humano (explosão demográfica), 
ocorrida sobretudo neste último século, levará inexoravelmente a uma maior depleção 
dos recursos naturais ainda que os problemas políticos relativos a consumo desigual 
sejam equacionados: 
d) crença na existência da necessidade de se rever os padrões de interação homem
meio natural e postura radical contra uma leitura economicista/ utilita rista no mundo 
das relações entre os homens e entre estes e o meio biótico; 
e) crença na insustentabilidade do atual "modelo de desenvolvimento" adotado no 
Ocidente, baseado na intensificação da produção e do consumo; 
f) crença na idéia de que a chave do fracasso ou do sucesso da "espécie humana" estará 
em conseguir recuperar o "equilíbrio ecológico" através da "sustentabilidade" 
significando isso a imediata redução das atividades agressivas/predatórias e a 
adoção de "processos limpos" e mais econômicos em termos consumo de energia e 
de recursos não renováveis; 
g) crença na emergência de uma "sociedade planetária", na possibilidade, portanto, 
de articular consensos entre sociedades ricas e centrais e sociedades pobres e 
periféricos a fim de dar solução à crise ecológica que é vista como global; 
h) crença na idéia de que a "crise de civilização" por que passamos engendra 

18 N.7tur.vnwnte ess.7 cl.7ssificaçiío L' hierarvwz açiío não corresp onde ao wu·verso soci.v real tout cour t_ niio p odendo p ort:wto 
serl~"Ír ,-, gener,-.liz ,..,ções . El~:7 te1n SO/Ilt!Jlfc: ."1 !LIJIÇiio de t..l1"gc11U'ztlr .1 .-unostr,1 se.._s;uindo O.t; critério.tt esp ecificad os e .ttifLulr os 

segn1entos representados em dmlo m om ento no contexto. 
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necessariamente uma nova sensibilidade e/ ou subjetividade que localiza no campo da 
cultura o motor principal da futura sociedade "orientada por valores ecológicos". 19 

CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA/POSIÇÃO DOS SETORES 

GRADIENTES: 
demonstrou um maior nível de informação sobre meio ambiente; 
repertório mais amplo de problemas ambientais; 
idéias I concepções mais orgânicas; 
visão de mundo orientada. 

+ 

Do menos para o mais orgânico: 
uma visão geral dos setores 

Parlamentares 

Pertencentes aos espectros de esquerda e centro-esquerda, os entrevistados neste setor são, 
em sua maioria, jovens e têm ligações diferenciadas com a questão ambiental. 

Quatro poderíamos classificar de ambientalistas: são parlamentares "verdes ", isto é, 
quadros orgânicos do PV ou eleitos com plataformas ambientais por outros partidos. 

Os demais são apenas ambientalizados, demonstrando, comparativamente, o mais baixo 
índice de domínio da temática . 

Para esse grupo restante (8), que partiu de uma participação social para a preocupação 
ecológica (2), ou da necessidade estratégica de incorporar a questão nas suas respectivas 
estruturas partidárias (6), o interesse na problemática ambiental é recente. Em ambos os casos, 
verifica-se uma grande dificuldade em superar preconceitos arraigados e transpor barreiras 
ideológicas: 

"Meu interesse por meio ambiente é recente. Era até motivo de discussão dentro 
do partido/ em Pernambuco. Algw1s companheiros começavam a se preocupar 

I .O Eçse elen co, naturalJllt'Jife nlio esgvt.-1 u idecirio, nuús foi o nuu:s 111/l_rcad o /lOS autof't.'S trabalhados que cift11JIOS i1 st:..--gtúr: 

Lutz emberger,j. Fim d o Futuro? Manifesto Ecológico Brnsil ei ro (Movimento, 7978)_- Bm11diio, /.L. Não verás país nenhum 
(Codecri, 1981)_- Soffi"at1; A .A . Ecologia -reflexões para debnte (P.wlinas, 1988)_- Vieim, L. Frngmentos de um discurso ecológico 
(GaJ;7, 7990)_- Lago, PF A Consci ência Ecológica e a luta pel o futuro (UFSC/ UDE.S; 1986)_- Dorst,j. Antes que a natureza mo rra 
(Edgard 8/ucer, 7973)_- Dumont, R . Ecolo!;in ou morte (Paz e Term, 7975)_- Dubos, R. ~V.ud, 8. Uma Terrn somente 
(Melhoramentos, 7972)/ Guattan; F. As h·ês ecologias; M ckibben_ /J. O Fim da natureza (Nov.7 Fronteira, 7990) e Sachs, /. 
Ecodesenvolv ime nto -desenvolvimento sem d esh·ujç5o (Vértice, J986). 
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com a questão e se queixavam da minha ausênc1~1nesse tipo de debate. Ntmca 
tive uma grande preocupação; até tinha alguns preconceitosn.-1s primeiras discuss 
ões (..). Em alEJLmS momentos, até por força de ser um movimento querendo 
firmai; ele foi mais liberticida que libertário (..). Foi assim com o movimento 
feminista e foi assim com os ecologis tas. Aú1da é, mas aos poucos eles se libertam 
das concepções do Primeiro Mundo, da mesm ice cultural que é própria das nossas 
e/i tes ( . .). O que mais me ÚJcomodava era que os problemas da ecologia aparecÍi-m1 
muito dissociados da pessoa hun1ana . " 

"Do ponto de vista oficia/., do Governo, a questão do meio ambiente é marketing, 
e do ponto de vista da sociedade há várias vertentes. A que descol.-1 o meio 
ambiente do restq que é aquela visão "verde'~ aquela coisa meio etérea, romântica 
que dominou por um certo tempo, o que criou uma certa ÚJcompatibilidade com 
a esquerda e afc1stou pessoas como eu(..). Além disso, os ecologistas tendem a 
desideologizar as questões ambientais, agindo como força de retrocesso no que 
respeita aos interesses populares(..). A Associação dos Moradores de Bellord 
Roxo talvez fc1ç.-1 LWJa luta ecológica mais in1portante do que al!JLU1S grupos da 
Zona Sul". 

Em várias entrevistas, percebe-se a dificuldade de assimilação da questão ambiental na 
prática política institucional: 

':4 Câmara dos Deputados tem tido dificuldade de tratar o que eu chmnaria de 
questões novas. O enloq ue das comissões acaba sendo naqueles temas tradicionais 
do processo legislativo: economia, justiça, relações ex teriores etc.(..). O nível de 
preparo do Congresso Nacional para discutir as questões an1bientais é pequeno. 
Mesmo neste ano de Rio-92 o nível de preparação e ú1tervenção está muito 
sectmdarizado . " 

O esforço de incorporar a questão ambiental no leque de suas preocupações é reconhecido 
como dependente de iniciativas pessoais e isoladas: 

"O Congresso tem esse tipo de parlan1enta1; que é muito voltado para LWJ 
determinado setor. Quase todo numdo concentra-se naquilo em que é expert, 
onde n1eU1or se desenvolve, e o cara necess.-1rian1ente busca isso. Mas o parlamen
tar é muito o corolário de toda uma série de preocupações. Ela é universal. Mas 
de qualquer mm1eii·a, essa questão de ecologia gerou Lm1a certa especialização 
de al!JLI11S parlm11entares. Tem àlEJLms. Mas não é algo que passe pela casa. 
Realmente não despertou a Casa . " 

Ou deriva da pressão que a própria sociedade exerce. Nesse sentido, os parlamentares 
funcionam como "radares" e captam os debates "quentes", os temas que mobilizam a opinião 
pública: 

"Meu eleitorado tem uma caractedstica específica. TrabaU10 com temas da opúu~io 
pública, e o meio ambiente tem sido um tema permm1ente nas minhas can1patú1as. 
Procuro vmcular todas as questões que dizem respeito prú1cipaln1ente a LmJa 
concepç.io de novos valores que devem presidir o ordenmnento democrático de 
wna sociedade, e ecologia é uma delas . " 
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• Os políticos "verdes " 
Uma estrela brilha mais que as outras no céu verde da política. É a estrela do deputado 

federal paulista Fábio Feldmann: 

"O Fábio Feldmann teve o dobro de votos em relação à primeira legislatura: 42 
mi/na primeira e 96 mi/na segzmda. Ele mmca pertenceu ao PV mas foi apoiado 
por nós. Eleézmw lider.mça autêntica/ séria. Atuounomovimentoe foi limdador 
de zmw entidade combativa/ a OJKOS. Tem quem não goste/ mas eu o considero 
zm1a das pessoas mais Ú1feligentes que o movin1ento conseguiu guindar para .1 
política." 

"O Fábio é o grande articulador da Comissão de Defesa do Conszmúdor e Meio 
Ambiente da Casa. É um político jovem/ mas aprende rápido e tem desenvolvido 
um trabalho respeitável. Graças a ele muitos parlamentares deixaram de ver a 
ecologia como uma cois.1 exótica . " 

Além de ter sido o único político "verde" mencionado pelos outros setores na amostra, o 
jovem deputado, filiado ao PSDB paulista, constitui hoje o exemplo do bom desempenho 
parlamentar voltado para as questões ecológicas: 

"Ele alua certo/ tem estratégia correta: não é radical, porque o ecoxiita assusta/ 
alc1sfa os aliados. O diálogo com todos os sefores é in1portante. Ele angaric1 
legitimidade pro trabaU10/ não descuida dos cont.1fos mfemacionais e não dá as 
costas para o movúnenfo. Além disso é um articulador de prin1eirc1 . " 

Dois dos nossos políticos "verdes" têm menos de 40 anos; e dois, mais de 45. Nos 
representantes mais velhos, foram decisivas para a militância ecológica a experiência do exílio 
e a passagem pela esquerda tradicional. 

Para os mais jovens, a motivação política decorre da necessidade de eleger representantes 
que defendam os interesses na área ambiental. 

Enquanto no primeiro grupo fica claro que houve uma reorientação numa vocação política 
já desenvolvida, no segundo, ao contrário, há até um certo preconceito contra a atividade 
política, no sentido da política institucional: 

"Comecei a me ú1teressar pela problemática .1mbienta//á pelo mício da déc.1da 
de 70. DiscufÍc1mos então a teoria do desenvolvúnenfo e as quesf ões levanfc1das 
pelo relatório do Clube de Roma sobre os limites do crescimento (..). Recusei 
várias vezes filiar-me a partidos políticos/ mas me rendi afmal em 85/~ a partir 
da necessidade de representar o movimento ambientalista na Assembléia 
Nacional Constituinte ( . .). Reconheço que o movimento é extremamente 
preconceituoso em relação à política/ e muito mais em relação ao Par/an1ento. N 

Esse preconceito parece urdir-se numa crítica à política tradicional e na afirmação 
constante de que os "verdes " têm uma maneira diferente de fazer as coisas: 
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"Queremos estar à frente da esquerda e niio repetir seus vícios. O grande potencial 
da política verde é que ela traz novos valores/ como a atitude ética e a tolerâJ1cia/ 
pois nosso objetivo é zm1.1 sociedade pluralista/ democrática e ecologicamente 
responsável." 
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Dos quatro políticos ecologistas, dois pertencem ao PV; um, ao PSDB; e outro já foi do PV 
e está agora no PT. Para eles, não se coloca a barreira partidária quando se trata de defender o 
meio ambiente, embora o fato de existir um Partido Verde ainda seja uma coisa "mal resolvida" 
entre eles: 

"Existe uma relação diret.c1 da populaç:rio com a questão ecológica, que se confunde 
com o PV, e &io duas coisas totalmente diferenciadas. Essa confusão permanece, 
e eu acho que a questão ecológica n.io deve pertencer a um partido só, deve 
permear todos os partidos, mas a população não entende dessa maneira ... " 

"Existe um adesivo do PV flamenco que diz exatamente isso: 'Se todos os partidos 
querem ser verdes, por que não votam 110 Partido Verde?'. Isso passa no Brasil 
por outras questões: a questão partidária virou uma questão de mercado, de 
marketing, e o verde hoje é um grande marketing (..). A questão é criar um 
departamento ecológico nos partidos, como tem do negro e da mulher, porque 
isso dá votos. Uma das fzmções do PV é lc1zer com que as pessoas atentem para 
a importância das questões ambientais (..) . " 

'A experiência inter e até suprapartidária é fw1damental para nós. Se não for 
assim, se o n1eio ambiente vir.1r monopólio de um único partido, qum1do este 
partido perder quem perde é o meio mnbiente e todos nós . " 

Empresários 

Nossa amostra nesse setor se compõe de seis empresários strÍCto sensu, isto é, donos do 
seu próprio negócio, e seis executivos. No primeiro grupo temos quatro empresários jovens que 
se definem como ambientalistas e dois que poderíamos classificar como " líderes empresariais", 
pois ambos organizaram ou atuam em entidades de classe para melhor fazer a ligação empresa 
e meio ambiente. No segundo, temos uma maioria de gerentes de departamentos de meio 
ambiente voltada para uma atuação mais técnica . 

Excetuando-se os quatro empresários de perfil ecologista, os demais são ambientalizados, 
em duas vertentes: a política e a técnica. 

Na vertente" política" encontramos em presá rios e executivos que não se sentem carregando 
a "bandeira verde", mas somente como pessoas que têm visão estratégica do setor. São, de 
alguma forma, missionários I conscientizadores: 

"Eu não sou um emprescirio 'verde '. Thmbém não sou zm1 ecologista. A minha 
empresa não se propõe ,1 lc1zer projetas de preservação ambiental nem a ser 
defensora da ecologia. Desejo apenas colaborar para um pensamento geral que 
entende a necessidade de caminlu.1r para a susteJ1tabilidade (..). Estou atz1c1ndo 
no Business COLmei/ (BCSD), organismo que se propõe c1 articular o pensamento 
empresarial ( . .). O objetivo é lc1zer uma proposta autorizada, embasada, 
politicamente correta e que consiga mudar as coisas no sentido de zm1 
deseJwolvime11to suste11tável." (Empresário) 

"É claro que eu teJÚ10 ideais, mas não gostan~1 de ser conflll1dido com 'ecologista ~ 
esse é um sujeito que fica na praça, fazendo fumaça, isso não, não sou ( .. ) . A 
múÚla flll1ção requer dois tipos de ação: um voltado para a conscientização do 
próprio empresnriado e outro p.1ra n população, trabalhm1do o que chamo de 
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percepções deslocadas '. Dou um exemplo: as mmpmÚJas de reciclagem de papel 
parc1 você ver con1o 11111itos dos argumentos que as en1basan1 são deslocados, 
têm bases em percepções erradas. Eu tive que responder uma carta enviada por 
um bm1co inglês que dizia estar apoim1do a reciclagem de papel para salvar a 
floresta Amazónica. A nossa empresa .esta fazendo uma publicação para mostrar 
que há grm1de distância entre a indústria de celulose e o desmatamento. Na 
Europa utiliza-se o slogan 'recicle papel e salve a árvore '. Acontece que o papel 
não é feito de árvores nativas . Isso é uma percepção errada. Hoje toda a indústria 
mzmdial de celulose requer árvores de qualidade defúlida. Não dá pra fazer 
celulose de prúneira com árvore de flores ta nativa. É uma 'indústria de plm1t,1s' 
e qzmndo você recicla 'não salva un1a árvore de ser cortada, sal va de ser 
plantada '. " (Gerente) 

O cerne dessa atuação mais política está na defesa da atividade empresarial e na crença de 
que, se a indústria não "acordar ", não responder às exigências dos novos padrões _ 
modernização tecnológica e não agressão ao meio ambiente_, ela será presa de cerceamentos 
que a sufocarão. A tese do "desenvolvimento sustentável" é vistacomoagrandesaída, a "deixa 
" adequada para os empresários serem interlocutores privilegiados no debate ambiental: 

':4 empresa, para contúnmr competitiva, tem que investir em meio ambiente, 
porque o mercado verde regula .. . Hoje a excelência de uma empresa inc01pora a 
excelência ambiental( .. ). A atitude da empres,1 em relação ao meio ambiente 
deve compreender que ele é parte do negócio, não é algo externo que você faz 
prá mostrc1r que está fazendo, como exercício de marketing. Não se deve olhar 
o meio ambiente como ameaça, mas como oportunidade. A nossa atitude implica 
trat,1r a 1m tu reza con1 nHIÍto can'.1Ú1o, con1o .1/go que precis.1 ser renovado, sabendo 
que é um capital seu. Implica também dotar a empresa com o que exista de mais 
moderno em termos tecnológicos de controle de poluição. Outro ponto é a 
Ú1serção da empresa 11.1 comzmidade, que ela é parte dessa comzmidade ". 

':4 tese do desenvolvimento sustentável é a zúúca que pode condizer com a 
maturidade industrial responsável. No pass,1do, a indústri,1 perdeu a 
credibilidade, o reflexo disso é que você fica sujeito a pressões e controles que 
podem se tornar asfixiantes, e esmagar a própn~1 atividade industrial. No passado, 
chegou-se a tese de crescúnento zero. Embora essa tese esteja s ufocada no 
1110111ento, no futuro pode voltar a ganhar força, estrangular a ú1dzístria e a 
própria sociedade ". (Gerente) 

Na vertente mais técnica do setor empresarial ambientalizado, dominam os engenheiros 
com mais de 40 anos, ocupando cargos nos escalões médios das grandes empresas, com um ente 
localizados nos departamentos de "segurança, saúde, e meio ambiente" ou apenas "de meio 
ambiente". 

A maior parte desses departamentos e cargos foi criada nos anos 80, estruturando novas 
oportunidades profissionais. Recentemente, as empresas criaram também departamentos de 
maJ*etinge de "relações corporativas". Em ambos dominam os aspectos de maJ*eting, do 
lobbye da comunicação social. 

Paraesses técnicos,a temáticaambientalsurgiuquase semprederivada de uma "necessidade 
da empresa " e de uma oportunidade profissional: 
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'Dentro da empresa no início dos anos 80é que a gerência de segurança ambiental 
passa a incorporar a componente ambiental (..). Eu estava em São José dos 
Campos/ era chefe da gerência de engenharia da empresa/ que controlava e 
tratava os efluentes e tinha alguns projetas ligados às questões ambientais. 
Comecei a me envolver com esses problemas e gostei. Surgiu unm oporflmidade 
de me dedicar mais exclusivamente a esse assw1to. Con1 as nwdanças de pessoas 
no organogrmna da empresa/ eu acabei vú1do a ter essa fw1ção." (Gerente de 
segurança industrial e meio ambiente/indústria química) 

"Meu interesse por meio ambiente começou de uma fornm lenta. A primeira 
coisa foi que pediram para i-1zer um trabalho nessa área/ para substituir alguém 
que tinha &1 ído da empre&1. Enfeio eu fiz o primeiro trabalho. A partir do momento 
que você faz primeiro/ você passa a ser um espec1~1/ista frente ao resto que nLmca 
fez um. Você fez um/ i-1z o segtmdo/ então você vira Llfl1 expert. Aí vem o terceiro 
e aquilo vai crescendo. E como o asstmfo vem crescendo tmnbém ao longo destes 
anos/ eu din~1 que o asstmfo me pegou mais do que eu o peguei. Foi ú1teressante/ 
porque na época eu era bem mais novo, não tinha a visão que tenho hoje. Eu não 
procurei isso." (Gerente de segurança, saúde e conservação ambiental/indústria 
petroquímica) 

Dominando, como era de se esperar, um jargão técnico sofisticado afeto à área das 
"tecnologias de controle da poluição industrial ", para esses profissionais, a problemática 
ambiental é sinônima de "processos eficientes", de "tratamento de efluentes", "eliminação de 
rejeitas " e "produção mínima de resíduos ", "melhoria da imagem da empresa". 

São formados e especializados, comumente, em congressos, estágios no exterior, programas 
específicos de treinamento e pelo sistema informativo que as grandes empresas mantém 
(c/ippingde jornais, assinatura de news/etters de revistas técnicas internacionais). 

Os "executivos/ gerentes de meio ambiente" não se envolvem nas discussões políticas e 
nem com as associações e federações empresariais. Seu conhecimento de meio ambiente é 
basicamente técnico e setorizado, sua preocupação é cumprir as exigências e normas da 
legislação, e sua relação com o movimento ambientalista é distante e fria . 

• Empresários ecologistas 
Os empresários ambientalistas têm em comum o fato de serem jovens _três dos quatro, 

com menos de 40 anos _e de contrariarem o perfil clássico do homem de negócios: 

"Em primeiro fuga~; a miniM formação é em ciências humanas. Eu acabei 
empresariando coisas por uma evolução natural, mas eu não imagú1ava que ... 
enfim/ enquanto eu esh1da va/ túvm preocupações acadêmicas/ eu tentava entender 
o nnmdo por essa perspectiva e não pela perspectiva do que é considerado o 
empresááo clássico/ aqui no Brasil. Eu me considero 11111 empresário atípico . " 

"Empresários /verdes/ são poucos/. principalmente no Brasil (. . .}. Seria o 
empreendedor que explora o mercado em cima doconceitoecológico. Eu b·abalho 
na cons fruçcio civil, logo/ não sou 'empresário verde'. Mas tan1bém não sou wn 
empresáno típico. Sou da época da contracu/tura ... Eu não era hippie/ mas 
também não era considerado 'careta ' ... fá na i-1cu/dade ouvi i-1/ar na palavra 
eco/o~~1/ por caus,1 d,1 reunião de Estocolmo. E jtmfava então esse processo do 
sis tema/ d,1s Nações Unidas ao pensamento de Marcuse/ do pessoal da Ca/ifón11~1/ 
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da contracultura. No Brasil esse movimento foi castrado porque foi confundido 
com o movin1e11to de esquerda." 

O interesse por ecologia passa por uma motivação pessoal anterior e exterior ao fato de 
serem empresários, e por uma sensibilidade adquirida em duas fontes: 1) conta tos diretos com 
a natureza e, conseqüentemente, indignação por sua degradação; 2) uma formação familiar e/ 
ou educacional voltada para o exercício da cidadania: 

"Em 192~ tem wna série de artigos do met{avô sobre a necessidade de você 
criar e ter hortos florestais capazes de sustentar o consumo da madeira/ em 1940 
o Grupo 20 trabalhou na região de Cananéia~ a llha do Cardoso/ a fim de instituir 
um parque estadual. Além de ter uma educação sempre aberta a tudo isso/ eu 
tive oporttmidade de viajar e conhecer o Brasil ainda numa fase de ocupação 
bem anterior. Se pegarmos o litoral de São Paulo/ por exemplo/ eu freqüento 
aquele litoral desde que nasci/ e pude assistir aos acontecimentos. Deste modo/ 
à medida que comecei a f11zer parte da sociedade civil, fui levado naturaln1ente 
para LmJa reação a tudo isso. E uma visão de conjtmto." 

"O cidadão que tem consciência de que não é um ilha isolada/ ele nem precisa 
estar ligado ao discurso ecológico. À medida que ele se sente parte de um 
conjtmto/ de que ele sabe que a ação dele tem conseqüências/ ele passa a ser 
ecologican1ente responsável e politicamente correto. Mesmo que sua empresc7 
esteja poluindo/ es&7 conseqüências social o toma um cidadão fácil de se trabalhar, 
de mudar procedimentos." 

Se o alto nível educacional parece ser uma condição favorável, viagens, experiências e 
cursos no exterior são decisivos: 

'Meu interesse veio durante a pós-graduação/ quando tive matérias relativas ao 
meio ambiente (1975/ 76). Considero que/ mesmo em termos de EUA/ era uma 
grande novidade_ o curso tinha 16 pessoas/ apenas. Quando voltei ao Brasil, em 
79,. a semente já estc7Vc7 implc711tada. Tralx7lhei na GE:n americana no setor químico 
e lá já percebi umc7 preocupação na busca de processos c7mbientalnlente limpos. " 

'Morar no ex terior foi uma experiência importante. Nc7 Itália/ assisti a um boicote 
de pães/ feito pelas donas-de-casa/ que me impressionou nwito/ e aqui as pessoas 
não rec7giam a nada. Aqui as pessoas estão muito acostumadas a deixar os 
problemas na miío do Governo/ do pai. Eu luto contra isso( . .). Quando voltei 
da Europa {1981}/ a primeira coisa que me chamou a atenção onde fui morar, 
Chácara Flora (SP)/ é que as casas eram lindas do muro pra dentro/ do lado de 
fora tinha umas praças cheias de mato e lixo e nú1guém se importava. Aquilo 
começou c7 me Ú1comodar e reuni as pessoas pra discutir c7 situação do bairro_ 
pra mú1ha surpre&7 o interesse foi Ílnenso: todos se incomodavam mas não sabiam 
por onde começ,7r." 

20 ReferêJICÍ.7 às empresas da famíli.1. 

21 Geneml Eletric. 
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Com exceção de um dos nossos empresários ecologistas, que se mantém distante, os 
demais acabaram por vincular-se, todos na décad~ de 80, a movimentos e/ou entidades 
ambientalistas: 

"Comecei orgm1iz;mdo uma associaçiio de moradores que hoje faz coleta seletiva 
de lixo no bairro/ tem quadra de esportes/ hortc1 comunitária etc. Como surgiram 
muitos problemas/ a associação contratou um advogado (Fábio Feldmann). Ter
mÚ1amos por fi.mdm; jLmtos com o Roberto Klabú1 e Rm1dal Marques/ a 0/KOS." 

':4 múú1a ligação com as entidades se deu em fLmção da mmha relação com a 
mformaçiío (..). Uma entidade nada mais é que um canaL uma mm1eira de 
trc1baihar na formação da opú1Íão pública. Achei a idéia mteressm1te e resolvi dar 
uma contribuição/ ajudm1do a montar um empreendimento desse tipo. O tema já 
estava na moda/ em possível ir un1 pouco mais fi.mdo/ trabalhm1do a idéia de 
que é a p c1rticipc1ÇãO da sociedade civil nos mteresses restritos OU amplos dela 
que permite/ através de canais pc1ra tat a participação nas decisões do poder 
público." 

Essa ligação orgânica com o movimento ambientalista é apenas uma das facetas do 
engajamento. Fica claro em seus depoimentos que a sua militância também implica um trabalho 
à frente da categoria a que pertencem: 

"Eu trabaU10 com c1 ú1formação, nesse sentido mmha militm1cJ~1 é a mformação e 
n cio LmM militm1cia ideológica. Eu sou pelo convívio entre os adversários(..). 
Qum1do nós elegemos o perfil da entidade/ nós n.io elegemos o perfil da entidade 
que joga ovo em quem está poluú1do/ destrumdo. Nós procurávamos um perfil 
de fie!JM balança/ isto~ conciliar; uma vez que as mudm1ças na mentalidade de 
empresas como uma Rhodia da vida não se dão do dia para a noite/ precisa de 
tempo para mudar seus procedimentos/ é preciso considerar que a mudm1ça é 
lenta/ é piUcesso." 

"Penso que os empresários têm poder de voz muito forte jLUlto aos empregados/ 
são indutores de ações a nível de lobby, são eficientes qum1do querem. Daí 
resolvemos/ meu marido e eu/ procurar o Emerson Kapaz 110 PNBE. Não 
piUCurc1mos a FfESP0 porque temos outra mentalidade/ e fLmdamos o GAAv t 
Grupo de Meio Ambiente do PNBE ". 23 

Têm uma visão crítica do setor empresarial, mas se dispõem a ser agentes de mudança: 

"Conto nos dedos os que têm Consciência ecológica: são os empresários que 
estudaram em bo.1s escol.1s/ qile têm uma visão social mais ampla/ que vêem a 
empresa como LWl centro social. São poucos. Mesmo dentro do PNB4 nós somos 

22 Fedem çiio das h1dús trias d o Estad o de Si'io /-'auJo. 

21 Pens.vneJIIO Naciwwl d.~s s.~scs Empres.uiais. 
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ao todo 250 empresários, mas, de consciência ecológica, só WlS cú1co, embor~1 

WlS 30 ou 40 participem freqüentemente das reuniões. Hei muito trabalho pela 
frente e eu estou empenhada de corpo e alma nisso." 

"No curto prazo, pode ser que o empresariado, numa proporção superior a 50%, 
reaja à tese do desenvolvimento sustentcivel de maneira apenas defensiva. Mas 
o caminho é esse e é mevitcivel. O fato é que começa a aceitei-la. Você pega o 
Brasil na época do fuscelmo, você tinha uma estrada asfaltada e o território num 
determmado estado. Hoje você tem noutro e nada mdica que o bem-estar da 
maior parte da população tenha sido alcançado. Hei problemas no estilo de 
desenvolvimento, e o empresário deve arcar. com a sua parte(..). Meu trabalho 
consiste muitas vezes em fazer alianças e articular forças para que as resistências 
sejam cada vez menos." 

Além das convicções pessoais e da crença na maior parte das teses que configuram o 
ecologismo, uma idéia forte surge no discurso dos empresários desse grupo: é a certeza de que 
se vive num "tempo de mudanças". Contudo, essas mudanças não significam revolução, mas 
processo. Um processo em que devem interferir, ser agentes, equacionar contradições tanto 
individuais quanto estruturais, contribuindo para um salto qualitativo no sentido do 
estabelecimento de uma ordem econômica futura, regulada pela "racionalidade ecológica": 
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"Eu tenho 37 anos, e, co;,q sou otimista, acho que morrerei daqui a WlS 40 anos. 
Eu tenho expectativas pesl;oais, como acho que todos têm. A minha equação é 
pensar e agir com a idéia de ,que, na pior das hipóteses, mdependentemente das 
configurações ideológicas, as pessoas que traball1am aqui comigo nas empresas 
acreditam que dei para melhorar: a própria vida, o trabalho, a sociedade. Eu 
convivo com gente de todas as tendências. Para isso precisei eleger algWls 
prmcípios, alguma coisa que precisa estar acima de tudo isso. Na minha atuação 
enquanto cidadão, na sociedade civil, eu também caminhei para isso, para a 
busca de um certo equilfbrio entre a minha história, os meus compromissos e as 
minhas expectativas (. .). Mesmo que você não goste do sistema, ao trabalhar 
pela eficiência dele você agrega gente com a nossa críticc1, você tem acúnwlo 
para propor mudanças. " 

':4s coisas se passam na história assim: você tem uma ordem estabelecida. Uma 
nova idéia, uma nova tecnologia, uma novidade qualquer mudam nossa ordem. 
Num primeiro momento a reação do stablishment é de que estci havendo 
subversão. Essa subversão pode ser artificial ou real, em fWJção de uma evolução 
do pensamento do homem ou de descobertas que vão gerar coisas novas. Do 
momento em que essa subversão se micia até a consolidação de uma situação 
nova, em que um salto qualitativo redWJda em bem-estar para todos, vai um 
tempo." 

"Parte da literatura da minha úúância era a África, uma região mteira a ser 
descoberta, que encarnava o desconhecido. Como o sertão, no Brasil. Hoje, o 
mWldo é um espelho para todo mWldo, todos os pontos são acessíveis. Essa 
consciência de uma unidade dei outra dimensão, assim como o espaço deverei 
significar, para as gerações futuras, uma outra África, universo desconhecido a 
ser alcançado, alterando profWJdamente os sentimentos, a psique das pessoas. 
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A revolução tecnológicc1, promovida pelo capitalismo, colocou nas mãos do 
homem um mananc1~1l de recursos desproporcional à sua consciência social. Daí 
a ilusão do total domúuo sobre o meio natural. Daí talvez tenha surgido a razão 
social histórica, que fez as últimas gerações promoverem a devastação que se 
assistiu. No Brasil_ por exemplo, a política foi de corte raso, sem a menor 
preocupação com o que isso iria signifimr em termos de inlpactos ambientais. 
Hoje, quando se analisa essa questão, é possível ver os equívocos e as exigências 
de um novo tempo. Tempo de mudanças, como o foi_ por exemplo, a Idade 
Média, quando a Terra deixou de ser o centro do Universo." 

Movimentos sociais 24 

É um dos setores mais difíceis para a análise devido à diversidade de movimentos e 
tendências representada, na amostra . 

Seis dos entrevistados são líderes de movimentos sociais, quatro estão ligados à militância 
sindical rural e urbana e dois são líderes de comunidades religiosas (evangélicos e Santo 
Daime). 

Nenhum deles tem formação ou ligação quer com as ciências biológicas quer com as 
carreiras técnicas. 

Há um corte claro na amostra entre os movimentos típicos de classe média (feministas, por 
exemplo) e os populares ("atingidos por barragens", "sem-terra" etc.). 

Outro destaque nessa diversidade refere-se aos tipos de militância dos entrevistados: uma 
mais direta, menos elaborada, fundada na prática; outra mais intelectual, melhor embasada em 
conceitos característicos do ofício de "assessores" e líderes intelectuais (ideólogos). 

Apesar destas variações, foi possível identificar, no que respeita à questão ecológica, duas 
vertentes: a) que articula a problemática ambiental a um discurso global sobre a sociedade e o 
mundo; b) que incorpora a problemática ao discurso específico do movimento social em que 
milita, de uma forma pontual e, em certa medida, superficial. 

Os ecologistas stricto sensu _apenas dois nesse segmento da amostra_ serão analisados 
na primeira vertente, juntamente com os ambientalizados, devido às peculiaridades deste 
setor, onde ser ecologista está subordinado a uma outra questão maior que define sua militância 
em um outro movimento que não o ecológico. Para uma análise interna mais fiel do mesmo, 
portanto, consideraremos um subsetor "menos ambientalizado" (características do item b) e 
outro "mais ambientalizado" (características do item a). 

Os "menos ambientalizados" apresentam o discurso mais frágil sobre as idéias ecológicas 
e são justamente os mais "ideologizados "numa matriz marxista anterior, mostrando-se mais 
presos a um recorte de tipo classista. 

Em termos de traços comuns aos dois grupos, os que mais ficam ressaltados_ além, 
naturalmente, do desejo unânime de promover a justiça social _são: 1) a convicção de que há 
que se realizar uma aproximação necessárià entre a questão ecológica e a problemática social, 
sob o ângulo das idéias estratégicas dos movimentos sociais; 2) incorporação recente da 
temática, mas em um processo acelerado (pelo menos no momento) de sedimentação. 

Entre os setores ambientalizados de toda a amostra, são os movimentos sociais os que mais 
têm dispendido esforços intelectuais no sentido de compatibilizar idéias e encontrar territórios 

14 É óbvio que entendemos o m ovimento ecológico como parte dos ditos 'ínovimentos sociais ·: Contudo, pela própn~1 natureza 
dess.1 p esqwsa, lwuveJnos p or be111 trat.i-los sepamd.1mente. 
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comuns, onde as ações possam se somar. Os depoimentos a seguir marcam essa atitude de 
abertura e busca de consenso: 
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"Eu considero que a luta pelo meio ambiente é uma espécie de arma críticc1 
contra o economicismo, e ela vem com um força tal que ajudará na sua destruição. 
Até bem pouco ten1poo economicismo era um pe11Sc1mentodominc111te, o império 
dos economistas e das definições das políticas econômicas e sociais e da própria 
forma da política era devastador e tudo se sacrificava no altar do desen
volvimeJlto, não só a natureza como a própria hllll7anidade. Então eu acho que 
no mome11to em que, em nome da preservaçiio do meio ambiente, se fc1z a crítica 
radical do dese11volvimento, se mostra o cdnflito, o antagonismo e11tre deter
minadas formas de deSeJ1VOlVÍn1eJ1tO e O meio ambie11te, VOCê ganha um aliado 
fundame11tal para essa luta contra o economicismo. Nesse sentido, ela é uma 
oportunidade para você mudar o pensamento social de uma época, reftmdar o 
pe11samento político. Nesse se11tido, nós achamos também que ela pode ser um 
grande aliado nessa luta pela democracia; porque hoje nós temos dois movi
mentos ascendentes e em busca da hegemonia do pensan1e11to nnmdial: un1 é o 
pe11same11to ecológico, com todas as ambigüidades e contradições que tem,· o 
outro é o pe11samento democrático. A grc111de felicidc1de que a humanidade vai 
poder ter nessa próxinta década será a de fazer com que esses dois movin1entos 
se eJ1COI1frem. "(Líder de instituição que presta assessoria a movimentos sociais) 

'Minha esperança é que pessoas de diferentes culturas _ independente de ser 
francês, português, japonês, americano_ estão despertando para uma percepção 
que vai além da coisa localizc1da da sua própria cultura, estão conseguindo criar 
llll1a percepção global das culturas e dos povos, e estão buscc111do abrir no seu 
coração um lugar para que essas diferença se expressem. Minha esperançc1 é que 
essas pessoas de culturas diferentes estão procurando divulgar esse pensame11to, 
alertando seus conterrâneos e conten1porâneos de que nós ten1os unta chance, 
nós temos uma possibilidade de estar no mundo temporariame11te de maneira 
mais equilibrada, sem fc1zer nenhum juízo de valor sobre o que é desenvolvido e 
sobre o que é subdese11volvido ( . .), que nós pcxlei71os pas&1r aqui de uma maneira 
mais sutil; que nós podemos passar aqui de uma maneira mais tranqiíila, que 
indepe11de de você ser Yanomami, ou holandês. O que pode nos fazer felizes 110 
sentido esse11cial não está na transformação da criação das coisas. A essência da 
nossa felicidade está além, transce11de essas 'bugigangas' todas que o homem 
materializa. Ela está ou resulta de algunw coisa que aproximc1 dois olhares ou 
muitos olhares. Alguém olha uma montanha e vê Lmta montanha como um ser 
que tem hllll1or, nome, belezc1, se11tido vital(..). Alguém oUw c1 mesma montanha 
e calcula quantas toneladas de minério ele pode tirar dali~ e fazer latú1has para 
embalar cervejas. Outro alguém oUta uma outra montanha e falc1: eu posso tir,u 
dali, ouro, diamantes, minério. Ainda pe115c1: eu possoserdonodaquela montanha. 
E tantos outros olltam aquela mesma montanha, ou outras montanhas, e sentem 
o se11tido delas, vêem-nas como tm1 presente da Criação, que alegra o espírito 
dos home11s, que torna o mundo bonito. Se essas visões que são diferentes 
puderem se comtmicar, a gente vai buscando o SeJltido de equillbrio na percepç.cio 
dos homens sobre a vida nc1 terra ·: (União das Nações Indígenas) 

• Setores "menos ambientalizados " do movimento social 
Uma primeira característica marcante dos setores dos movimentos menos ambientalizados 
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é a rivalidade explícita com o movimento ambientalista, que aparece na ênfase com que 
postulam diferenças (identidades) e na maneira agressiva_ menosprezo ou acusações_ aos 
militantes/ entidades ecologistas: 

"Acho que os 'verdes' têm que .1nwrel.1r para .1nwdurecer. Acho que se pode 
tmb.11l1.1r com ecologi.1 e cultur.1, ecologic1 e democracia, ecologic1 e religi.io, 
ecologia e socic11ismo. Eu gostari.1 que você, quando fosse fazer entrevista com a 
r.1paziadc1 do 't'erde~ pergzmt.1sse que trabalho eles têm feito pela luta anti
racista; porque nós, enquc111to negros, temos feito trabc11l10 em relação ,1 questão 
do meioambiente." (Liderança do movimento negro) 

"Eu vejo zmw coisa positiv.1 e outmnegativ.1na prática do pesso.1l verde: A 
positit',1 é que os t'erdes trazem questões novas, não têm os tabus de c1bord.1r 
cert.1s questões, s/ío nwis ous.1dos e criativos; c1 negativc1 é que costunmn1 ser 
muito indit1 idualistas, seduzidos pe/.1 performance, forçm1do uma cert.1 
't,edetiZc1Ç.io ' dc1S lut,1S. F.1lta ,1 eles O co/etivismo, c1 soci'a/izaç.io e a humildade 
de outros movimentos." (Liderança do movimento de associações de moradores) 

Há tensões reais entre uma grande parte dos movimentos sociais e o movimento 
ambientalista: 

':4 mim me é chocm1te qum1do eu leio, em .1lgzms jornais, entrevistas com 
representantes das entidades c1mbient,1Jist,1S criticando c1 pc1rticipaç.io dos 
movimentos soci.1is no Fórum d.1s ONGs, nos c1CUSc111do de tentar usurpar un1 
espaço político que é del.1s (..). Foi muito chocante quando eu estive em Paris, 
11c1 Conferênci.1 de P.1ris sobre a quest.io .1mbiental, preparatóri.1 ,1 Rio 92. Em 
um encontro de ONGs, e a zúúm central sú1dic.1l que mm1dou um dirigente foi a 
noss.1 . As ONGs d.1 Ewvp.1, em espeá11 c1S do Primeiro Mzmdo, c1S do EUA, as 
c1mbient,1JiStc1S, 11ci0 c1Ceitc1111 a pc1rticipaç.io do movimento SÚ1dical(..). " 

A muitos parece natural, no entanto, que haja atrito no momento em que duas ideologias 
se encontram e ainda não há uma síntese. Para esses, a convergência será inevitável, apesar das 
tensões e diferenças: 

"Os movÍJnentos ecológicos_ 11cio c1S peque11c1s ONGs recém-cri.1das ou os grupos 
que resolvemm pegar c.1ronc111c1 odisséi.1 d.1 Rio-92. M.1s os movimentos históricos 
como o Greenpeace e t'ários outms aqui 110 Brasil_ eles têm décad.1s, tem 
movimentos aí com 30, .JO c1110S. Agom, se t'ocê olha para as cham.1dc1s ONGs 
socims _ ONGs preocupadas, por exemplo, com .1 questão social e os direitos 
humm1os - essas têm 20, 30, .JO c111os, e elas foram mudm1do de .1gend.1, mas 
nW1Cc1 de inspimç.io. 1M vez c1110vfd,1de é que ficou evide11te que O que se pc1SSc1 
con1 .1 socied.1de acaba ocorre11do con1 .1 naturez.1. Hoje, o Cc1n1Ínho d ,1 
convergênci.1 dess.1s reflexões está coloc.1do: quem só se preocupa com árvores 
vai ter todas as evidêncic1s de que tem que se preocup.1r prú1cipalmente com as 
motosserms e c1trás da motosserm tem um homem. É inescap.ivel, e isso vale c10 
contrário, ou seja, se você só pens.1no desent'olvúnento do homem, no movi
mento soci.1/, sem descobrir que esse deseJwolvinumto pode destruir o mw1do 
circzmdante e destmir a própri.1 possibi/id,1de do dese1wolvúnento ... Essa desco
berta, dos dois lados, tonwu essa convergência não somente possível, mas de 
algunw fonn.1 JÍlevit.ivel ." 
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Em segundo lugar, é próprio desse setor menos arnbientalizado reduzir a problemática 
ambiental a um aspecto específico: 

"O movimento sindical internacional, eu posso dizer, pouco se preocupa com a 
questão ambiental do ponto de vista da cidadania, da questão-geral das condições 
de vida do planeta e da vida humana do planeta. A preocupação maior, quando 
se discute isso, é a questão do ambiente de trabalho. Então, muitas vezes quando 
você fala em questão ambiental, as pessoas entendem, no movimento sindical 
em geral, só condições de saúde e do trabalho, mais especificamente aquilo em 
que nas condições de trabalho afeta a saúde do trabalhador diretamente, e não 
vinculam a questão com o processo global de desenvolvimento. Estamos tentc1ndo 
mudar essa mentalidade." 

Ou ainda vê-la corno um dos componentes fundantes do seus próprios movimentos, fato 
que os levaria a não precisar se preocupar com a questão, urna vez que o respeito à natureza 
sempre fez parte dos mesmos: 

"O movimento indígena e o movimento negro são os mais antigos que tem no 
Brasil_ quer dizer, o indígena, agora localizado enquanto movimento, é o LÚ1Íco 
movimento social brasileiro com bases históricas e sociais. Quando o sujeito fala 
que o movimento está pegando carona na questão ecológica, ele não tem 
conhecimento do que representa a ecologia do ponto de vista da cultura negra e 
da cultura indígena. Chega perto de um Terena, de um Raoni, de uma mãe-de
santo, mãe Stela e outras mais, mestre Didi e outros ligados à religião, e vai 
conversar com eles sobre a questão ecológica: é parte de nossa visão de mundo, 
que não exclui o desenvolvimento, sem, contudo, macular nossa cultura." 

Para eles haveria uma especificidade na maneira corno lidam com a questão ecológica: 

"Os povos da floresta, incluindo aí os índios, os caboclos e a cultura negra, a 
gente tem outra visão de mundo. É uma visão de mundo diferenciada, não se 
parte do pe11Samento ilum.úusta: pe11SO, logo existo'_ uma coisa bastante abstra fc1. 
A gente parte de uma coisa mais concreta, mais real: 'danço, sinto, penso, então 
eu existo!'. É da corporalidade, não daquela coisa do sujeito que senta e fica 
fazendo reflexões." 

E como pretendem interferir no processo de construção de urna consciência ambiental: 

"Temos que começar a trabalhar a questlio ecológica dentro da brasilidade, o 
movimento negro tem uma contribuição muito grande a dar. A gente não pode 
partir da perspectiva da Europa, porque os países europeus são países que estão 
estruturados. A gente está em processo de construção_ esse Brasil é um país 
mconcluso _,porque ainda não fez a reforma agrária, não dividiu suas terras 
com seus cidadãos. Então, a gente tem toda essa perspectiva maior e tem que 
começar a pensar a questão do meioambiente a partir de nossa brasilidade, de 
nossos conceitos enquanto sociedade mestiç~1 . " 

Outra característica a ser destacada é a rejeição a algumas teses caras à média dos 
ecologistas, corno a da necessidade de controle da natalidade: 
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"O planejamento f.1iniliar sempre foi uma reivindicação do movimento/ sobretudo 
sob a ótica da saúde. O ponto em que nós nos batemos/ e que é um ponto de 
honra para o movimento/ é ser contra o controle de natalidade/ entendido como 
violentação do desejo/ violentação da liberdade/ e na sua forma mais perversa/ a 
esterilização não vohmtária." (Movimento feminista) 

Para eles, e em especial para o movimento feminista, o controle da natalidade não apenas 
não resolve o problema ambiental, como é uma forma perversa de regulação social que se exerce 
sobre as populações pobres. A ênfase ecologista na questão demográfica serviria para obscurecer 
o essencial: a necessidade de transformar este modelo de civilização predatória, consumista, 
desigual e injusta: 

"Nós criticamos a posição de que o desenvolvimento sustentável passa 
necessariamente pela questão demográfica. Achamos que é uma posição muito 
simplista/ que niío leva ef!l consideração os verdadeúvs fatores da crise ambiental 
muito mais ligados ao tipo de desenvolvimento voltado para o consumo. A 
idéia é: já que os recursos são limitados/ eles têm que ser preservados/ e se você 
não quer f-1zer mudanças básicas na estrutura/ esses recursos têm que ser 
preservados para um determinado setor da população do planeta. A idéia deles 
é: os pobres que não podem consumir que parem de f-1zer filho." (Movimento 
feminista) 

Essa "antipatia" ou resistência a discutir a tese da necessidade de se deter o crescimento 
demográfico é constituída da certeza de que se trata de um "discurso imposto" pelos países 
desenvolvidos aos países pobres e do medo de que políticas autoritárias_ exercidas pelo Estado 
ou por outra instância qualquer_ possam interferir nos direitos reprodutivos da mulher e do 
cidadão: 

"Enquanto países como a Alemanha chegam a desenvolver campanhas para 
aumentar a taxa de crescimento populacional a política de controle se volta con
tra os mais pobres/ os mais fracos politicamente. "(Líder do movimento rural) 

"Hoje/ 45% das mulheres brasileiras em idade fértil estão esterilizadas/ e a maioria 
é pobre/ grande parte delas são negras. Por outro lado/ esM ocorrendo o ex termínio 
de crianças/ em sua maioria também negras. Tá aí, esse controle de natalidade! 
Vinham tentando controlar a negrada não dando condições de vida/ escola/ mas 
a gente foi conseguindo superar esses obstáculos. Então/ o que acontece hoje é o 
ex termínio direto: esterilização da mulher_ não vai procriar mais crioulo nesse 
país ." (Líder do movimento negro) 

Surpreendentemente, o argumento religioso não foi enfatizado, mesmo no discurso dos 
dois únicos líderes de movimentos religiosos ouvidos. 

O único mecanismo aceitável para esses setores 25 é o do "planejamento familiar ": 

25 Aliás, esse dado p ode ser gen eralizado p ara o total da am ostra elliocada neste estudo. 
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"Somos totahnente contra essc1 interferência na vida privada das pessoc1S. Agora, 
um planejanu!llto familiar é aceitável e até mesmo desejável para equilibrar 
demandas por recursos de toda ordem, não só naturais. Mas os métodos 
pertencem à esfera da mudança cultural, e o suporte dessa mudança é o 
desenvolvimento." (Movimento sindical) 

"O desenvolvimento, educação, amscientização enfim, tudoissojWJtoredWJdará 
necessariamente em decréscimo da população. Isso tem acontecido no Primeiro 
MWJdo e acontecerá no resto. Um programa de s;~úde e educaçiio de mulheres, 
que não seja uma cortma de fumaça para campanhas de esterilização é sempre 
bem-vmdo. O planejamento familiar beneficia a mulher, as mulheres não são 
contra ele, mas contra a violência das campanhas contraceptivas. "(Movimento 
popular) 

Outra idéia bastante questionada é a de que a luta ambiental transcende barreiras 
ideológicas entre grupos e nações: 

"Eles estão tentando fazer um trabaUw de LWta sociedade globatizc111te, sem 
conflitos, e eles não querem mexer nesses conflitos agora, mas eles jantais 
conseguirão construir essa sociedade se eles não mexerem I10 vespeiro." 
(Movimento negro) 

':4 idéia de supra-ideologia, do supra-partidário, do supranacional é simplistc1. 
Não existem questões que possam ser desideologizadas; elc1S sempre têm uma 
clivagem ideológica, qualquer que seja. Oqueosambientc11istas precisam é estar 
LWl pouco mais atentos e perceber o movimento real de cada organização social, 
e de como eles se ú1serem numa luta. A CUTnão entrou pro Fórum pra disputar 
com entidades ambientalistas, ou com outras ... Queremos ser um dos 
mterlocutores. Agora, não tem jeito, vai ter um momento em que vai hc1ver 
choques determÚlados por visões diferellciadas do processo de desenvolvimento. 
Não adianl<1 eles deixarem de perceber que, entre eles mesmos, existem diferenç:c1s 
políticas e ideológicas, portanto diferentes enfoques da questão ambiental. " 

':4 tese de Lm1 mWJdo sem fronteiras, com responsabilidades globais é bonita. 
Mas eu não gosto de sonhar, eu gosto é de lutar pelas coisas em que acredito 
(. . .). Hoje, uma das tendências colocadas é exatc1mente uma redivisão 
mternacional do trabalho em cmw da questão das novas tecnologias, e das 
patentes. Está evidente que os países avançados tenderão a deter o controle de 
todo o processo tecnológico e manejo dos recursos, e, portanto, vão querer 
contúwar utilizando as fontes de matéria-prÚ11a do Terceiro MWJdo. Se todc1 a 
pesquisa, toda a ciência, todo o desenvolvm1ento tecnológico ficar por lei, eu 
acho que existem riscos sérios, sm1, de h a ver um novo estágio in1perialista. EsSc1S 
tendências apontam para muito longe de um numdo solidário e fraterno." 
(Movimento sindical) 

Por último, marca o discurso desses setores uma idéia de subordinação, e não de 
complementariedade, da questão ecológica em relação à social. Para eles, "os ecologistas " são 
aliados táticos, e a problemática ambiental só reforça a sua luta por mudanças sócio-económicas: 
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"H.i afü1idades entre o movimento ecológico e o movimento dos atingidos por 
b.1rmgens. H. i re/.1çôes, t1vc.1s de experiênc1:1s (..). M.1s o tmbalho pni1cip.1/ tem 
que ser político, porque, se pensarmos que só com meio mnbiente, com quest.'io 
ambient.1/, ecológic.1 a gente v.1i conseguir mud.1nças ... É apen.1s L/111.1 parte que 
ven1 contribuir p.1ra a lutager.1/ do n1ovi1nento." 

"Não v.1n1os pensar que, só con1 u111a lut.1 eco/ógic.1, presen'.1ndo .irt'ores, 
preservc111do algzm1.1s espécies de .u1in1.1is, vmnos consegzlir resoh'er o problema 
político-soci.1/ do povo bmsileiro. O prob/em.1 soci.1/ e político hoje, num país 
como o Bmsil, é bem m.1is .1m pio do que só u111.1 quest.io ecológica. " 

• Setores mais ambientalizados do movimento social 
Fica evidente na amostra llue grupos internos ao movimento sindical, ao movimento 

feminista e aos estratos que fazem "assessoria" aos movimentos sociais já digerem uma boa 
parte do ideário ecologista . Tal absorção se deve em grande parte às brechas abertas pelo 
esvaziamento dos referenciais que orientaram, durante décadas, a esquerda brasileira . Esta 
erosão de um ideário anterior aparece expressa nos seguintes depoimentos: 

"Acho .1 express/ío 'movimento soci.11' muito mal definida. O mo\'imento soci.1/ 
é uma generalidade; existem \'.frios mo\'imentos soci,1is, v.irios grupos 11.1 
socied.1de se n1ovendo, e que JJ.io ten1 necess.1rimnente .1 ver LU1S con1 os outros 
ou que estiio indo nL/111.1 mesma direç.io _ em bom, justmnente a referência d.1 
esquerda quisesse dizer que i.1m, 111.1s n.io iam. O que faliu dentro d.1s muit.1s 
f.1lênci.1s desse século foi ess.1 idéia de um projeto unificado1; que estari.1 
englob.1do 11.1 idéi.1 do soci.11ismo. Isso j.i \1i11/1.1 sendo corroído h.i algum tempo. 
Dou dois exemplos de corros.io .111tenores: o movimento feminista que questionou 
.1 soluç.io soci.1/ista da quest.io d,1 mulher_ soluç.io nenhw11.1, ali.is _ e o 
movi111ento ecologista, num certo sentido; tmnbém o movimento negro fez isso, 
co/oc.u1do .1 quest.io cu/tum/ 110 ce11tro." (Movimento feminista) 

"Eu .1cl1o que pode estar havendo um.1 substituiç.io de p.1mdigmas, e .1 EcololJ1:1 
pode ser .1 e.spinha dors.1/. É L/111.1 possibilidade. Primeiro porque a problemática 
ambient.1/ é real, est.i .1í, e o soci.11ismo est.i em crise, ent.io 11.io pode ter preten
sões de ser p.1mdigm.1 depois de um des.1stre dessanaturez.1 e dess.1 .1mplitude. 
Agom, é Lll1t.1 possibilidade .1 ser construíd.1, pode ser um campo de reencontro 
d.1qui/o que se di\'orciou, quer dizer, da ciência, d.1 política, da economia, da 
cu/tum." (Militante de movimento de esquerda dos anos 60) 

A adesão às teses ecologistas se faz pelo reconhecimento da pertinência delas. Como 
alternativa à idéia de que a problemática ecológica é menor ou subordinada à social, cresce a 
"percepção" de que ambas são complernentares: 

"Qu.u1do você começa .1 questionar a qLwlidade de \'ida, é me1o JÍ1evit.ive/ você 
começ.u a questionar o p.1dr.io de consumo. Mesmo que você n.io tenha 
preocupaç.io direta, você comem .1 discutir os pn:Jb/en1.1s dos trabalhadores, você 
cheg.1 /.i. Você cheg.1 .1 smíde do tmb.1l11.1d01; .10 chegar .1 saúde do tmb.1ll1.1d01; 
cheg.1 inevit.1velmente .1 Fer que o /oc.1/ de tmb.1/ho provoca doenç.1s pelo m.u1ejo 
de determliwdos materiais, ao chegar !.i, Fê mi1da que sua f.1mília também tem 
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problemas puln10nares que seio derivados de como a indústria de papel expele 
pro c1r, pro rio, pro manancial aquele mesmo produto. Hei unJa certa 
Íllevitabilidade nesse c1Vill1ÇO da consciência por parte do trabalhador." 

"O movimento sú1dical cuida de trabalho/ emprego, e o movime11to ecológico 
cuida da natureza: isso é um equívoco, até porque as coisas estão ú1terligadas 
( .. ).Hoje eu vejo essa questão de m;u1eira globalizada, envolvendo direito ao 
traball10, direito à saúde, direito ao lc1zer, direito à educação, a toda qualidade 
de vida. Historicamente, não existe consciência ampliada desse direito, e ele é o 
pressuposto de uma sociedade democreitica ( .. ). A conquista desses direitos e o 
exercício de todos eles é exercício de vida, f!ntão eu ncio estou conseguú1do mais 
hierarquizar." (Representante do movimento sindical) 

Há, por parte de alguns movimentos, religiosos e indígenas em particular, a predominância 
de uma perspectiva essencialista e integradora da relação homem-natureza, que permite uma 
fácil identificação com o ideário holístico que caracteriza uma grande parte do movimento 
ambientalista . 

Para o movimento religioso evangélico, por exemplo, não há nenhuma incompatibilidade 
entre o cristianismo e a ecologia: 
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"Quando você inicia a leitura da Bíblia, vê: 'No princípio Deus criou o céu e a 
ferra '. A relação esfiÍ estabelecida desde o prúneiro versículo da Bíblia. Você crê 
em Deus, então, também crê no céu e Jlil terra. A relação começa aí, e passa 
hmdamentalmente pela questão social, na medida em que o último gesto criador 
de Deus é não só o Homem, mas a sociedade hun1.1na, é homem e mulher, e o 
mandato social e cultural acontece dentro desse contexto de criação: seres 
feetmdos e nwltipliceiveis, c1 sociedade lwm;uM brota como resultado dessa c1ção 
criadora de Deus. Deus não cria só a natureza, mas ele ordena que essa natureza, 
na h'gura do primeiro ajLmtame11to social do homem e da mulher, desemboque 
numa criação cultural, que precisa estar harmonizada com esse jardim. E vai, 
por exemplo, ao apocalipse: com a meteiforc1 da cidade santa, que estci em 
harmonia com o rio da eigua da vidc1, que é lin1pa como um cristal, um rio sem 
poluição, e que tem uma eirvore lei que dei fruto o ;u1o Úlfeiro, e que é totalmente 
utilizada, que até as folhas dela servem para a cura dos povos. Então, c1 cidade e 
a natureza termú1am em plena l1c1rmonia. Acho que isso é muito súnples, o 
difícil é você ser crist.io, com consciênCÍc1 cristã prohmda, e não enxergar essas 
relações. " 

Para setores do movimento indigenista, a identificação é quase total: 
'Meio ambiente é uma palavra genérica demais. Serve como uma convenção. É 
um conceito construído( .. ). O seu fígado n.io pode chamar o seu corpo de meio 
ambiente; o seu puln1ão não pode chamar seu corpo de meio c1lllbiente; o seu 
nariz não pode chamar seu rosto de meio ambie11fe do seu nariz, aí e11tão nós 
podemos lc1lar de meio ambiente. Mas se nós soubermos que nós temos un1c1 
perm;u1êncic1 úlfegralno org;u1Ísmo que é intenso e que tem as mc111ifestaç ões 
mais diversas e que pulsa como essência vital, nós podemos aprender sentidos 
mais sutis das diferenças que existem entre o homem e as m;uufestaç ões da 
natureza, 'os seres naturc1is '. Daí a diferença de natureza entre os seres naturais e 
ohomem:équeoespíritodo homem migraatravésdosseresnafumis; fr;u1Spassa 
os seres naturais. " 
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':4s relações humanas foram transformadas em relações econômicas. A cultura 
passou a ser um dado eco11Ômico. Tc111to que, qum1do você vê o estudo de uma 
economia de um determú1ado povo, de um determú1ado país, o PIB de uma 
nação_ seja africc111a, asiática ou americc111a _ , ele leva em conta uma série de 
dc1dos como a população, a faú:a etária, o sexo, densidade demográfica, aspectos 
de cultura, a estrutura educacional, saúde, eles colocam tudo isso, valorizam 
tudo isso. Expressam tudo isso em Vc1lores econômicos. Aí eles dizem se aquele 
país é desenvolvido ou atrasado. Ou dizem se aquele povo é feliz ou mfeliz. Isso 
tudo não se aplica qucwdo eu estou fc1lando de equilíbrio orientado por um 
sentimento proh.mdo de harmonia, harmonia que deve mtegrar espírito, a culhlra, 
o Cc1mmho do homem n.1 terra. Quc111do eu fc1lo disso, eu me aproxúno muito 
mais daquele pensamento que alguns cientistas c1rticulam hoje, que é o 
pen5c1mento Gm~1, que é a compreensão de que o planeta é um ser vivo, que nós, 
os hun1c111os, somos parte desse orgmlismo vivo e que, na medida em que nós, 
seres humanos, interagínws nesse orgmlismo vivo de forma Ú1adequad.1, nós 
adoecemos esse organismo vivo e nos adoecemos. A minha percepção é 
correspondente c1 essa idéia separada de uma economia orgm1izadc1, trazendo 
felicidc1de pam os homens. " 

A rivalidade e/ ou a disputa por espaço político, bastante presente nos setores menos 
ambientalizados do movimento social, é atenuada e até mesmo substituída pela idéia de que 
os movimentos sociais têm uma contribuição específica a dar na luta ambiental. Nessa visão, 
há a idéia de que a relação é fecunda para ambos: 

"Uma comunidade indígena específica não tem, elc1 realmente não tem a 
possibilidade de d.1r contribuição a um processo mais global de questiOJwmento 
e busca de solução sobre a questão do meio ambiente. Mas eu acho que o conjw1to 
do pensc1mento ú1dígena, o conjunto das tradições e a memória que essas popu
lações têm sobre c1n.1tureza e a vida homem -natureZc1 seio o bm1co mais impor
tante c1 que a civilização moderna pode recorrer pam se orientar .1cerc.1 de um 
desenvolvimento sustentado, de um mc111ejo adequado dos recursos naturais do 
planeta. No plc111eta todo. Agora, o que eu quero comentar com você é que, se o 
conjtmto dos conhecimentos que as populações tradicionais do mundo têm, 
expressa um acervo complexo e harmonioso acerca do coJÚ1ecúnento do plc111eta 
e do funcionamento das fontes vitais do planeta, esse conhecúnento esparso, 
quebrado, fmgmentado, não dá cont.1, sequer da sobrevivência de unJa pequena 
comtmidade. Você entende a complexidade do asstmto? No conjtmto fc1zem sen
tido. Em separado, não fc1z sentido e é auto- destrutivo. '(Liderança indigenista) 

"O sú1dicato pode mostrar como uma fcibrica X ou Y está poluú1do uma região. 
Ele tem acesso direto ao local do trabalho, a entidade ecológicc1não. A entidade 
ecológica pode até ver como sai q lixo de lá, mas ela não está lá dentro da fábrica, 
ela não conhece o processo, e .como poderia ú1terferir nele para alterar aquele 
resultado. Isso quem tem condições de fazer é o movúnento sú1dical. Ele tem 
esse c1cesso privilegiado aos locais de trabalho e aos processos de prvdução, aos 
processos de trabalho que vão resultar na grande poluição. Eu acho que esta 
tentativa de mtrvduzir o conceito de 'mapa de risco~ por exemplo, 110 momento 
em que c1 gente tiver resultados concretos prá mostra~; vai dar à luta ambiental 
um poderoso mstrumento." 
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':4 idéi.1 do map.1 é a seguú1te: você peg.1 ltn1.1 ú1dústri~1 e mapeia onde ela polui, 
coloca riscos à saúde do tmbalhad01; sej.1 por poluentes diretos/ seja por condi
ções ú1salubres de tmbalho. Ao f.1zer isso, h.i condições objetivas p.1r.1 se 
determúmr não só o risco 'X' do tr.1b~1llmdor na empres.1 como o 'X+ Y' no loc~1l 
de morad1~1/ 110 entorno d.1 indústria (..). Como você vê/ além da consciênci.1 
ambiental do trabalhador ser h.mdament.1l par.1 a organização de uma socied~1de 
com respons.1bilidade ecológim/ o setor tem condições objetivas de contribuir 
com conhecúnento/ .1ção concreta." (Ativista do movimento sindical) 

"0 grande objetivo dos movimentos soci.1is progressistas é promover .1 justiç.1 
social. O movimento ambientalista/ como um dos movimentos mais 
COJ1femporii.neos, percebe que c1lém da justiça entre OS homens é preciso g~1ranfir 
c1 Ú1fegridade do pl.111efa/ que tod.1 c1Çcio socüd precisa de um suporte biológico. 
Esse modos de pe11S.1r estav.1111 sep.1mdos, mas <1 própri.1 gm vidade dos problemas 
ambientms e .1 f.1lênci.1 d.1s estmtégr:1s de rea/iz.1ç.io d.1s utopias soci.1is/ tod.1s 
c1mp.uad.1S nwn esforço teórico do século XIX, onde c1 dev.1Sf<1Ç.iO do pc1frimónio 
n.1tur.1ln.io er.1 feio intensa/ tenden1 a convergir. Ess.1 .1proxin1.1ç.io c.1da t'eZ 
maior entre os dois movimentos é extrenwmente positit' .1/ diri.1 1nesmo 
limdmnental p.1m o surgúnento de wn.1not'.1 étic.1. O movúnento soci.1lluwraniz.1 
c1 étic.1 c1mbient.1hst.1/ o movúnento ambient.11naturaliza .1 ética social que erc1 
muito centmd.1no domú1io da naturez.1." (Ativista do movimento sindical) 

Por fim, essa forte noção de que o natural é indissociado do humano ou do social parece 
perfeitamente consolidada no movimento social mais ambientalizado: 

"O honre111 é 11c1fureza e filho d.1natureza/ vive da natureza/ precisa de 1mfurez.1 
e result.1 11.111c1furez,1. O homem se distanci.1 do mundo 1mfur.1lna medid.1 em 
que ele é o tú1ico ser nesta J1.1htreza do planeta Term/ pelo me110s/ com mpacidade 
coJJSciente de ú1fluir no processo de causas e efeitos_ .1 comwuâade dos elefm1tes 
n.io tem esse pode1; e d.1s formigas n.io tem esse pode~; e nem dos gaf.11Ú10tos, 
que nós temos/ de interceptar os processos nahtmis de mus.1s e efeitos. Nos somos 
p.1rfe d.1 Iwfureza/ e ao mesmo tempo, pela noss.1 auto- percepçiio e 
autoconsciênci.1 lustóric.1/ nós s.1fmos d.1 11.1furez,1/ com esse poder de ú1fluir 
nel.1 e interceptando os memnismos 11.1furais e de autopresert'.1ç.io." (Líder 
evangélico) 

''N.io vejo dJsfÜ1ç.io nenhwna, e esse é o gr.111de ponto teórico do qtml eu discordo 
de todo mtmdo. N.1 minlw opini.io, .1 espécie httn1.111c1 é mtmdo 11c1tuml e Fice
Fersa. E eun,io faço tuna ruptur.1 entre natureza e cultur.1. Ess.1 distinç.io é un1 
dos marcos mais reacion.irios do pens.1mento." (Líder feminista) 

Cieutistas 

Os cientistas entrevistados são homens em sua maioria (9), com idade superior a 45 anos. 
Têm em comum o fato de apresentarem carreira consolidada e reconhecida competência em 
suas especialidades. Estão localizados nas instituições científico-univt:rsitárias mais importantes 
do País e têm livre acesso à chamada "con1lmidade científica internacional " 

São físicos (2), biólogos (3), geógrafos (2), economistas (2), engenheiro agrônomo (1) e 
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cientista social (1). Possuidores de alta titulação (doutores, pós-doutores, professores eméritos) 
e invejáveis currículos, estão envolvidos nos seguintes tipos de atividade: 

a) ensino e pesquisa (básica ou aplicada) nas ciências diretamente afetas à área ambiental; 
b) ensino e pesquisa/execução de projetas em temas/áreas que englobam a questão 

ambiental (mas ela não é o foco central); 
c) gestão de políticas científicas institucionais e públicas (reitores, pró-reitores, organismos 

da área de ciência e tecnologia governamental e não governamental) . 
Não raro, um mesmo indivíduo pode estar atuando nas três categorias. Em nossa amostra, 

temos três casos em que isso ocorre. Os demais distribuem-se igualmente pelas atividades 
apontadas (três em cada categoria) 

Como nos dois primeiros setores, também é possível classificá-los em ecologistas (4) e 
ambientalizados (8). No primeiro caso, a motivação e o engajamento nas questões ambientais 
os levaram a uma situação de dupla militância_ são cientistas e fundadores e/ ou militantes 
de entidades ecologistas. No segundo, o interesse é sempre pautado por uma evolução natural 
das reflexões intelectuais do indivíduo, onde a questão ecológica passa a ter lugar, ou pela 
atividade profissional (ensino/pesquisa). 

A despeito das diferenciações existentes, a principal característica desse setor _característica 
quase ausente nos demais _é o forte "espírito de corpo " e o compartilhamento de valores 
semelhantes que unem os seus integrantes, formando uma "comunidade". 

Algumas idéias comuns aos membros dessa comunidade os aproximam bastante da 
perspectiva ecológica. É o caso, por exemplo, da crença numa "ciência universal " e no 
postulado de que não existem fronteiras no interior da comunidade científica: 

"Nenhum pesquisador é c1uto-suficiente e nenhuma COll1lU1idade pode hoje isolar
se. A ciênci.1 sempre teve esse caráter w1ivers.1lizm1te, e hoje isso es tá mais 
acentuado do que nw1ca com .1 formaçiío de redes, esp.1lhadas por todo IJHUldo, 
mas ú1terlig.1das, em constm1te comw1icação ( .. ). Ás vezes se tem LW1c1 idéi.1 
ermd.1 d.1 ciêná1 e dos cientis tc1S. Não é uma comwlidade de gênios que vive de 
grm1des descobertas. Isso é umc1 invenção d c1 mídia. Nós não somos ú1divíduos 
excepcionais, e muito da ativid.1de de pesquisa compõe-se de experiências 
frustradas, teori.1s errône.1s . Nesse sentido, cad.1 pesquis.1dor dá um passo 
in1portm1te na resolução de um determiJ1c1do problen1c1 ( .. ), não import.1 .1 SUc1 

nacionalidade, idade ou sexo . A ciência, bem c111tes do mercado, foi a primeim 
forç.1 trm1snaciOJ1c1l." (Físico) 

Em termos de postura, também se nota que a aparente contradição entre uma lógica 
individual e uma lógica social, fortemente presente no ecologismo, aparece em muitas 
colocações dos cientistas quando discutem temas como "liberdade de pesquisa" e a exigência 
ética de um vínculo entre a pesquisa científica e os problemas que mais afligem a humanidade 
ou determinado país: 

"Não tenho um.1 vis;io utilitarist.1 d.1 ciêncic1. N.io .1cho que .1 ciênc1:1 necessitc1 
est.1r comprometida com os problenms sociais (. .). Na verdade, tendo .1 aclmr 
que el.1 sempre está comprometida com alguma coisa ética e política. Assw110 
que não há como separar a ciência da existência. Agora, tmnbém n .io gostaria 
que Lmla posição como essa corroborasse LW1 idé1:1 utilitária e populista de ciêncic1, 
e um ideal opressor. Não acho que uma sociedade poss.1, ou deva, determinar o 
que um cientista deve fc1z er." 
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"Mas acho que é recomendável que a ciênci<1 esteja sintonizada com os problemas 
da existência, e com valores éticos ligados à existência, que também devem se 
manifestar na política, na cidadan1~1 etc." (Cientista social) 

'A bomba atômica foi uma proposta dos cientistas aos ger~erais, não ao contrário, 
uma apropriação do trabalho dos cientistas, imbuídos de preocupação étic<1 de 
barrar o nazismo, ou evitar que o nazismo tivesse uma bomb<1 nuclear antes. 
Cometeran1 um grave erro, pois Hitler estava longe de ter acesso à bomba, e 
criaram uma praga para a humanidade, que rião foi necessária p<1ra derrotar a 
Alemanha. A bomba foi usada contra o Japão como uma experiência macabra 
pelos Estados Unidos, mais do que como um'a arma militar. A preocupação ética 
do cientista deve estar presente sempre, inclusive na pesquisa básica. Deve-se 
per1sar pra que pode ser usado o que se fe1z. É um problema não só do cier~tista 
como da comunidade científica e da sociedade. É claro que devem ser proibidas 
pesquisas brutais, como as experimentações eugênicas dos nazistas, ou 
experin1er1tações pouco éticas na árec1 médica. A bomba nuclear acima de tudo, 
e outras aplicações militares da Física, que, em particular nos Estados Unidos, 
tiveram grande curso. O cientista deve ter essa preocupação ética de não produzir 
para a destruição, para a morte, nws, ao contrário, produzir para que a 
humanidade possa se beneficiar dos seus resultados." (Físico) 

De um modo geral, os cientistas sabem que têm um importante papel a desempenhar na 
busca de soluç ões para os problemas ambientais. 

Consideram ainda que a maior parte das questões afetas à problemática ambiental não 
pode ser resolvida pela ciência, seja porque o conhecimento acumulado é insuficiente, seja 
porque a natureza das soluções não depende da esfera científica somente: 
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'A ciência modema não é capaz de solucionar os principais problemas ambier~tais 
porque o principal problema é econômico e político (..). O princip<11 problema é 
que tem zmw parte enorme da humanidade no Hemisfério Norte, que é 1/5 da 
humanidade e gasta 4/ 5 das coisas que têm no mundo. Então, se nós tivermos o 
resto da lnmumidade consumindo no mesmo nível deles, os recursos não vão 
dar. Então, temos que tentar articzúaro entendin1er1to de pessoas em todo mll!1do; 
esse é o problema fzmdamental. Ou seja, não sei se você ii viu a figura da nave 
esp.1cialna Terra, que a Term é isol.1d.1 como se fosse wna a nave espacic1l, e o 
recurso que está aqui tem que ser us,1do racionaln1ente, porque só tem esse. No 
doczm1ento para a Rio-92, un1,1 pessoa que eu 11éÍo sei quem é, n1c1s que é 
extremamente inteligente, mudou isso um pouco: ele disse que só 1/5 da 
hzm1m1Ídade vai na cabine, o resto vai 110 porão. E eú em cinJa disso estou dizendo 
que se o porão quiser comer na cabú1e, não vai da~; o recurso é lin1Ítado, e nós 
temos que trabaUmr no sentido de dúnínuir o conswJJismo de uma parte da 
hwnm1Ídade e aumentar de outra." (Biólogo) 

'Acho que existe muitc1 diversidade de abordagens, não sendo muito sin1ples 
dizer se as ciências têm ou não condições de resolver os problemas ambientais. 
Ao contrário, temos mais condições de saber o que a ciência não tem condições 
de resolve~; porque o problema ambiental é também político: é um problema de 
opção da sociedade, de saber por onde ela não pode i~; porque a ciência só não 
resolve. Ao contrário, c1 idéia de que a ciência resolve tudo nos levou .10 in1passe 
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do lixo nuclear, como exemplo, ou da bomba nuclear, que é uma praga pra 
hunmnidade ... Veja a União Soviética, dissolvem-se os estados nacionais e não 
se sabe prá onde v~1i a bomba. Vivemos o pesadelo de controlar coisas criadas 
contra a sobrevivência do homem no meio ambiente. A ciêllcia, portanto, é 
impotente." (Físico) 

"Se nós partimos da idéia de que a solução ambiental será de tal modo que não 
haverá mais agressões ao meio, isso não existe. Seria muito mais razoável pensar 
que precisamos aceitar o que é suportável em termos de agressiío/ e a partir daí 
fc1Zermos convergir todos os esforços 110 sentido de desenvolvimento equilibrado/ 
em que haja o reconhecimento de limites a essa agressão/ e a capacidade de 
mÍ110raros efeitos de agressão. Nes&1 linha/ a ciêllcia e a pesquisa contemporânea 
têm muito a contribuir e têm contribuído. Mas esperar que ela vá resolver todos 
os problemas é irrealista e perigoso." (Cientista social) 

Além dos limites da ciência no trato das quest ões ambientais, a totalidade de nossos 
entrevistados reconhece que as equipes científicas brasileiras não estão .preparadas para lidar 
com os problemas ambientais mais globais ou complexos. A razão desse "despreparo" tem 
variada origem. 

Faltam pessoas e formação adequada: 

"Não/ a comzmidade científica brasileira não está preparada para quase nada/ 
porque lc1lta gente em todas as áreas. Na área que eu lido mais e que trata dos 
ecossistemas naturais/ tem n7uito pouca gente que entende de lc1wm e flora/ ten1 
muito pouca gente capaz de tomar conta de parques/ porque 1úio foi forn1ada 
para isso. Um dos prúneiros cursos de pós- graduação que se preocupou com 
isso é o nosso Ecologia/ Conservação e Manejo da Vid.1 Silvestre/ (UFMG). Tem 
vários cursos de ecologia no País/ mas sua qualidade e utilidade são duvidosas. 
Eu lhe digo/ como cientista, que se pode fc1zer ciência hermética e alienada. Eu 
conheço muito ecólogo que fica fazendo modelo matemático de um bicho que 
come outro/põe no computador para ver. Você pode ter zm1a ecologi.1 alienada 
( . .). Hi zm1a carência enorme de cursos voltados para aplicação prática." 
(Biólogo) 

As chamadas ciências ambientais não são ainda um campo científico estabelecido: 

"Todas as ciêllcias têm Íl1fluência no meio ambiente. Quando falamos ciências 
ambientais é zm1a conveniência/ para denominar un1 núcleo básico de ciências 
que têm a ver com a problemática ambiental. O grande drama é que o 
entendin1ento e a resolução de ·qualquer problema ecológico exigem unJa 
abordagem Í11terdisciplú1ar, e a universidade forma especialistas/ Í11divíduos 
que só entendem de zm1 pedaÇo da coisa. A experiência de se trabalhar com 
equipes de várias especialidades jzmtas/ no Brasil, está somente começando/ e há 
dificuldades de toda a nah1reza. Poucos cientistas brasileiros conseguem dialogar 
com mais de uma ciência." (Biólogo) 
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Falta suporte técnico: 

"O setor público/ que é muito menos qrmlih"c.1do que .1 comrmid.1de científica/ 
aú1da não estabeleceu as bases de produpio de dados mm imos/ adequados/ para 
que a partir daí .1 própria conumidade poss.1 desenvolver um tmbalho muito 
mais sistemático e 111<1is denso. O que acontece hoje é que qualquer projeto de 
pesquisa cient/fica preci5c1 produzir dc1dos de rotin.1 que deveriam estar sendo 
produzidos sisten1c1ticame11te por órgãos públicos/ por departame11tos de meio 
ambiente. M1s isso não estâ .1contecendo (..).Se comparássemos/ hoje/ projetos 
de pesquisa sobre .1 quest;io mnbientald.1 rmi.versid.1de brasileira com projetos 
desenvolvidos em centros 111c1is .1vançados/ terí.1mos que nos curvar à evidência 
de que a frc1quezc1 do trabalho científico 110 Brasil está na deh"cíê11ci.1 da produção 
de dados/ e na desatualiz.1ção destes." (Cientista social) 

E ainda impera o famoso "atraso científico " brasileiro, que é estrutural, derivado da 
dependência científico-tecnológica do País em relação às nações desenvolvidas: 

"Exceto algrms msos isol.1dos/ é evide11te que .1 comrmid,1de científica 11c1cional 
mio está preparada p.1ra at.1car problem.1s do ponto de vist;1 globc1l. A distfU1ci.1 
que separa c1 grm1de 111<1ioría dos pesquisc1dores brasileiros 11<1 árec1 c1mbient.11 de 
seus congêneres no exterior é muito grande em termos de Ú1strument.1pio/ 
publicação e recursos/ labot.1tóríos. Ess.1 distiincí.1 !.1z com sej.1 dificult.1d.1 b.1stc111te 
qualquer ú1teração entre os pesquis.1dores brasileiros e os do Primeiro Mrmdo. É 
evidente que um progran1.1 que tente mú1imizar essa difere11ci.1ção é crucial 
pam o próprio país. " (Biólogo) 

Foi também unânime o reconhecimento pelo setor de que a universidade brasileira não 
vem cumprindo a contento o seu papel. É geral o sentimento de que ela vem se isolando, 
perdendo a sintonia com a sociedade. Isso obrigou a própria sociedade a se organizar e criar 
instituições de pesquisa paralelas. Hoje, no entender dos cientistas, muitasONGs (organizações 
não governamentais) desempenham uma função que caberia à universidade: 
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"Nós mio consegrtimos c1ú1da preencher o esp.1ço que nos é dado 11.1 discussiio 
dos problemas ambient.1is do P.1ís. Não hei um progrc1111<1 govenmment.1l que 
indique metas e prioridades. E .1 wliversid.1de é compartúnentc1da/ vive em fun~io 
de departmne~1tos/ ahmos e exigênci.1s da burocracia rutiversilciria. Os passos 
p.1rc1 uma artículaçiio entre w1iversidade e comwlidade/ rmiversidade-ONGs/ 
come~-zm a ser dados/ mas é preciso acelemr esse processo(..). Porque/ de repe~1te/ 
o que se assiste é uma inversâo de papéis/ e c1S ONGs achamn1 que podem 
substituir .1 universidade e pedem recursos infú1d.iveis p.1ra lc1zer as SUc1S 
c1tividades e depois c1Cenc1111 pc1rc1 OS especi,11iStc1S da Lmiversidade com Um pouco 
de dútheiro p.1ra f.1zer o tmb.1lho p.1m el.1s." (Geógrafo) 

'A comrmidade acadêmic.1 é uma cois.1 muito atr.15c1d.1nesse País/ os problenms 
só chegam aqui depois de todo um percurso fora/ 11os pc1Íses ce11trais. Eu diria 
que nós estan1os .1penas começ.111do. Os empresários/ .1 n1eu ver, estão mais 
adi.111tados. Eles podem nâo est.1r do lado certo. V.1n1os dizer de outm maneira: 
tem mais empresários preocupados com ecologia do que filósofos/ economistas 
e cientist.1s/ de um modo gemi, dentro d.1 rmiversidade. Eu nâo diri.1 que tem 
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mais do que ecólogos porque a p1Vfissão deles é essa (..). Se a universidade 
estivesse à frente, não precisava de ONGs." (Economista) 

"Em geral a academia fica muito desligada ... Nem no jornal o cientista escreve, 
para difLmdir o conhecimento para a sociedade. De modo geral, há uma tendência 
ao fechamento da academia. Mas eu acho que vai ter que mudar. Porque a . 
tendência no mundo é haver uma articulação maior entre a universidade e as 
necessidades sociais (..). " 

"Há um momento em que a gente preci.sc1 usar um pouco do que a gente já estudou 
e se voltar à p1Vblemáticc1 nacional. Agora isso não quer dizer que você vai se 
submeter ao empresariado ou aos desejos do governo. Longe disso. Uma coisa é 
você se mobilizar em torno das questões nacionc1is. Mas isso não deve prejudicar 
a pesquisa básica e pura; também há lugar, e deve ser mantido esse lugar da 
pesquisa fundamental, não só ligada com os pJVblemas práticos, com demandas 
de curto prazo. Mas concordo com o diagnóstico de que no momento a 
universidade anda divorciada do Brasil." (Geógrafo) 

Ainda que pouco otimistas quanto à sua capacidade de intervenção efetiva ou sobre as 
possibilidades reais de reversão do atual quadro de degradação ambiental, o certo é que a maior 
parte dos cientistas da nossa amostra está engajada em importantes projetos na chamada "área 
ambiental ". Os doze especialistas ouvidos trabalham atualmente nas seguintes frentes de 
pesquisa: gestão de territórios e ecossistemas naturais; eficiência energética _ tecnologia 
nuclear; reflorestamento em larga escala; desenvolvimento das bases teóricas de uma economia 
ecológica; mudanças climáticas globais; degradação dos solos e toxicidade da água; contabilizaÇão 
dos custos ambientais; estabelecimento de parâmetros agroecológicos para a economia 
agrícola; manejo de flora e de fauna; recomposição de solos devastados pela atividade 
mineradora; biotecnologia (controle de pragas que incidem sobre a agricultura); produção de 
dados sociológicos e históricos sobre o ambientalismo no Brasil. 

• Cientistas ambientalizados 
À medida que o setor se apresenta mais orgânico e seus integrantes dominando com mais 

sofisticação e complexidade a temática ambiental, fica cada vez mais difícil estabelecer com 
clareza, a partir do discurso, as diferenças entre ambientalizados e ambientalistas. No caso dos 
cientistas, todos eles preferem, por exemplo, indentificar-se mais como "cientista que tem 
preocupaç ões ambientais " do que como ambientalista/ ecologista. Aliás, predomina nesse 
grupo uma forte rejeição ao termo ecologista, freqüentemente associado ao elemento radical, 
"xiita 11 e "demagógico", ou ainda com uma vertente naturalista/superada do ambientalismo 
que advogam: 

"Eu não gosto de usar ecologia, pra mim tem que ser ambiente. Por. quê? Porque 
ecológico é uma visão naturalizada, no sentido em que dá ênfase às condições 
naturais, físicas, separando o homem do meio físico. E ambiente, que é uma das 
matrizes teóricas da Geografia, sempre foi visto como um pJVduto _ talvez não 
com essas palavras que estou usando_ da interação homem/ meio. Dizendo em 
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palavras mais aluais: é produto da interação da lógica da natureza e da lógica da 
sociedade ... Então/ quando você f<11a/ há uma ênfase no ecossistema/ como se 
pudesse ser dissociado da ação humm1.-1. Entiío/ pra mim/ ambiente é isso/ produto 
da lógica da sociedade com a lógica da natureza/ que são lógicas diversas." 
(Geógrafo 1) 

"Eu não sou ecologista. Eu me identifico mais com o ambientalismo. Embora às 
vezes se use os dois termos como sinônimos/ eu faço diferença. Há uma diferença 
na forma de encarar os problemas. Existe uma visão que é mais ligada aos 
biólogos/ aos engenheiros florestais e mesmo a algzms cientistas que trabalham 
com questões mais técnicas. Acho que há WJla visão conservaciomsta que a gente 
chama de /ecologia mico-leão~ preservação da espécie que é relevante mas que 
está assumindo proporções um pouco exageradas. Eu me identifico mais com a 
corrente que é ligada à questão do desenvolvimento. Nossa preocupação é 
compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento.// (Economista) 

Nota-se entre os cientistas ambientalizados uma crítica mais contudente ao que seria uma 
"ideologia ecológica " e aos componentes desta: o excessivo naturalismo, uma tendência a 
colocar o ser humano com mera espécie "entre outras" e a adoção de teses ingênuas que 
estariam mascarando os conflitos reais, como o que existe, por exemplo, entre o Norte e o Sul 
na redefinição política de uma ordem mundial: 
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"Tem gente que acha que o homem é uma mera espécie. Eu acho que o homem é 
d1ferente das demais espécies/ animais e vegetais ... Porque essc1 coisa de você 
identificar o homem como sendo uma das espécies do ambiente planetário/ eu 
não acho correta ... Eu entendo quando as pessoc1S querem enfc1tizar isso: é para 
tirar a ompotência. Mas/ ao mesmo tempo/ a gente corre um risco enon11e de 
eximir o homem de suas responsabilidades ... da sua responsabilidade de 
transformar a natureza." (Geógrafo 2) 

"Eu acho que há um conflito Norte e Sul muito forte/ e que está subi1cente. A 
América Latina hoje é um campo de prova do liberalismo/ e o liberalismo vem 
também/ hoje/ associado à ecologia/ a toda uma idéia que você privatiza/ retira o 
estado de cena/ descentraliza; e eu acredito que isso é um equívoco muito grande/ 
os países ricos hoje estão avançando posições que impedem o crescimento dos 
demais países." (Físico) 

"Existe uma consciência ecológica legítima que veio de duas raizes: a primeira 
veio com a tecnologia mesmo/ quando Gagarin saiu da Terra/ e de lá para cá 
tomou-se consciênc1~1 da UllÍdade do Plm1eta/ de que ela representa um bem 
comum e/ portanto/ há de ser Lmla responsabilidade comum(..). Em seEJLmdo/ 
surgiu uma consciência ecológica verdadeira ... porque tem depredação mesmo 
da natureza e porque também o homem percebeu que este ~1odelito ' não estava 
mais dando possibilidade de controle/ nem ao nível do econômico/ nem do 
político/ nem do social ... Mas/ simultaneamente/ existe uma ideologia ecológica/ 
e isso está ligado às grandes transformações na chamada ordem mundiaL na 
nova ordem internacional. Nessa nova ordem/ a variável ambiental pode jogar 
um papel transformador ou simplesmente reforçar os aluais mecanismos de 
dominação e de desilJLlaldade. Por isso/ não podemos ser ingénuos e naturalizar 
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uma problemática, zm1a pauta que afinal diz respeito aos deserdados, aos que 
ficarão excluídos da nova geo-política que está em curso." (Geógrafo 1) 

Para eles, a problemática ambiental não é central para o Brasil, mas um subproduto da 
miséria, do atraso cultural e das desigualdades políticas: 

·~ questão do meio ambiente não é problemática central_ a problemática muito 
maior é a da dívida, é a problemática social_ a problemática de modemiz.1r tecno
logicamente a mdústria, problemática para o Brasil manter posição. Nessa nova 
ordem mundial_ ele (o Brasil) tem que resolver problemas sociais e tem que real
mente lazer Íllvestimentos em tecnologia. Contudo, é imposto de fora para dentro, 
como um projeto nacional_ a questão ambiental. Fica difícil." (Geógrafo 2) 

·~ nossa visão de ecologia tem que ser uma visão abaixo do equador_ não é a 
mesma dós países desenvolvidos, primeiro porque a natureza é diferente, mas 
sobretudo porque a situação social é diferente, e certos equilfbrios ecológicos 
que no Brasil significariam fome lá não significariam ... Na questão ecológica eu 
poric1 o homem à frente. A questão da derrubada de árvores, por exemplo: eu sei 
que milhões de pessoas só comem se acender o fogo con1 a árvore, então eu tenho 
que ter um projeto social pra poder ter um projeto ecológico. A primeira opção é 
contra a miséria das pessoas." (Economista) 

Esta inclinação em ver os problemas ambientais pela ótica social os leva a ter cautela com 
certas teses amplamente aceitas no círculo dos ecologistas, como a do princípio da auto
sustentabilidade; e elegem a problemática social _ a despeito de serem cientistas da área 
ambiental _ como prioritária: 

"Eu hz essa mesma piada agora em Belo Horizonte, na reunião 'Universidade e 
Meio Ambiente~ que vou contar agora, sobre a idéia de que é bom porque é 
auto-sustentado (..). UnJa tribo de canibais que tem seus hábitos alimentares 
come seus semelhc1ntes, porén1 numa taxa compatível com o crescimento 
demográfico. Ela é auto-sustentada, então o canibalismo deve ser defendido? 
Não, é óbvio. Eu acho que nós não somos defensores do canibalismo nem da 
pobreza que é auto-sustentável_ pois se a gente tem uma sociedade que é pobre 
e que se reproduz pobre, isso é auto-sustentação de pobreza. Aí você vê que a 
sustentabilidade não tem que ser defmida só em termos do ecossistema (. . .) 
Portanto, acredito que a auto-sustentação tem um valor relativo, não tem esse 
valor de verdade absoluta." (Físico) 

"Eu flmho uma posição um pollco divergente da dos meus colegas. Enquanto a 
maior parte deles se ocupa de problemas como o aquecimento do Globo Terrestre, 
poluição dos mares, do ar_ dos rios, agrotóxicos, todos problemas relevantes, a 
mim me parece que a questão fzmdamental é o meio ambiente de trabalho e de 
vida, isto é_ as condições nas quais as pessoas vivem e trabalham (..). Para 
manter o meio ambiente sadio, ecologicamente sustentável_ é necessário que as 
pessoas se envolvam, se engajem, considerem o meio ambiente como algo que 
lhes pertence. Quando as pessoas não têm onde viver_ morar_ não se pode exigir 
consciência ambiental. Aí a questão nossa é outra: é in1pedir que crianças sejam 
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mordidas por ratos/ contaminadas por valas negras abertas nas ruas .. . Então a 
questão ambiental principal é humana_ meio ambiente de traball10 e de vid~1/ 
sobretudo em áreas metropolitanas. "(Economista 2) 

Acresce-se a isso a evidente resistência a uma série de teses, colocações típicas do 
ecologismo: 

':4 maioria dos ecologistas é holista e tende a "ser biocêntrica/ tende a negar um 
propósito humano/ a negar o homem como'o centro. Seus adeptos não aceitam 
ser antropocêntricos/ e eu defe11do que não se tem como fugir a ser 
antropocêJ1trico. Eu posso até ter Lml antropocentrismo modesto e entender que 

não se pode viver sem a natureza/ por causa dos recursos 11~1turais. É preciso 

respeitar a natureza por razões econômicas e porque ela faz parte do meu 
patrimônio cultural. " (Economista) 

"Não concordo com a idéia de que o meio ambiente deva ser preservado: na 
própria evolução do planeta transformações são obrigatórias e não podem ser 
freadas/· mesmo que você queira/ não vai da~; quer dize~; a Terra de ontem é 
diferente da Terra de hoje e será diferente da terra de amanhã. Eu só vejo o que 
a gente deve fazer com relação ao desenvolvimento e tratar de f.1zê-lo (.J tentar 

nesse desenvolvimento/ afetar o menos possível o meio ambiente." (Biólogo 1) 

':Acho que o homem vive 110 meio ambiente/ e11tão/ ele tem que atender às 
necessidades do homem. Jamais vou defender que as populações que andam 

famintas e que não têm comida sejam sacrificadas. Embora isso signifique mais 

estragos ecológicos. A nossa questão central é o desenvolvimento/ criar suportes 
tecnológicos que garantam menos agressão ao meio ambiente." (Biólogo 2) 

Além de assumidamente mais "antropocêntricos" e mais "desenvolvimentistas" que a 
média dos ecologistas, eles não acreditam que as ciências biológicas estejam ditando um novo 
paradigma para as ciências. Duvidam ainda que a "visão sistêmica ",tal como foi desenvolvida 
na Biologia, sirva para "explicar o mundo" ou possa ser aplicada à realidade social: 
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':4 visão sistêmica/ do ponto de vista social, explica a interdepêndencia entre as 

partes/ mas ela tem um problema quando aplicada à lógica social porque ela é a
histórica: ela não associa os sistemas a cada momento e é estruturalista/ no sentido 
em que as ciências sociais entendem o termo." (Economista) 

':Ainda não há essa chave de qual é o novo paradigma científico. A Biologia tem 
uma influêllcia maior agora do que teve no passado ( .. ). Ainda estamos muito 
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subordinados ao paradigma dc1 Física, por umc1 razão muito sin1ples: a Física 
ainda é a única ciência que dita o método científico completo, no sentido clássico 
da palavra." (Físico) 

"Criticamos hoje, é verdade, os princípios cartesianos, expressos no Discurso do 
Método, que prega a divisão em partes, o estudo das partes, depois do todo(..). 
Esse modelo passou a ser muito combaHdo nas ciências da natureza, na Biologia, 
em parte, e Jü1 Sociologia muito mais, pois se diz que não podemos ficar reduzindo, 
segmentando o conhecimento da parte pra depois entender o todo (. . .). 

Certamente, todo o organismo tem uma característica, é difícil entender um 

homem partindo um coelho em pedaços. Entretanto, também não é certo o oposto, 
esse exagero de peJ.1Sc1r que podemos construir a partir do ser vivo, do modelo 

biológico, explicação para o lhliverso e a Terra, que seriam então uma espécie 
de ampliação do ser vivo. " (Físico) 

Embora acreditem que os chamados problemas ecológicos globais estejam ocorrendo e 
tenham gravidade, a maior parte dos cientistas desse grupo crê também que está havendo 
exagero na sua divulgação. Para eles, muitas das hipóteses sobre a degradação, saturação dos 
ecossistemas carecem de comprovação científica: 

'Eu tenho a SeJ.Jsação de que há um apelo excessivo na aprese11tação da questão 

ambieJ.ltal, o que não tem ajudado muito à opinião pública. Talvez seja um pouco 
culpa da própria complexidade do problema, ou até da pouca participação do 
pessoal mais técnico, competente da área. Às vezes há um exagero de colocação, 
por exemplo: a questão do mercúrio na Amazônia. fá ouvi de vários especialistas 
que o grau de contc1minação ou de comprometin1ento pelo mercúrio não é tão 
grande. Há um espécie de sensacionalismo exagerado que coJÚwtde mais do 

que ajud.1." (Engenheiro agrônomo) 

"Há um exagero nos diagnósticos, mas há possibilidades graves. Existe sensa

cionalismo, em particular nos meios de massa_ imprensa e televisão. Hoje criam 

expectativas. É preciso repe11saro jonmlismo que lc1z o sensacionalismo, estinwla 
os cieJ.ttistas a serem levianos, buscc1ndo aplausos e notoriedade. Fusão nuclear 
a frio foi Lm1 lamentável caso desse tipo: criou-se uma falsa expectativa, um 
confusão de notícias (. .). Entretanto, há por detrás wna questão séria a ser 
enfreJ.1tad.1." (Físico) 

"Acho que há exagero. O que não significa que não se deve tomar precauções .. . 

Sou contra posturas apocalípticas em geral e, principalmente, em relação à 

Amazônia." (Geógrafo) 
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• Cientistas ecologistas 
Uma característica destacável desse grupo ainda numericamente pequeno, como 

reconhecem os seus integrantes na comunidade científica que lida com a problemática 
ambiental, é a total identidade entre o militante e o cientista. 

Este fenômeno, bastante comum nos setores mais orgânicos da nossa amostra_ cientistas, 
técnicos e ambientalistas stricto sensu _,determina o perfil do setor científico da comunidade 
ambiental brasileira. No entanto, há uma diferença geracional entre os integrantes deste setor 
da comunidade ambiental. 

Esta diferença é marcada por experiências de vida bastante distintas. Aos mais velhos 
coube viver uma época de pioneirismo, quando o ecologismo era hobbie ou excentricidade de 
alguns poucos cientistas ligados às ciências da natureza. O espaço de militância era então 
constituído pelas entidades profissionais e pequenas associações, sem pretensões de mudar o 
mundo. Esta " evolução na militância", que espelha diferentes momentos na história do 
ambientalismo brasileiro, pode ser percebida no depoimento de um ecodinossauro26 do setor: 

" Hoje eu nã o sei mais, sinceramente, onde começa o cientista e termina o 
militante. As duas coisas se misturam durante toda a minha vida(..). Eu sempre 
gostei de natureza e comecei a estudar abelhas indígenas, um grupo de abelhas 
do Mato Grosso. Comecei a estudai; e continuava a faculdade de Direito. Dava 
mais atenção ao estudo das abelhas do que ao Direito. Depois de formado, o 
Paulo Vanzoline dizia que eu não podia continuar publicando artigos científicos 
como amadoi; eu precisava ter uma base mais sólida, e me convenceu a fazer 
um novo vestibular., Nessa ocasião, o fânio Quadros resolveu criar uma grande 
reserva florestal a Oeste de São Paulo, que era o Pontal do Paranapanema, com 
150 mil hectares. Alguns colegas e eu resolvemos dar apoio. Imprimimos três 
blocos de papel e começamos a escrever pros jornais, quando um deputado fez 
um discurso contra nós. Ele queria saber se a sociedade estava registrada, então 
nos esquecemos das duas outras sociedades e registramos essa que tinha sido 
criticada, que era a Associação de Defesa da Flora e da FaL111a. Sou o presidente 
dessa sociedade, ligada à USP (..). Começou como flora e faLI11a e o resto 
ignorávamos. Quando eu fui secretário do Meio Ambiente, eu então descobri 
um mLI11do novo: a questão da poluição urbana. Comecei a levantar os pJVblemas 
das indústrias poluidoras, dos esgotos poluidores. Hoje há uma nova vertente 
além dessa, que é a vertente social, porque quem militava em meio ambiente era 
uma coisa, e a preocupação social era uma outra coisa completamente diferente. 
A comissão BrLI11dtland em que eu tomei parte, me abriu os olhos para essa 
outra vertente, demonstrando que a miséria tem que ser erradicada, se quisermos 
resolver os problemas sociais." (Biólogo) 

Já o grupo mais jovem aparta no ambientalismo via uma experiência de vida ma1s 
matizada pelas influências da contracultura e dos questionamentos contemporâneos ao 
establishment. Deste modo, além do.fator idade, estes cientistas trazem uma bagagem cultural
científica diferente da geração anterior. Mais abertos às" novidades" no campo das meto
dologias e conceitos, os cientistas mais jovens ostentam com mais desembaraço uma postura 
crítica em relação à ciência, menos rigidez na utilização dos conceitos, mais dúvidas existenciais . 

26 Usaremos este term o para marcar a diferença geradoJ~al e dis tinguir os .111rbientalis tas que teJúram mais de 20 ruros de 
nrilitânda. 
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A nova geração adere com mais facilidade às posições holísticas e é mais entusiasta da 
" revolução epistemológica" que as ciências da natureza e do cosmo estariam operando na 
modernidade ou " pós-modernidade" : 

"A pós-modernidade não é um conceito cem por cento histórico, no sentido de 
ter uma crr:molog7~1 . É uma construção filosófica que serve para designar um 
espaço-tempo em que se completa a crítica à sociedade industrial tecnológica, 
ao modelo capitalista/ socialista de apropriação da natureza que ela produziu. É 
uma crítica radical ci sociedade industrial e ao materialismo a ela subjacente. As 
sociedades que se acham nesse tempo de pós-modernidade renl.lilciam ao bezerro 
de ouro em que se tornaram as promessas dessa sociedade e buscam outra. 
Nessa busca, é imperativo colocar tudo que se construiu a serviço de um propósito 
humano, a serviço da vida. Ninguém vai jogar a ciência fora, ninguém é anti
científico. A tecnologia é hoje quase uma extensão física do homem. Ciência e 
tecnologia continuarão sendo poderosas forças na nova sociedade, não tenho 
dúvida. Mas será uma ciência holística, assentada em propósitos e procedimentos 
diferentes. Capra, Lovelock, Prygogine são apenas indícios de uma outra maneira 
de fc1zer ciência que emergirá com in1ensa força no próximo século." (Físico) 

"O novo paradigma não é determinado necessariamente pela Biologia ou pela 
Física. É mais essa maneira de ver as coisas. Esse paradigma de compreensão do 
mLmdo, que pode estar presente em qualquer ciência, não tem um território(..). 
O que está revolucionando é muito mais a visão sistémica, e ela transcende os 
campos científicos. É uma questão maior, é um problema de epistemologia. 
Epistemologia que por sua vez extrapola os limites das ciências nah1rais, podendo 
ser aplicada no estudo dos sistemas sociais. A ecologia-ciência foi o primeiro 
can1po a instrumentalizar essa epistemologia, daí e gente usá-la como sinônimo 
de uma nova abordagem. Quando ,1 gente fc1la 'economia ecológica~ uma 'visão 
ecológica' dos partidos políticos, na verdade se está falando é de uma 
epistemologia que se baseia na interação, na construção do mundo através da 
noção de interação." (Cientista social) 

Esta maneira mais aberta de encarar as coisas torna-os, finalmente, a esses cientistas mais 
jovens, críticos severos da " ciência hegemônica" , desautorizando o corporativismo e a 
ortodoxia que caracterizariam uma" postura superada" de uma ciência e de uma parte da 
comunidade que teriam perdido sua ligação vital com os problemas da existência humana: 

" O fc1scinante para nós é o desafio de construir uma nova ciência, não fc1zer 
unw ciência chata, monótona e repetitiva como a ciência clássica, obedecendo a 
receitc1 do passado. Eu acho que a ciência amb!ental se confunde com a 
tmnsdisciplinaridade, esse ideal que não é nenhum núcleo de disciplinaridade, 
nem de Í11terdisciplinaridade, mas wna radicalização do processo. E envolve de 
um modo mais radical ainda uma revisão das instituições, uma análise crítica 
das instituições wlÍversitárias em particular." (Físico) 

" A comunidade científica é Lm1 aglomerado heterogéneo, é como falar do 
governo brasileiro '. Não ad1~wta ser maniqueísta nessas coisas, não existe o 
bom e o mau, existe o heterogéneo (..). Houve recentemente um congresso de 
prêmios Nobel onde se discutiu a fc1lência da ciência, justamente porque a ciência 
a-histórica não tem mais razão de ser, e a ciência histórica não existe ainda. 
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Então nós estanws numa lc7se de revolução epistemológica, de revolução 
científica, em um sentido um pouco mais amplo .. . É uma revolução 
epistemológica justamente porque a ciência, as revoluções científicas mantinhan1 
o caráter ideológico(..). Nós precisamos rever não somente a ciência mas os 
valores subjacentes, para dar espaços justamente para a complexidade ... " (Físico) 

" Existe uma ciência oficial. Essa ciência domina os órgãos de financiamento, 
impede que os jovens abram novas linhas de pesquisa, domina c7S editoras, as 
revistas científicas ... É uma 'gerontocracia ' segurando o poder e as linhas de 
pesquisa. No Brasil e no mw1do, são os cientistas do poder que opinam sobre 
meio ambiente. Eles pensam que são os únicos que podem lc7zer um discurso 
competente sobre os problemas ambientais." (Biólogo) 

Em termos de um papel a ser desempenhado, ou uma função específica, os cientistas 
ecologistas optam entre dois caminhos. O primeiro é definido em termos da necessidade de dar 
embasamento técnico-científico ao ambientalismo. Nesta situação, não há conflito entre o 
militante e o cientista. Há um lugar para o exercício da paixão e outro para o da razão, como 
revela o depoimento de um conhecido cientista ecologista que criou uma fundação especializada 
para assessorar os movimentos ambientalistas e livrá-los de" ingenuidades" e," muitas vezes, 
da ignorância" : 

"No ambientalismo, há muita heterogeneidade, muitas visões, é complicado. 
Mas há coisas insustentáveis, que não têm nenhwna base científica(..). Dou um 
exemplo: a Sociedade Protetora dos Animais aqui de Minas está querendo 
estender a lei de proteção à faw1a a espécin1es exóticos. Então saem ecólogos 
querendo proteger espécin1es exóticos. Ecologicamente é Lm1 absurdo, porque 
um espécin1e que vem de fora vai competir com o nosso, vai deslocar a nossa 
fazina e isso terá conseqüências... lmaçine a lista de espécin1es ameaçados de 
extinção introduzidos no Brasil, da Africa, por exemplo. Só pra ver bem a 
dimensão: eles são globalmente chamados de grupo ambientalista, mc7S eles mio 
têm orientação científica. Então, tem que distinguir isso dentro do grupo 
ambientalista; pois tem desde grupos com uma orientação científica maior até 
as coisas mais loucas (. . .). Introduziram o Tiú na Dha de Femando de Noronha, 
o Tiú tá matando tudo que é ave aquáticc7, comendo ovo, estragando. Sou do 
comitê do Parque do IBAMA, a proposta é matar o Tiú. A Proteção aos Animais 
não quer que se mate o Tiú. É para você ver o conflito que tem. M7s tem uma 
coisa comum de conservação, de proteção, que tem que ser salvagumdada porque 
é forte. Às vezes também tem aquilo que começa na imprensa a ser chamado 
'xiita ~ que são grupos muito radicais que comprometem, pois não têm um 
conhecimento científico e são movidos wucamente pela emoção." (Biólogo) 

O segundo caminho privilegia a militância. Esta opção, mais rara, deixa a vida acadêmica 
secundarizada e significa para alguns " escolher entre o gabinete e a ação" : 
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"Compreensão, ciência, existência, ética, opções de vida, sua liberdade individual, 
tudo isso está muito relacionado, e a única coisa que acho que tem de verdadeira 
em tudo isso é a integração. É uma postura que se alc7sta da pureza do saber 
acadêmico. Tanto que tive LmJa atitude bastante 'in1pura ' de ir trabaU1ar em um 
grupo completamente comprometido com uma linha de ação. M7s não sinto 
que fiquei n1enos ú1teligente por causa disso, ou menos capaz de formular 
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raciocú1Íos ou compreensões que ii vmlm formulando quando aluava como um 
cientista soci.1l. "(Cientista social) 

"Hoje me acho afastado da pesquisa, por .1ssím dizer. Estou aposentado, não 
dou mais aulas, mas coordeno a área de meio ambiente do IEA na USP. Não 
significa que parei de f.1z er ciênci.1, pois a problemática ambiental, pela su.1 
complexidade, exige consfc111fes estudos, ampli.-1ção de conhecimento, mas 
reconheço que hoje o meu desempenho é mais político, de viabilizar cois.-1s. Sou 
muito solicitado p .-1ra dar palestras, participar de eventos Íllfernacionais. Acho 
que oitenta por cento do meu tempo é absorvido pela militância. "(Geógrafo) 

Téc11icos govenzame11tais 

Foram entrevistados doze técnicos governamentais com reconhecida projeção na área 
ambiental. A maior parte deles tem idade entre 40 e 50 anos (9) e ocupam cargo de primeiro 
escalão. Atuam em seu conjunto nas três esferas da administração pública: federal (5), estadual 
(6) e municipal (1). Têm formação profissional variada e estão localizados em importantes 
instituições/instâncias de governo, como mostra a relação abaixo: 

Cientista Político 

Engenheiro de 
recursos hídricos 

BlóloÍJo 

Socióloga 
Geógrafa 

Engenheiro 
sanitarista 

Engenheiro
Ecólogo 

Jornalista 
Advogado 

Geógrafo 

Arquiteto 
Antropólogo 

Agrônomo 

Médico sanitarista 

Engenheiro 
sanitarista 

Arqulteto 
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Esfera Federal 

Comissão Econômica para a América Latina/ 
Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da 
República 

Instituto Social tle Estudos População e 
Natureza 

Instituto Brasileiro de Melo Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 

IPE A 

Funfação Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente e Programa das Nações Unidas Para 
o Meio Ambiente 

Ministério da Saúde 

Esfera Estadual 

Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal 

Fundação José Pinheiro 

Instituto FloreslaVSecretaria de Meio Ambiente 

SANEPAR 

Fundação Estadual de Engenharia do Melo 
Ambiente 

Fundação Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente I Banco Mundial 

Esfera Municipal 

Secretaria Municipal de Melo Ambiente 

Brasília - DF 

Brasília - DF 

Brasília - DF 

Brasília - DF 

Alo de Janeiro - RJ 

Alo de Janeiro - RJ 

Brasília- DF 

Belo Horizonte - MG 

São Paulo - SP 

Paraná- PR 

Alo de Janeiro - RJ 

Alo de Janeiro - RJ 

Belo Horizonte - MG 
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Cabe assinalar ainda que a maioria (8) combina a atividade técnica ou política com a 
pesquisa e o ensino em instituições universitárias (7) ou como consultores (4) de organismos 
internacionais, como o Banco Mundial, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA), Comissão Econômica para a América Latina (CEP AL) etc. 

Também é comum ao perfil dos integrantes deste setor serem versados em mais de uma 
especialidade/ área do conhecimento. 

A respeito da aparente heterogeneidade, o setor dos técnicos governamentais _ um dos 
mais orgânicos da" comunidade ambiental" _apresenta uma série de consensos em torno de 
questões amplas e de outras que têm a ver especificamente com o tipo de função que 
desempenham como gestores/planejadores de políticas públicas. 

São, por exemplo, unânimes em afirmar que a questão ambiental é indissociável da 
questão social, e que os atuais problemas ambientais brasileiros resultam da pobreza e do mau 
uso da riqueza, pois somos um País de contrastes e incorporamos tanto características de nações 
desenvolvidas quanto de nações do "Quinto Mundo" . 

Para nossos técnicos, a " problemática urbana" é a mais grave, e o principal problema 
ambiental diz respeito ao saneamento básico: 
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"Niio vejo como dissociar ,1 questão lwmana, social_ da questão ecológica. Até 
porque a evolução do ambientalismo aponta cada vez mais para uma luta pelc1 
qualidade de vida das sociedades e enterm defú1itivamente aquela visão natur,1-
Jizad,1 que privilegiava bichos e plantas(..). As p!Vblemáticas centrais p c1ra os 
ambientalistas, hoje, estão na detenção d,1 degradaçiio dos ecossistemas nah1rc1is 
e criados. As cidades são hoje o grande efeito perverso de um modelo de de
senvolvinJento que é preciso mudar. A questlío urbm1c1 é amda mais grave e 
mais difícil que deter o desmatamento, dúninuir a emissão de gases do efeito 
estuk'l . .Jinqttm1to algrms probleúms g7ob,1is dependem apenas de acordos i11ter
nacionais e de ativid,1des que o atual sistema produtivo comporta, a descon
centração de populações lwmmms não tem solução à vista. "(Biólogo, atua na 
esfera federal) 

"O Br,1sil é um país que tem problemas mmcterísticos de países desenvolvidos, 
o que chan1an1os poluição d,1 riquez,1, e tem problemas característicos de países 
subdesenvolvidos, o que chamamos poluiçlío da pobreza. Por parte da poluição 
da riqueza, eu citaria, por exemplo, ,1 poluição do ar em São Paulo e em Cub,1tão, 
que hoje, felizn1ente, pela atuação dos orgm1ismos de controle e fiscalizaç<io 
durante muitos c111os Imquelas duas regiões, está bem mais amena, praticamente 
resolvida. Mc1s existem outros problemas, por exemplo a poluição do Rio Tietê, 
da Bi/Jmgs, do Rio Paraíba do Sul. Temos ainda vários problemas regionais, 
tm1to de poluição do ar como das águas (..). Além disso, temos os problemas 
característicos da pobreza, que são c1 !.1/ta de condições mÚ1Ú11as de habitação e 
sm1eamento ... "(Engenheiro sanitarista do PNUMA, atuou nas esferas estadual 
e federal) 

" O Relatório brasileiro para a Rio-92 diz que os problemas ambientais são 
conseqüências da pobreza e do mau uso d,1 Jiqueza . Acho que é uma definição 
feliz. Temos um modo de viver que combúm uma porção de úmdequações: 
modelos tecnológicos Ji1c1dequados, modelos de distribuição de renda, de 
ocupação do solo e do território também Ú1,1dequados, e c1 conjugaçiio de todos 
eles levando a esses enormes problemas ambientais. Por exemplo: 11c1da mais 
grc1Ve que o sm1eamento básico com apenas 10% de esgoto tmtado e 30 milhões 
de pessoas sem acesso à rede de água .. 60% das internações nas redes hospitalares 
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siio devidas a doençc1s de veiculação hídrica, com um custo social enorme. O 
que começa a ficar claro para mim é a úwiabilidade econômica e ambiental de 
modelos predatórios como estes que levam c1 concentrações urbanas do tipo 
México, São Paulo, Rio de j.111eiro. " (Jornalista e advogado, atua na esfera 
estadual) 

"O ecossistema brasileiro mais comprometido hoje é a Mata Atlântica, com 
apenas 2% de cobertura vegetal original. M1s o maior problema an1biental que 
temos é urbano e diz respeito .-1 poluição. Hoje em dia, 75% da população 
br.1sileira vivem 11.1s cidades sem saneamento básico." (Socióloga, geógrafa do 
IPEA, atuou na esfera federal) 

Para os nosso técnicos, as leis e normas existentes relativas à proteção do meio ambiente 
são boas, " modernas" , e até mesmo " excelentes" , para alguns . O problema está em que não 
são aplicadas. A dificuldade em aplicar a legislação atual residiria em fatores variados, mas 
foram apontados como principais os de ordem sociocultural, político-econômica e político
institucional. 

Seriam componentes do " fator sociocultural" o individualismo do brasileiro, a falta de 
informação/educação, o descaso pelo espaço público. O não exercício (histórico) da cidadania 
teria levado a população a reproduzir uma" cultura da impunidade" e da transgressão às leis, 
vista sempre como uma imposição, e não como uma conquista de toda a sociedade: 

"As normas amda não fomm Í11temalizadas pelo sistema econômico nem pela 
sociedade (..) O Brasil tem o meUwr conjtmto de norn1c1s legais para tratar do 
meio ambiente (..). O que lc1lta é transformar a legislação em mecanismos de 
mercado. Não precisamos de mais normas, o que ex iste é un1a questão 
mstitucional, pois ninguém vai para a cadeia nesse País. " 
(Técnico da CEPAL, atua na esfera federal) 

"A consciêncic1 ambiental tem como obstáculo justamente uma ülta de formação 
cultural do bmsileiro. Da lc1lta desse fator básico resulta toda a dificuldade de 
aCc1tar leis que trazem, c1fmal, benefícios coletivos (..). Temos um problema muito 
grave de formação que é mtelectual, moral, técnico. E o pior é que não temos 
assistido por parte das políticas públicas do Estado nenhum empenho em úwestir 
em educação básica. Sem isso, nadc1 deterá o descc1so que se reproduz 11c1 
trc111sgressão pura e simples às leis e 11c1 ú1ércia dos que deveri.1m zelar pelo seu 
ctm1primento." (Engenheiro sanitarista, atua na esfera estadual) 

"Fc1lta consolid.1r as leis existentes. Tem muita coisa boa, mas misturada e 
desconhecida da população (..). O problema é estrutural. Não é possível ver o 
meio ambiente isolada.mente, não é um setor. Os problen1c1s estão 11c1 educação, 
na ignoriinci.1 da população eni termos de acesso à ú1formação. Educação para 
a cidc1dc111Ía, saber que tem LW1c1 série de direitos e pode usar. .. e que também 
tem deveres. As leis no Brasil 11ão são debatidas suficientemente, não contam 
com c1 participação da sociedade, então elas pegam ' ou não pegam '. É preciso 
trabaU1ar Lml pouco nisso: explic.1r, discutir, levar as coisas até .1 sociedade, 
fazê-la entender os benefícios que certas leis trazem. "(Arquiteto e antropólogo, 
atua na esfera estadual) 
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Como obstáculos de ordem político-econômica foram apontadas a escassez de recursos 
humanos e financeiros e a falta de " vontade política" : 

"Falta vontade polítiCc1, não há uma cultura política. Isso envolve o descaso 
com as verbas públicas, uma fc1lta de idéias ( .. ).É uma mistura de eoisas, e o 
resultado é zm1 sistema corrupto e ineficiente." (Engenheiro sanitarista, consulto r 
do Banco Mundial, atuou nas esferas municipal e federal) 

"A maior parte do problema se resume a questões políticas. É preciso vontade 
política. Não adianta construir políticas an~b}entais que não vão fzmciona~; seja 
porque não são realislc1S, não podem ser absorvidas pelo sistema ou pela 
sociedade, seja porque os interesses políticos estão orientados para o seu não 
cumprimento." (Socióloga e geógrafa, técnica em planejamento) 

"A administração pública brasileira não ú1temalizou ainda a questão ambiental. 
A fc1ita de vontade política, associada à fc1/ta de recursos, é c1 principal responsável, 
por exemplo, pela não solução do problema do sm1eamento básico que atinge 
miU1ões de brasileiros. Se houvesse recursos e vontade política em um período 
curto, menos de dez anos, poderímnos conseguir colocar a situação de &111eamenlo 
no Brasil, em termos de água e esgoto, em um patamar aceitável... Hoje, em 
fzmção dessa situação, temos a quarta mortalidade úJfc111ti/, a mais alta das 
Améric~1s." (Engenheiro sanitarista, PNUMA) 

Estas duas primeiras ordens de fatores, que estariam dificultando a implementação das leis 
de proteção ambiental, guardam muitas semelhanças com as que foram apontadas pelos 
demais setores da pesquisa, não se constituindo, portanto, numa percepção específica do setor 
dos técnicos. A terceira ordem, referente aos aspectos político-institucionais, reflete uma visão 
própria do setor, baseada na sua experiência direta em diferentes esferas da administração 
pública. 

Sob a denominação de " fatores institucionais", nossos técnicos/ agentes identificam uma 
série de elementos que comporiam um quadro bastante negativo do Estado brasileiro no que 
diz respeito à questão ambiental. São eles: 
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a) A inexistência de políticas bem definidas: 

" O maior problema do Brasil é que não há um governo que alue 
coordenadamente, é uma bagzmça ( .. ). Os órgãos públicos niio agem em conjzmto 
e não czm1prem suc1S fzmções. Não é por fc1lta de projetas nem de tecnologia que 
estanws afundando, é por falta de governo, isto é, de runw e de equipe 
comprometida com ele. " (Consultor do Banco Mundial, atuou nas esferas 
municipal e estadual) 

b) O anacronismo, morosidade e má estruturação/desaparelhamento dos organismos: 

"Citando um artigo recente do César Maia, eu diria que o Estado se tomou zm1 
ente pequeno demais para resolver as grm1des questões do nosso tempo, e grande 
demais para consegztir se aproximar dos problemas do cotidümo do cidadão 
comum( .. ). Convoquei há pouco tempo uma reunião para resolver um problema 
de poluição de zm1 córrego que pas&1 pelo Parque Ecológico do Guará, em Brasília. 
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Comparece ii metade do governo do Distrito Federal representantes de todos os 
órgãos envolvidos, e até hoje nenhum passo foi dado. Isso porque nos deparamos 
com o anacronismo da máquina burocr,itica. O Estado brasileiro é pesado, 
emperrado, divorciado dc7 sociedade (. . .). A impressão que tenho é que 
continuamos buscc111do no século XIX soluções para o século XXI, sem oUwrmos 
a experiência do século XX." (Jornalista e advogado, a tua na esfera estadual) 

"As dificuldades que temos são de várias ordens. Por exemplo, o IBAMA, 17 que 
é o órgão federal brasileiro que trata de vários parques nacionais, está em uma 
situação muito ruim em termos ftmcionais. Tem poucos ftmcionários para tomar 
conta de reservas in1ensas. E, mesmo naqueles órgãos que têm um contigente 
maior de fcmcionários, os recursos são escassos ... Os equipamentos para que a 
fiscalizaçiío necessária sejc1 feita de forma efetivc1 deixam muito a desejc1r. Isso 
em todos os níveis. O órgão ambiental brasileiro que até hoje mantém uma 
estrutura mais bem montada e com mais recursos é a CETESB, 18 em São Paulo, 
isso porque realnumte o governo de São Paulo teve que tomar atitudes muito 
drásticas, porque no Brasil o problema da poluiçiío ficou mais sério no Estado 
de São Paulo, devido ,1 concentração de ú1dústrias. "(Engenheiro sanitarista, 
atuou em vários organismos estaduais) 

c) A má distribuição das responsabilidades institucionais: 

"Independente das dificuldades, existem muitas leis que já estão prontíssúnas 
para serem aplicadas ... As demm1das da sociedade por meio mnbiente hoje 
superam muito ,7 resposta que o Est,1do está dando(...). Por isso é que digo que 
o Estado está sendo irresponsável e a péssima estruturação dos órgãos públicos 
é um grande lc1torque f.1z com que muitos dispositivos legais que hoje já podi.1m 
estar sendo in1plementados não estejam(...). Você tem órgãos como, por exemplo, 
o IBAMA, que tem a fcmção de coordenar e definir a política ambiental. São 
ftmções in1portantíssimas, que o IBAMA não desempenha. Ele não coordena 
nem define a política ambiental, porque o Brasil não tem política ambiental. Em 
termos teóricos, a definição da política geral é dada pelo CONAMA 19 e 
in1plementada a nível federal pelo IBAMA . U1s é claro que ao IBAMA cabe 
costurar a política, estruturá-la tecnicame11te. Por que ele não lc1z isso? Porque o 
IBAMA tem delegacias regionais em todos os estados, e vai prender passarinho 
em delegacia regional ... Não estou depreciando a c1tividade de proteção à f.1LU1a, 
mas quem tem que prender passarú1ho ou soltar passarúuw preso é o órgão 
estadual/ nHmicipal. É um absurdo querer que um órgão de Brasília vá ter ação 
executiva a nível de Estc1do. "(Agrônomo, atua na esfera estadual) 

"Acho que o mw1icípio tem que começc1r a assumir uma posição diferente, pois 
é aí que as coisas c1COJ1tecem. É muito !.icil p c7ra ,7 esfera mw1icipa/ empurrar o 
problema para a esfera estadual eiederal. A Constituição Brasileira aponta p c1ra 
isso, mas nú1guém quer ficar com o osso (...). Então eles ficam ú1terferindo na 
esfera do outro. A União tem atuadonos estc1dosnas questões mais jornalísticas, 

27 /BAMA- b1s tituto !Jmsileiro de Meio Ambiente c do.< Recursos Natun u's Reno v.iveis. 

211 CETESB- Compa1Ú1ia d e Tecnologia de S.111m.m ento A mbientill. 

29 CON A MA - Conselho N.~cional de Meio Ambiente. 
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que dão manchete e não nas questões mais objetivas/ de programas com políticas 
claras. Então temos o IBAMA/ órgão federal interditmdo indústric1S nos eslc1dos/ 
qum1do isso deveria ser compe@.peia do Estado ou do próprio mLmicípio." 
(Engenheiro civil e ecólogo, atua na esfera estàdual) 

"Precisamos de um órgão federal de meio .1mbiente que atenda às necessidades 
do País. Na minha opinião/ um órgão assim deve aluar nas ·áreas em que os 
estados são fracos/ não têm infra-estrutura/ e onde a sociedade não está 
orgm1izc1da (..). A tendência é que os estados se fortaleçam. À medida que o 
país for se tomm1do um governo federativo de lc1to/ os órgãos federc1is vão 
encolher, é esta a tendência das democracias federativas modernas. Um órgão 
como o mAMA precisa ser mais de diretrizes/ de reflexão sobre os problemas e 
formulações de políticas. E executor das políticas macro/ porque em alguns casos 
acontecem conflitos entre as políticas ambientais dos estados. Os ecossistemas 
não têm divisões administrativas/ se espalham por vários estados. O tratamento 
de cada ecossistema tem que ser definido em nível federal, mas a implementação/ 
inclusive a fiscalizaçiío/ pode e deve ser feita pelos estados. O que se assiste hoje 
sãoosorgcu1ismos sec1lropelm1doe com uma estrutura ineficiente. "(Socióloga e 
geógrafa) 

d) Por último, foram destacadas a centralização excessiva e a distância entre o 
planejamento e a execução: 

" O Brasil embora11c1 CoJ1stituição seja uma repúblicc1 federativa/ é 11a verdade 
um grande Estado cujc1 capital é Brasília (..). Essas delegacias regionais ... a 
regionalizaç;io é muito diferente de uma descentralização. Sou plenamente 
lc1vorável à descentralização do poder, mas acho que as delegacias regionais 
fLmcionam como raízes fincadas nos estados para o Governo Federal. Region;llizar 
um órgão federal é centralizar poder, e não descentralizar. .. Descentrc1lização é o 
que foi feito na época do Roberto Messic1S/ 30 na SEMAM31 /onde ele repassava 
ao estado para fazer tudo. Ele não conseguiu fechar esse processo/ mas estava 
em um caminho certíssimo ... " (Agrônomo, atua na esfera estadual) 

"A legislação precisa ser c1prinwrada e revista como um todo pcua suprinlÍrmos 
aspectos conflitm1tes que existem qum1do considerados os três níveis: municipal 
estadual federal. É preciso igL1c1lmente propiciar o dMlogo entre quem planeja e 
quem executa. Temos belos projetas que não saem do papel seja porque foi 
pensado mm1 gabú1ete de Brasília por alguém que não conhece a realidade 
estratificada do País/ seja porque aquele que vai executar não foi consultado e 
não se sente compromissado com aquilo. A centralização económica e política 
fez uma União rica que pensou poder controlar o Brasil inteiro. Não deu certo. 
Hoje é muito importante fortalecer cada vez mais onívellocal dar às prefeituras/ 
por exemplo/ mais responsabilidade/ competência e recursos. Porque é o nível 
que está mais próxinw de cadc1 cidadão e que sente os problemas ambientais." 
(Arquiteto, especialista em planejamento urbano, atua na esfera municipal) 

JO Refere-se a Roberto Messi.1s Fr.-wco- E>:-Secret.irio d.7 SEMAM. 

31 SEMAM -Secretaria de Meio Ambiente da Presidênci.7 da Repúblic.7. 
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O órgão ambiental mais criticado foi o IBAMA, que sofreu acusações de não estar 
desempenhando as funções que se espera dele. Resumiremos o teor de váriQS depoimentos que 
mencionam este órgão _ alguns dos quais selecionamos quando tratàmos do quesito " 
distribuição das responsabilidades institucionais" . Para os nossos técnicos, o IBAMA: 

"( . .)deixa de lado uma atribuição que seria sua _ a de coordenação geral da 
política an1bienta/_ e a tua no varejo, no /icenc1~1mento, nas coisas pequenas que 
seriam atribuições do órgão estadual." (Geógrafo e ecólogo, já a tu ou na esfera 
federal) 

"l\f..1 teoric1, a Secretaria Nacional do Meio Ambiente (SEMAM) deveria formular 
uma política ambiental pam o País e deixar c10 IBAMA a coordenação da mesma. 
Fc1/t,1 ao IBAMA uma liderança conceitua/no sentido de pam onde levar o órgão, 
dar uma eficiência à máquina pública. O IBAMA hoje é o repositório de ván~1s 

culhirc1S, então há várias forças cammhm1do em sentidos diferentes. No cômputo 
geral, o avanço é pequeno. "(Geógrafo e ecólogo, já a tu ou na esfera federal) 

No geral, o setor demonstra ter consciência do papel que desempenha no quadro técnico 
e político da problemática ambiental e chama a atenção para as limitações que frustram as 
expectativas de uma atuação mais eficiente: 

"Existe w11a parcela de cabeças pe11Sm1fes muito bem preparadc1S no Brasil, mas 
acho que tan1bém existe uma grm1de parte a quem são entregues atribuições 
acima da prepamçiío que ela tem. A necessidade é muito nMiOJ; na área an1biental, 
do que o número de téa1icos encontrados. A principal dificuldade para a aceitaçiio 
de propost.1s vindas do corpo técnico hoje em dia é a insegumnça que ele 
demonstra por não estar devidamente .1pareU1ado (..). Na hora que chega uma 
solução mais ousada ou mais ú10vadora o técnico não aceita, porque não tem 
segurm1ç.1." (Geógrafo e ecólogo) 

" Em c1lgumas áreas temos excelentes técnicos. A Cetesb, de São Paulo, tem 
algzms téC11Ícos de competência internacional indiscutível no controle da poluição. 
O que não quer dizer que todos os técm"cos da Cetesb sejam bons(..). Dificilmente 
você vai encontrar uma pessoa assÚ11110 Acre, porque não tem estrutura, não 
tem recursos(..). O téa1Íco tem um trabalho que é fw1damenta/: ele vai produzir 
ínfornmção. Inter-relacionar questões, ouvir as conumidades, pesqui&1r no campo, 
ter acompanhamento leg.1ln.1s divers.1s áreas e colocar essas inforn1c1ções de 
forma o mais precisa possível, para subsidiar decisões decentes. Por Ísso, é preciso 
investir pesado em recursos humanos, em progran1as de trelÍ1an1ento, 
especialização e 1Í1fercãmbio com profissionais de outros países. Vemos zm1c1 
coisa contraditória: aumenta a demm1d.1 por técnicos, de um lado; de outro, a 
gente vê o governo cortar orçan1entos; arrochar salários, desestmwlar o pessoal. 
São contradições cujo efeito real é c1 perda de competência por parte do Estado e 
do seu corpo técnico." (Arquiteto e antropólogo, atua na esfera estadual) 

"Há técnicos e técnicos. Há aqueles com uma vís/ío reducionista, ou seja, aqueles 
que se preocupam apenas com ocem10s, por exemplo. Falta-lhes wna visão de 
conjw1to. Um defeito é que os téa1Ícos ficam, geralmente, muito distm1ciados da 
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sociedade. Para dar um exemplo, o técnico da FEEMA 32 perde muito tempo 
oU1ando para o umbigo ambiental dele (o da FEEMA) e não pJVCura ver qual é o 
nicho da FEEMA na sociedade: qual o papel e as obrigações que, como ÚJStituição, 
a FEEMA tem para com a sociedade . É uma cois,1 pouco cogitada_ o papel da 
entidade. O téa1ico deveri,1 traJJScender um pouco o 'feijão com arroz' d,1 ecologia. 
Cientificamente eles são bons, e o problen1.1 está no aspecto humc1110 e n.1 ILmção 
social." (Médico, engenheiro sanitarista e um dos fundadores da FEEMAIRJ) 

"(..)Hoje um técnico pode ser liberal oit restritivo, fica muito no nível pessoal. 
Por exemplo, o estudo de únpacto ambiental é uma exigência para todos os 
mvestúnentos, mas ele é feito por técnicos . que têm uma formação que varia 
muito. Não há um.1norma automática nem mstn1mentos de mensuração, ficm1do 
esses estudos muito subjetivos e depe11dentes de percepçiio técnicc1. Não há uma 
contabilidade ambiental estabelecida. Por exemplo, se houver um 
empreendimento que vai degradar o meio ambiente, pode até ser que ess.1 
degradação, dentro de um balanço sócio-econômico relacionado com o sócio
ambiental, produz.1 uma relaçiio positiva e compense, socialmente lc1lc111do. Mas 
o aspecto mais importm1te que eu vejo é o aspecto político, porque quem decide, 
em últin1a instância, se um empreendin1ento pode ser feito ou não são os 
dirigentes dos órgãos, pessoas que têm ILmção política, e aí ocorrem conflitos de 
interesses por parte de grupos poderosos que nessa hora vão cobrar as dívidas 
políticas " . (Engenheiro civil ecólogo, foi presidente da ABEMA 33

) 

Outro consenso do setor refere-se às prioridades dos investimentos públicos na área 
ambiental. Segundo os entrevistados, o Governo deveria concentrar sua atuação em duas 
frentes: uma, urgente, concreta, que uma vez resolvida beneficiaria de imediato a maior parte 
da população e mudaria o perfil ambiental do Brasil; a outra visa a obter resultados de médio 
e longo prazos, fundamentais até mesmo para diminuir I otimizar a demanda por recursos 
públicos. Pela ordem, foram apontadas como áreas prioritárias para o investimento público: 
saneamento básico, capacitação do corpo técnico-científico do País e educação ambiental para 
todos os níveis e faixas etárias da população: 

"Acredito que .1 educação é a condição básica necessária para que qualquer 
povo possa .1spirar .1 um nível decente de desenvolvúnento. Há 400 anos, Sir 
Frm1cis Bacon já dizia que K11owledge is power '.E isso é Cc1da vez mais verdade. 
Se j;í era naquelc1 época, agora mais c1ú1dc1 com o desenvolvúnento da ciência e 
d.1 tecnologia. l--éjc1 o Japão: tem o cérebro dos japoneses, niio tem m,1is nada .. . 
Não tem recursos JWturais ( .. ). Então, c1 prioridc1de é c1 educação em todos os 
níveis, e prú1cipaln1ente a mmwtençiio de uma estrutura mú1mw de ciência e 
tecnologi.1110 País, para que possamos ter pelo menos LW1c1 independênci<1 de 
escoU1er as tecnologias que vamos importar e saber como adaptar melhor ess.1s 
tecnologias às noss.1s condições. A segzmda área seria o sm1eamento básico. 
Porque saneamento imp/ic,1 saúde preventiva. Quando você insiste em 
sm1ea111ento básico em Lm1.1 determin.1da áre.1, você reduz a ocupação dos leitos 
em um hospital." (Engenheiro sanitarista, preside o Instituto Brasii/PNUMA) 

32 FEEMA - Fu11daçiío E~tadLJ.11 de Engenharia e /'vfeio Ambient<J. 

33 A BEMA - A ssociaçiío Bmsileim de Entid.1des d<J Meio Ambi<Jnt<J. 
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" Uma política de saneamento e a necessária captação de recursos para 
implementá-la seriam ftu1damentais (..). O problema mais grave atualmente é a 
total falta de preservação de mananciais ... Porque a água sem dúvida nenhuma 
vai ser um dos grandes limitantes da população urbana daqui a 1 ~ 20 anos. V.:1i 
ser um problema seriíssimo. fá é. Hoje/ São Paulo pega água do Rio de Janeiro 
para beber; gasta un1 horror de energia para trazer. Isso está acontecendo com 
todas as grandes cidades ... O crescimento urbano vai matando os rios e 
comprometendo o potencial hídrico futuro. O segtu1do problema é a falta de 
cole ta e tratame11to de esgotos. Porque a área de saneamento cole ta esgoto e joga 
no rio. É transferir problema de lugar. Aliás/ piora o problema. Se você tem o 
esgoto na casa/ as pessoas podem ter uma fossa/ um sumidouro/ uma solução 
doméstica. Que é melhor do que concentrar tudo e jogar no rio ... O terceiro 
problema é a questão do kw. Quarenta por cento do lixo brasileiro simplesmente 
não são coletados/ portanto ficam soltos nas cidades/ sendo alimento para ratos/ 
baratas/ vetores etc. A relação entre os problemas de saúde/ economia e meio 
ambie11te é direta ... fá pensou que beleza se o Brasil passasse para o processo 
preventivo! Resolvesse o problema de água conta111inada/ em vez de ficar 
matando mosquito com BHC. "(Agrônomo, atua na esfera federal) 

"As prioridades para ÚJVestimentos de recursos públicos dependem da postura 
que adotamos em relação à condução das questões. Por exemplo/ a área do 
saneamento básico deve ser atacada únediatameJJte/ mas não precisa ser someJJte 
com recursos públicos. Acho simpática a idéia de atrair recursos privados para 
isso. T:.1111bém acho únportante ÚJVestir na capacitação técnica e científica do 
pessoal (. . .). Agora/ par.1 mudar valores/ mentalidade é preciso investir 
maciçameJJteem educaçãoambieJJtal. "(Arquiteto, especialista em planejamento 
urbano) 

Também foram mencionados com freqüência pelo setor o problema do lixo urbano, da 
poluição industrial, quase sempre associados à questão do saneamento ambiental das cidades. 
Também se verificou grande preocupação com a degradação de ecossistemas naturais, como 
a Mata Atlântica, os Cerrados e o Pantanal. A Amazônia foi pouco citada. 

• Técnicos ambientalizados 
Ao contrário do que se verifica nos setores menos organ1cos, o setor de técnicos 

governamentais apresenta uma minoria de ambientalizados (2) e uma maioria de ambientalistas 
(10). 

Embora seja difícil tecer generalizações com apenas dois casos, ainda assim se podem 
assinalar algumas regularidades que os distinguem dos nossos técnicos ambientalistas. 

Nos dois casos analisados, os indivíduos recusam o rótulo de ambientalistas: 

" Qum1do vim do Rio Grm1de do· Sut traball1ei com política urbana e política 
regional. Depois que voltei da França/ o11de estive dois m1os e escrevi uma tese 
sobre a questão urbm1a/ fui jogada na questão ambiental no IPEA (..). Sempre 
defendi a idéia de que o meio ambieJJte urba11o é um espaço produzido e é 
possível a população conviver com o meio ambiente sem destruí-lo/ desde que 
se compatibilize a noção do tempo entre a reprodução do capital e da natureza ... 
Na área ambientat tem uma pessoa da Cepa/ que eu respeito muito/ Roberto 
Pereira Guimarães/ que escreveu uma tese sobre os aspectos políticos da questão 
an1bientat e foi a prúneíra vez que achei alguém fc1lando em uma lú1guagem que 
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eupoderiaendossar. .. Temque fic.uclaroqueeun/íosouambieJ1~11is~1. Souumapessor1 

de Gove1110que trabalha cvm planejameJJiv .. . " (Socióloga e geógrafa, IPEA) 

"Eu sou economista de formação/ fi~ mestr.-1do em engenharia de produção/ 
doutorado em desenvolvimento com o professor Sachs em Paris. Traba/110 na 
área de meio ambiente desde 1970., quando fui chefe do departamento de meio 
an1bieJJte do JBGE. E agora/ na w1iversidade/ criei um núcleo de ecvnomia agrícvla 
do meio ambiente(..). O que nós traballmmos é a questão da ecologia ligada à 
questão do desenvolvimento. A Facilidade. de Economia tem uma tradição na 
área do desenvolvimento/ pois temos professores d~ época da CEPA L. .. Então o 
nosso forte é o desenvolvimento/ e é nessa verte11te que a ge11te trabalha_- na 
ú1terface/ entra a questão ambiental." (Economista, FEA) 

Ambos preferem trabalhar com o conceito de meio ambiente_" porque ecologismo é 
pejorativo" ou " remete a uma coisa naturalizada que está ultrapassada" _ e criticam as 
características" semi-religiosas" de certas " igrejas" do" ambientalismo de governo". Para um 
deles, o técnico deveria prender-se a atitudes menos ideológicas: 

"Deixo a ideologia aos ideólogos. Claro que tenho convicções/ mas o meu pc1pel 
é entrar com a competência técnica/ realizar os objetivos institucionais que me 
foran1 confiados. Um parecer técnico é um parecer técnico/ agora o seu uso é 
determúmdo pela política( .. ). Mio estou dize11do cvm isso que o téaúcv é neutro. 
Aliás quanto menos ÚJStitucionaliz.-1da é a cois.-1/ mais o seu traba/110 é subjetívo e 
passível de manipulação. O que estou dizendo é que a nossa formação privilegia 
os aspectos objetivos. Se uma hidrelétrica vai únmdar LmJa área e nela estão 
espécin1es importantes em termos de equilíbrio e 'riqueza biológica/ não é este ou 
aquele govemo quem uda este f.-1 to. O técnicv apresenta os f.-1 tos/ propõe soluções/ 
mas quem decide é a sociedade/ o Cavemo. "(Socióloga e geógrafa, IPEA) 

"Tem muito técnico que é antigoverno/ que deseja trabalhar pela 'causa ' dentro 
da máquúm. fsso atrapalha porque uma visão muito ideológica tende a dificultar 
o diálogo/ e a conciliação é muitas vez es necessán~1 par a se a tú1gir certos objetivos 
(..).Eles padecem do mal de desejarem ser oposiç,io e governo e do preconceito 
de que h1do que vem do governo só pode ser ruim. '(Socióloga e geógrafa, IPEA) 

Em ambos os casos não se pode negar que muitas das teses/idéias ecologistas estejam 
presentes, como, por exemplo, a defesa de uma compreensão global e integradora do meio 
ambiente; a convicção d~ que os recursos são limitados e não suportam o modelo de 
desenvolvimento atual; a <..erteza de que a descentralização deve ser implementada e que a 
visão sistêmica ou " ecossistêmica" estoura com os parâmetros tradicionais em que eram 
pensadas questões como" nações"," soberania" etc. 

Percebe-se, no entanto, que, apesar dessas formulações, está presente também uma 
atitude mais antagonista de afirmar opiniões contrárias às dos ambientalistas típicos. Esta 
disposição de posicionar-se diferentemente fica evidenciada quando são discutidas idéias como 
a da necessidade de se deter o crescimento populacional e a de que os problemas ambientais 
constituem uma " questão global" , " planetária" : 
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"Acho que deve haver divulgação dos métodos de controle f.-wn'liar; apesar de 
termos terras suficientes e população rarefeita. Mas não podemos aceitar o 
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crescimento da população do mw1do como causa da deterioração do meio 
ambiente. Para cada criança que nasce nos EUA/ poderíamos sustentar 5(}(} 
brasileiros. O problema não é o crescimento demográfico/ é o modelo de consW11o 
que é ditado pelo mWldo desenvolvido. "(Socióloga e geógrafa, IPEA) 

"Acho que nada é global. Os problemas são diferenciados: a população rica do 
país desenvolvido é que tem o mesmo tipo de vida que a população rica do país 
sulxiesenvolvido. Para o rest&wte da população, os problemas não são os mesmos 
( . .). Não acredito que o problema ambiental seja planetário. Existe uma 
responsabilidade que deve ser compartilhada/ mas as causas são diferenciadas. 
Tem essa conotação ideológica de que somos todos iguais/ e não é bem assim. 
Acho que cada um contribuí mais ou menos para a poluição/ e os efeitos são 
diferenciados. " (Economista, FEA) 

Por fim, todos os técnicos da amostra são desenvolvimentistas. 34 Contudo, o segmento 
ambientalizado tende a relativizar a temática ambiental e a destacar como central a questão do 
desenvolvimento. Nessa ótica, a problemática ambiental aparece apenas como " variável" , " 
interface"; um dentre outros aspectos determinantes: 

"A questão ambiental para mim não é uma crença/ mas uma questão racional 
onde estratégias corretas dimú111em o risco de se estourar con1 os recursos do 
planeta e garantir o nosso deserwolvúnento ( . .). Agora, eu relativizaria essa 
questão básica dos lú11ites de recursos/ porque essa comprensão não acontece 
numa convers,1 do homem com seus botões, mas numa realidade complexa (..). 
No BrasiL por exemplo/ trabalhamos para que a variável ambiental seja 
mcorporada no planejamento das políticas públicas/ é fundamental que isso 
aconteça/ mas sou contrária a que se desviem recursos de outras áreas como 
educação e saúde para o meio ambiente." (Socióloga e geógrafa, IPEA) 

"Erradicar a miséria deve ser nosso principal objetivo/ a pura sobrevivência não 
justifica nada. O resgate ético da diEJllidade humana passa/ no Terceiro MW1do, 
pelo desenvolvimento(..). No caso brasileiro a gente não pode se dar ao luxo de 
só pensar na questão bíótica/ tem toda uma questão social que tem que se levar 
em conta t&1mbém ( . .).Eu luto contra Lmw visão conservacionísta do planejamento 
ambiental que deseja justapor /zonas industriais' com zonas de conservação~ 
ú1tocadas. Esse tipo de visão gera a persistência de zonas de extrema poluição 
com reservas que acabam sofrendo grande pressiio porque o elemento humano 
foge dos ambientes saturados. Eu prefiro pensar numa refornw agrária e em 
indústrias 110 campo/ como fornw de distribuir espacialmente a atívidade 
econômica e o uso de recursos. Sou contra 'amostras de paraísos terrestres ~ pois 
a ocupação hLm1ana sempre modifica o meio." (Economista, IPEA) 

31 Est,"J questiio do deseJH'Oh,inlenfútJllO n,1 aJnostrll, por nlio ser trivial, serei retoJJ1c1dc1Jllc1is lldÜuJ fe e COJJJ JJltliS d eta/h,·uJJeJJto. 
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• Técnicos ambientalistas 
Como grupo, os técnicos ambientalistas constituem o " setor técnico" da comunidade 

ambiental. Isto quer dizer que, tirando o fato de possuírem uma qualificação técnico-científica 
na área ambiental e estarem localizados em organismos de gestão e fiscalização de políticas 
públicas, nada caracteriza diferencialmente este segmento do setor de ambientalistas da 
amostra, do qual passaremos a tratar. 

Realocados, sociologicamente falando, a rigor todos os ecologistas encontrados nos setores 
já analisados, incluindo os técnicos, guardam estreita semelhança entre si, e portanto com os 
integrantes do se.tor " ambientalistas" _o que indica uma grande identidade de percepções, 
idéias, atitudes . Nesse sentido, a diferenciação entre eles é dada quase que exclusivamente por 
suas especialidades ocupacionais, por seu discurso e sua competência específicos, e não por 
dissensos no nível do ideário básico que fundamenta sua prática. 

Ambientalistas 

Quando diferenciamos metodologicamente dos demais o setor" ambientalistas", levamos 
em consideração principalmente o fator militância em uma entidade ambientalista. 

Em outras palavras, foi determinante o reconhecimento de que alguns indivíduos, a 
despeito de sua formação profissional ou posição na escala social, dedicam parte expressiva do 
seu tempo e do seu talento à militância direta, no âmbito do movimento ecológico organizado. 

Este setor da amostra é constituído, portanto, de lideranças, porta-vozes, pessoas que 
formam/expressam opiniões, teses e idéias da " comunidade ambiental" aglutinada nas 
chamadas ONGs _Organizações Não-Governamentais _ambientalistas . 

Estatísticas mais prudentes afirmam existir cerca de 800 ONGs ambientalistas no Brasil. 
Na amostra foram focalizadas 12, e procurou-se cobrir diferentes perfis institucionais e 
ideológicos. Também o critério regional foi levado em conta, mui to embora tenha ocorrido uma 
certa concentração na escolha de entidades do Estado do Rio de Janeiro (1 I 4 do total). 

De um modo geral, as entidades enfocadas na pesquisa confirmam os dados já constantes 
na literatura especializada sobre o ambientalismo no Brasil: pequenas ou grandes," amadoras" 
ou" profissionalizadas", todas buscam competência técnico-científica, eficiência política, assim 
como influência neste momento privilegiado de ampliação da consciência ambiental no mundo 
e no Brasil. Fenômenos como a articulação para se incluir um capítulo sobre meio ambiente 
na Con~tituição (1988) e a necessidade de interferir nas constituições estaduais, bem como nas 
leis orgânicas dos municípios que vieram a seguir, intensificaram o contato entre entidades. 
Também os conselhos federais (CONAMA), estaduais e municipais_ hoje em grande número 
_favoreceram um espírito de maior colaboração com o governo e com outros setores. Todos 
os representantes das entidades da amostra foram unânimes em declarar que a Conferência do 
Rio e o leque de eventos/ reuniões preparatórios significaram um salto qualitativo na organização 
do movimento. Com a pauta da Rio-92, a maior parte das entidades, articuladas com outros 
movimentos da sociedade no Fórum das ONGs Brasileiras, foi obrigada a deslocar-se de seus 
objetivos muitas vezes restritos e locais, para se ocupar da problemática ambiental do planeta. 
As entidades viram-se diante do desafio de ter que formular, num curto prazo, alternativas 
técnicas ou políticas a documentos oficiais de comissões altamente qualificadas, governamentais 
e não governamentais, de outros países. Enfim, depois da Rio-92, nunca mais o movimento 
ambientalista organizado será o mesmo. Esta convicção já era evidente antes mesmo de a 
Conferência Paralela, ou "reunião das ONGs" _simultânea ao encontro oficial da UNCED _, 
acontecer. Os depoimentos selecionados a seguir dão conta dos diferentes impactos que a 
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Rio-92 e os seus produtos causaram nos representantes de entidades, em especial a Reunião 
Paralela: 

"A Kio-92 é uma faca de dois gumes. Seria uma visão simplista dizer que é uma 
jogada de marketing, ou mera tentativa de criar novas formas de dominação/ ou 
o marco para inaugurar uma nova era. Mas é tudo isso ao mesmo tempo. É um 
evento complexo/ sobretudo a reunião paralela: estarão ali representados os 
diversos segmentos/ com interesses conflitantes. De qualquer maneira/ a 
Conferência está forçando esses setores mais avançados do movimento a se 
organizarem e a responderem aos desafios que estão sendo colocados. Não sei 
se isso dura depois da Conferência/ mas algum saldo vai resta~; e vamos avançar 
em termos de organização. "(Liderança de entidade do Rio de Janeiro) 

"Dificilmente ,1 reunião oficial vai discutir a raiz maior do piVblema/ ou seja/ a 
mudm1ça do sistema em que vivemos/ principalmente o económico. Daí a 
importância da rew1Íão paralela/ onde estarão representantes de cerca de 5()() 
ONGs de todo o mundo (..). A paralela tem a sua importância/ na medida em 
que tem respaldo popula~; reflete mais anseios das comunidades/ o que está 
realmente atú1gindo o povão e o que pode ser feito para melhorar a qualidade 
de vida desse povão(..). O que vejo com bons olhos é a abertura da discussão 
ambientc1l nessc1 retmião paralela para um sem-númeJV de outJVs segmentos da 
sociedade/ que/ aparentemente/ nada têm a ver com ambientalismo/ ecologismo/ 
ou conservacionismo. "(Representante de entidade de Santa Catarina) 

"O encontiV das ONGs vai ser o grande evento que pode fazer com que o /dia 
seguinte · seja diferente/ no sentido de poder vir a funcionar como uma 
transformação social, política/ económica e ambiental. Vai piVpor um novo 
modelo de desenvolvimento/ lc1zer com que possa ser viabilizado ( . .). Só a pressiio 
da sociedade civil e das ONGs pode garantir que sejam cumpridos os acordos" 
(Representante de entidade da Bahia) 

" Eu participe~ agora/ da pré-conferência em Paris/ e a gente percebeu que a 
maiori.1 das pessoas não sabia porque estava lá. Eram mil pessoas de 150 países. 
No Kio/ piVvavelmente/ vão ser apiVximadamente três mil pessoas. Foi uma 
primeira experiência/ porque mmca aconteceu antes/ o encontiV de orgm1Ízações 
não-governamentais ambientalistas e movimentos sociais/ num encontiV tão 
amplo. A questão mais marcante dessa conferência foi: Norte/Sul, PrimeiiV 
Mundo/ TerceiiV Mundo·. Na conferência houve até um certo mal-esta~; porque 
as pessoas do TerceiiV Mundo se sentiam oprimidas pelos países do PrimeiiV 
Mundo. Então/ nesse sentido/ a Conferência de Paris foi muito boa/ porque/ 
depois dos debates/ uma das conclusões foi que nós devemos acabar com esses 
conceitos/ PrimeiiV e Tercei IV Mundo ou Norte e Sul. É preciso que as pessoas se 
vejam como cidadãos do Plcmeta~ Essa eu acho que vai ser a força que vai motivar 
a Conferência do Kio/ a consciência de que o que eu estou fazendo aqui é o que 
outra pessoa/ em outJV país/ está lc1zendo também. E que assim van10s ajudar a 
formar a consciência global." (Representante de entidade de Santa Catarina) 
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Fundadas a maior parte nos anos 80 35 (7) e 70 (5), as entidades integrantes da amostra se 
ocupam de atividades educativas, políticas, jurídicas e de" ação direta" . Em outras palavras, 
não são especializadas numa única atividade. Com exceção da Biodiversitas _ entidade 
profissionalizada dedicada a fornecer assessoria técnico-científica ao movimento de um modo 
geral_, as demais combinam atividades/estratégias que são traçadas conforme o ideal de 
origem, o momento político, a necessidade local( do lugar onde a entidade já se acha inserida) 
e as demandas da conjuntura mais ampla da problemática ambiental (por exemplo, a Rio-92). 

Segundo os depoimentos de vários militantes, há momentos " quentes" , e" frios" na vida 
de uma entidade. Cada campanha tem um auge e um refluxo. Nos momentos " quentes" , o 
trabalho é intenso, o interesse externo se reflete em novos militantes, simpatizantes. Nos 
momentos" frios" , predominam a inércia e a apatia de uma parte dos militantes, mui tas vezes 
advindas das derrotas, que são mais freqüentes do que as vitórias para um movimento que 
ainda luta contra e à margem do sistema: 

"Somos uma entidade que não está especializada em nada. R-,zemos de tudo 
wn pouco. Seja na área de educação ambiental, seja na defesa do meio ambiente, 
ativamente. É assim: você está dentro do mangue, e segura as pessoas, tenta 
fazer a cabeça, se não fizer você leva preso. Por exemplo, redes de malha fina: a 
gente chega e conscientiza, se o cara não aceita a gente toma a rede e ele que vá 
plantar batatas. É assimqueagentefaz. "(Representante de entidade de Alagoas) 

"Além da defesa dos ecossistemas ameaçados que foi a razão de ser inicial da 
nossa entidade, nós f.7zemos de tudo um pouco: produzimos mudas de árvores 
nativas, promovemos eventos, damos palestras em escolas e associações, damos 
assessoramento a agricultores e além disso fazemos o trabalho político, como o 
de ajudar a fzmdar a FEEC _Federação de Entidades Ecologistas Catarinenses( . .)." 
(Representante de entidade de Santa Catarina) 

Várias entidades foram fundadas a partir de um ideal conservacionista, e" evoluíram", 
ampliando o seu leque de interesses e seu modo de ver a questão ambiental. Esta" evolução" 
parece advir do aprendizado que a própria militância proporciona, dos contatos com outras 
entidades e com as demandas da própria sociedade: 

"Sim, eu diria que a questão social que está por trás das questões ambientais foi 
adquirindo maior importância para nós( . .). Em 1987 a gente tinha muito mais 
perto a questão da degradação de áreas, dos ecossistemas ameaçados. Só que, 
dentro de um processo histórico, se deu uma visão mais ampliada de meio 
ambiente, e foram incorporadas as questões social e espiritual, o que foi muito 
rápido pra gente. N ós não n os desvirtuamos com isso, acho que de certa fornm 
nós já estávamos preparados, e essa visão maior aumenta nossa Cc1pacidade de 
interferir. " (Representante de entidade de Santa Catarina) 

35 &te fato, a.s.sim com o o.s demai.s de.scrito.s n e.ste tópico da amíli.se, não é caracterís tico d.-,.s ONGs ,-,;rw.stmd.-,.s, m .-,.s do 
·· fenônumo ONG.s " d e wn m odo geral, com o m o.s fra o Relatório de Pesquisa "ONGs Ambientali.sta.s no Br.-,.çjf: wn Perfil"', 
produzido pelo programa O Que o Brasileiro Pensa da Ecologia, 74 p ., à di.sp o.siç/ío do.s intereSSIIdo.sno Mu.seu de A.stronmw~'l 
e Ciênda.s Afin.s (MA S T / CNPq - Rio de ]a11eiro). 
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" Nossa associaç.io surgiu a partir do ú1teresse na pmteção aos animais ( .. ). 
Naquele tempo, 1977, a ecologi.1 em uma cois.1 vaga ... a mcorporação da ecologia, 
e dos pmblemas sociais e políticos que ela engloba, termúwu por ocasionar o 
tvmpÚ11ento de aiEJlmS associados, ÍJ1clusive ftmdadores (..)." (Representante 
de entidade do Rio de Janeiro) 

"Quando foi fundada, a entidade tmha um caráter nitidamente conservacionista 
( .. ). Esta lúú1a dumu cerca de um ano e meio. Os associados mais antigos se 
afc1staram qum1do imprimmws uma lúú1a mais conseqüente ( .. ). A fJliÍJJada 
ocorreu com a eclosão do Movin1ento dos Pesc.1dores em Ponta Gmssa dos 
Fidalgos. Esta colônia de pesca em á!Jll·1 doce reLÚJe cerca de 1.500 pessoas às 
margens da Lagoa Feia. Os pescadores se opunham ao pmjeto de trm1sformação 
da lagoa em uma espécie de reservatório de água para irrigação, sem levar em 
conta os aspectos ambientais e .1 economia costeira . Quando cerca de 200 
pescadores tomaram uma draga flutum1te que estava abrú1do um cm1al na lagoa, 
nossa entidade, que ii apoiava o movimento, assumiu un1 caráter ativista, de 
combate e militância. Es te movÍJJ1ento foi decisivo na história da entidade ". 
(Representante de entidade do Rio de Janeiro) 

No geral, a motivação l1ue determina a criação de entidade e a militância advém de uma 
sensibilidade/indignação com a degradação de áreas naturais. Essa" sensibilidade" aparece 
nos discursos àos entrevistados como uma coisa " nata" , de vocação, e/ ou ligada a vivências 
que remontam à infância e à adolescência: 

" Você jií nasce sensível p .1m o meio ambiente ( .. ). Qum1do era adolescente, 
cultivava plm1tas ornamentais, hc1vr~1 um pomar na múJI1a casa. Morávmnos em 
São Gonçalo, eu tinha 13 .uws ... gostava de observar a vida dos mm1EJllezais da 
Baía de Gum1abam. " (Representante de entidade de Alagoas) 

"Aqui em Blumenau me criei .1 ver um brejo onde ia passear e ver os animais: os 
sapos, os ri1oluscos, os girúws, as cabras. Mais tarde cons truíran1 um edifício, o 
esgoto do edifício começou .1 sair ah fiiÍ vendo a poluição chegar. Aprendi a 
nadar nLm1 rio, o Ribeirão Garcia, e o meu último bmvw neste rio foi em 1970. 
Um dia che!Jlrei M, pisei na margem do rio e senti aquele borbulhar de gases 
nmlcheimsos, pode ser n.1tural também, mas 110 caso era por efluentes domésticos 
e ú1dustriais. O rio chegou quase a morrer. Então houve influências ex tenms, de 
leituras e de pessoas, e c1 própria vivência, na minha decisão em militar. " 
(Representante de entidade de Santa Catarina) 

"Minha fcunília é muito ligada ao i.1tismo, são três gerações de iatistas (..). 
Ganhei meu primeiro barco aos cinco anos e sempre velejei na Baía de Guanabara. 
Fui vendo o pmcesso rápido de degradação da baía, cada vez mais poluída. 
Havia uma poluiçiio que me preocupava muito, que era a poluição das fábácas 
de sardinha das praias de furujuba. Cada vez que eu voltava de velei1r_ era uma 
trabalheira lúnpar o barco. Dr~111te disso comecei a me ú1formar sobre a quem 
caberia dar solução ao pmblema. Com isso fui me envolvendo." (Representante 
de entidade do Rio de Janeiro) 
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Essa " consciência" que leva à ação pode surgir na própria comunidade, ou então é 
"despertada" por líderes carismáticos, pelos" missionários da ecologia" . Os mais citados dessa 
espécie de " cavaleiros andantes" do ecologismo foram os quatro " ecodinossauros" mais 
famosos do Brasil: Paulo Nogueira Neto, José Lutzemberger, Ângelo Machado e lbsen de 
Gusmão Câmara: 

"Minha militância mesmo surgiu a partir de tm1a visita que o Paulo Nogueira 
Neto fez a Blumenau, na qualidade de professor da USP, e fui o cicerone do 
grupo dele. Levei-o por várias regiões do vale do Itajaí; em viagens de pesquisas, 
e tivemos muitos conta tos, conversamos bastante. Isso foi em dezembro de 1972. 
Ele falou do movimento an1biental_ ·era presidente da ADFLOFA _ Associ~-1ção 

de Defesa da Flora e da FaL111a de São Paulo, tmJa das mais antigas do país_, 
antes dela só a FBCN, no Rio. Eu pedi para ser sócio da entidade dele. Ele disse: 
Não, você fL111da a sua própria associação em Santa Catarin~1 . Cerca de um mês 
depois ele mandou a cópia dos estatutos da associação e tm1 cheque, com um 
bilhetúú10, dizendo que o cheque era para as despesas iniciais da nossa associação. 
Eu não me sentia líder; era Lm1 estudante wuversitário sem expressão nem 
liderança nenhuma, e acabei sendo forçado a formar un1a associação. " 
(Representante de entidade de Santa Catarina) 

"Comecei a militar através do conta to com discurso de Lutzemberger que era 
muito coerente, articulado. Na época o 'Lutz' não era uma pessoa famosa, tinha 
mais tempo, a gente tinha oportw1idade de conversar mais seguidamente. Ele 
fez a minha cabeça." (Representante de entidade do Rio Grande do Sul) 

"Meu interesse por ecologia surgiu em 1970_, quando já estava na tu1Íversidade 
e fui com ai!JL111S colegas a um simpósio sobre a Terra em Curitib~1 . Ali ouvi 
pessoas como o Lutzemberger; o Paulo Nogueira Neto (..). Tivemos também 
conta to com um ecologista de 70 anos, o Vasconcelos Sobrinho, que foi autor da 
teoria do núcleo de desertific~1ção que ocorre no Nordeste(..). Ele nos incentivou 
a ler; a ter base científica, e daí a agir foi um passo .. . " (Representante de entidade 
de Pernambuco) 

Em termos de uma tipologia, predomina o modelo " amador" (8) onde não há militantes 
profissionais, não há sede, e todo o trabalho é voluntário. Geralmente essas ONGs têm um 
núcleo de ativistas que varia de cinc~ a 20 pessoas, e seus recursos são limitados. Compõem 
1/3 da amostra (4) as ONGs " semiprofissionalizadas" e " profissionalizadas" . O índice 
"profissionalização" aparece sempre associado aos" militantes de tempo integral" , aos recursos 
para contratar técnicos, equipamentos e" viajar" (estabelecer contatos internacionais, buscar 
financiamento para projetos ). Nesse caso, o número de ativistas pode chegar até 50, e os filiados, 
sócios-contribuintes etc. podem chegar a mais de mil. No conjunto de entidades pesquisadas, 
o menor número declarado de militantes foi cinco; e o maior, 50. No que se refere aos filiados, 
o menor foi 100; e o maior, 1,7 mil. 

Quase todas as entidades declaram ter problemas financeiros, pois vivem de doações e 
contribuições dos sócios. Algumas, por opção ideológica, não aceitam dinheiro vindo de 
empresas ou organismos internacionais: 
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" Nossos recursos vêm do nosso próprio bolso, cada um paga anuidade que é 
dividida em doze parcelas. Não aceitamos dinheiro público, nem estrangeiro e 
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nem de empresas privadas. A tú1ica exceção foi de uma solicit.1ção a um projeto 
do serviço alemiio de cooperação técnica e soci.1/, o SA T. Solicitamos recursos 
para pasSc1gens, c1lin1entaçiío, isso tudo para um encontro de entidades que vai 
ter em jtmho em C1n1c1ru. " (Representante de entidade de Pernambuco) 

"Nós sentinws a necessidade de ter recursos para poder desenvolver ações e 
projetas que são importantes para o trabalho de levar à consciência sobre a 
questão ambiental. É o programa que nós temos. Agora, o lc1to é que a gente tem 
que saber de onde vêm os recursos, ou seja, mais do que precisar, temos que 
saber a origem do recurso, e qual é o grau de dependência que vamos ter com 
um recurso desse. Temos o oferecin1ento de uma empresa de cigarros que quer 
fmc111ciar a gente por dois anos, e nós negmnos. As outras tmtidades que trabalham 
com recursos de empresas viram prostitutas da questão ambiental, pelo dú1heiro 
fazem qualquer negócio. "(Representante de entidade de Pernambuco) 

"Essa questão dos recursos é muito discutida, porque, ao mesmo tempo em que 
preciSc'liJlOS de un1c1 estrutum, computador para nos corresponder com o numdo 
Íllteiro, ú1formações rápid.1s, cont.1tos (..), isso in1plica dúmeiro. Mas como é 
que ele (o dúmeiro) vem? Não queremos convênios com o governo brasileiro. 
Podemos até trabalhar em conjw1to, quando não houver divergêncic1S entre as 
idéias, mas convênio formal, mio. Isso prejudicaria a nossa autonomi.1. " 
(Representante de entidade de Alagoas) 

No que diz respeito ainda a uma tipologia de ONGs ambientalistas, temos as percepções 
oferecidas pelos próprios integrantes do movimento, que fazem basicamente uma distinção 
entre pequenas e grandes, e entre as " ONGs de militância espontânea" e as " ONGs de 
assessoria" e/ ou " profissionais" : 

"Somos tu11.1 micro-ONG. Nós dividimos as ONGs em três grupos: prin1eiro 
tem as Kúw-ONGs e Kong-ONGs. As Kú1!J são as que mm1dam no Brasil, como 
a OJKOS, a SOS Mata Atlântica, a Biodiversitas, Fw1c1tura, Ondc1 Azul, que fc1Zem 
um carnaval dm1c1do, articul.1m, enfin1, o 'merchandising ecológico' (..). As 
King-ONGs são aquelas de 'serviço~ querem cuidar das crim1ças de rua, das 
prostitutas e, por que não?, da ecologia. Agora, quem está lá no mm1gue, no dia
a-dic1, somos nós, as micro-ONGs. Eulc1ço, sún, uma distú1cão entre as ONGs de 
militância e as outras. Nós estamos na b.1se do movin1ento. " (Representante de 
entidade de Alagoas) 

"As ONGs de militância espontânea são mais representativas do movin1ento 
social (..) . As outras são mais de assessoria mesmo, mas são h.mdamentais 
tc1111bém, na medida em que nos stibsidi,'l/11 em termos técnicos e teóricos. Qttc111do 
existe tm1a intenção de cooperação de lc1to, o trabalho conjunto pode ser 
proveitoso, mas, quando há uni,1 competição das ONGs prolissionaliz.1das com 
as espontiineas, aí nós sempre perdemos as verbas e as oportunidades. " 
(Representante de entidade do Rio de Janeiro 1) 

"~jo difenmça entre as ONGs profissionalizadas e as de militância espontânea 
sobretudonoplmwdaautonon1ÍaeJ1ocontato coma base. Ten1ostm1aautonomia 
política muito maior do que outms entidades, que hoje estão sendo subsidiadas 
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por grandes poluidores/ por pessoas comprometidas com prrJCessos de impacto 
c1n1bienfal. A quest.io ambiental se tmnsformou em fonte de investimentos pc1m 
as grc1ndes empresas. Hoje/ elas estão fa z endo/ inclusive/ organizações 
an1bient,11istas e es tão subvencionando organiz ações/ simplesmente como uma 
fornw de manter os recursos que elas têm como investimentos em áre,1 ambiental 
(. .). Se fôssemos nos profissionalizar, o processo teria que ser feito em b,1ses 
muito bem pensadas/ preservm1do essa autonomia da entidade/ essa cu/tum 
própria que temos. A tendênci,1 é buscar uma profissioJJc1liz,1ção. É necessário e 
desejável. " (Representante de entidade do Rio Grande do Sul) 

Ao que parece, o desejo da maioria dasentidadesnãoéestruturar-se como" empresa" ,nem 
como organismo técnico por excelência . No entanto, elas se ressentem da falta de militantes 
profissionais, da capacidade de influir politicamente nos organismos de articulação (tipo 
Fórum das ONGs), devido ao seu baixo poder de formulação. 

Algumas dessas insuficiências e os impasses que elas implicam podem ser percebidos no 
seguinte depoimento: 

" i\1/uítos têm preconceitos/ mas eu mio tenho/ embom ,1lgumas dessas mega
ONCs se constituam em verdadeim pimtari,1. Pam cit,1r um exemplo positivo 
dessas ONCs grm1des/ com es trutum de empresc1/ cito ,1 SOS Mata Atlântica/ 
que tem feito muit,1 coisa importante. A cho que o preconceito é prejudicial. Na 
minha opinião/ estanws no n1esmo barco. E ten1 n1ais/ se não ,1tú1gírn1os un1a 
estrutura semiprofissional, não se vai adim1te. O g;is acaba. É preciso tempo/ 
disponibilidade/ recursos (..). Acho difícil romper ,1 es trutum de movimentos 
c1utonômos/ localis tas/ em que es tilo presentes laços de solidariedade 
ex tremanente objetivos/ ligados .1 defesa da l.1goc1 tal, do rio ipsilon. Em tese/ 
sen~1 idealwna articulc1ÇiÍO das ONCs como a que o Fórum promove; de outro, 
acho a fl<1gmentação e autonomia Ú1evitáveis/ pois na constituiçiio de um grupo/ 
o que sedimenta s.io Vc?lores como: amiz ,1de/ identidc1de/ confic111Çc1 e 
entrosamento. Depois é muito difícil romper ess,1 es trutum e integmr-se em 
outro." (Representante de entidade do Rio de Janeiro 2) 

Elas temem a estrutura grande, o comprometimento que poderá surgir dos subsídios . 
Receiam também a perda da" paixão", do conta to diretocom os anseios da população. Adquirir 
uma estrutura "semiprofissional" e potencializar a sua ação através de uma articulação maior, 
como as APEDEMAS (Assembléias Permanentes de Entidades de Meio Ambiente) estaduais, 
ou em organismos mais amplos como o Fórum das ONGs Brasileiras (onde participam outros 
setores do movimento social), parece ser a forma ideal: 
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" ( . .) O movimento ,1mbienta/ista começou apenas como movimento de denLÚJCÍa/ 
de grit,1ria; ii passou por isso e es t.i pass.111do pela fc1se das ações 11c1 justiça. 
Agora/ a fc1se da politiz,1ção é inevitável(..). Concordo com essc1 evolução toda/ 
con1 apenas un1 senão: n ão podemos esquecer c1S ações que n1arcarc1111 o cotneço 
das entidades ecológicas. De repente/ se filosofc1 muito em ci111c1 de conquistar o 
nosso espc1ÇO no cenário político nacional, e se esquece das ações do d1:1-a-dia. 
Ainda precisamos de um cam que grite e espen1eie/ e precisamos também de 
pensadores. Quem tem uma formaçiío científica diz que não adianta defender o 
que n.io se conhece. M1s se a ciência forpesquisar tudo/ v,1i cheg,1r muito depois 
da destruição. Ent.io/ sou pela teon~1 de colocar a carroça 11c1 frente dos bois: niio 
c1dianta ficar esperendo pelc1 ciênc1:1 se i l des fruiçiío viajc1 de aVÍilO c1 jato enqLmnfo 
a ciência ,1nda de carroça. Como diz1~1 o Jbsen Cimam (ex-presidente da FBCN)/ 
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a nos&1 geração é a últinw capaz de salvar amostras significativas dos prú1cipais 
ecossistemas do planeta. A busca da profissioiJalizaçiío não deve comprometer 
essa parte combativa do movÍlnento. No c1tual contexto, a fórmula cooperativa é 
a LÍ11ÍCc1 saída." (Representante de entidade de Santa Catarina) 

A composição da militância presente nessas entidades é majoritariamente de profissionais 
liberais. Também é expressivo o número de mulheres (donas-de-casa), aposentados e 
estudantes. O fato de cada vez mais estes últimos estratos assumirem a militância nas ONGs 
ambientalistas é explicado nos termos da" disponibilidade de tempo". Poucas são as entidades 
que possuem um programa de formação de militantes _no geral, a militância vem com a 
prática: 

"Nós somos cerca de 200 associados e um g rupo de 50 pessoas ativas. A grande 
maioria é de donas-de-casa, pessoas d c1 comunidc1de que têm problemas 
específicos e acabam participando das nossas ações. A tuando na entidade, temos 
engenheiros florestais, biólogos, médicos veterÍ11ários, advogados, profissionais 
na área de connmicação (..). Temos boletins informativos períodicos, temos um 
curso de militância ecológica que estamos desenvolvendo e que ii está na fc1se 
final. " (Representante de entidade do Rio de Janeiro) 

"Somos tmJa ONG bem típiCc1. Temos 500 sócios; e na ativa, 3Q. entre biólogos, 
médicos, dentistas, donas-de-casa, estudantes universitários e de segtmdo grau, 
agrônomos, engenheiros. É bastante diversificado o nosso quadJV de militm1tes. " 
(Representante de entidade de Santa Catarina) 

"Nós somos uma ONG bastm1te conhecida, com histón~1. Temos cerca de 1,7mil 
associados; e na ativa, tms 40 militm1tes: são biólogos como eu, arquitetos, 
advogados, médicos, professores, químicos, engenheiros, profissionais de váric1S 
áreas." (Representante de entidade do Rio Grande do Sul) 

"Temos cerca de mil associados hoje. Não aceitamos sócios-fantasmas, o mínimo 
de contato é pelo menos o sócio assinar o jornal da entidade. O perfil dos 
associados e militm1tes é ex tremamente diversificado, a maioria é composta por 
pJVfissionais liberais." (Representante de entidade da Bahia) 

Sobre o perfil ideológico, a maioria das entidades, quando estimuladas,36 declara-se 
"sócio-ambientalista" (5) ou "ecodesenvolvimentista" (3). As restantes optaram por classificar
se como "ecossocialistas" (2) ou simplesmente "entidades democráticas" , onde convivem 
diferentes facções ideólogicas que se unem no "exercício de cidadania" (1) . Apenas uma se 
declarou conservacionista. Percebe-se que há um entendimento generalizado entre as ONGs 
ambientalistas no sentido de pertencerem a um espectro ideológico" de esquerda" . Revela-se 
aí uma aparente contradição entre um discurso que afirma ser a questão ambiental uma 
problemática" acima das ideologias" , da divisão tradicional entre" esquerda e direita" , e esse 
auto-reconhecimento generalizado: 

36 C01110 se p oderá verific.V" 110 roteiro de perg w1tas feitas .is e11tidmles no fÍiml deste rel.1tório, houve WJ1.1 questiío especifica 
pedindo .is 111esnws que se cl.7ssific.1sseJn . 
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"Eu classifico a nossc1 entidade como um exercíco de cid,1dania. Nós demos um 
non1e ao grupo/ que/ mclusive/ menciona essa pc1lavra/ porque fizemos uma 
EU1álise em que a defesa ambient,1l aparece como uma coisa típica da cidadEUlia. 
O perfil dos grEUldes militantes 110ssos é de esquerda. Sob esse aspecto/ a entidade 
seria ecossocialista. Contudo/ temos tembém pessa1s liberais dentro da entidade. 
No geral, não conheço nenhum grupo ambientalista competente que seja de 
direita." (Representante de entidade do Rio de Janeiro) 

"A gente tem de tudo dentro da nossa entidade/ mas a direita mesmo/ 
conservadora/ não milita em f.wordo ecologismo/ até porque acha que é frescura/ 
coi&1 de /bicha' ou de conumista. Nós f.1zemos muitas críticc1S ao socialismo/ 
mas é megáveluma afmidade. Há nos dois movm1entos um mesmo desejo de 
justiça soc1~1l." (Representante de entidade de Curitiba) 

"Ecossocialismo" , "ecocapitalismo" , "conservacionismo" , "preservacionismo" , "sócio
ambientalismo", "ecodesenvolvimentismo" são alguns dos muitos termos que pretendem dar 
conta de um perfil político-ideológico do movimento ecológico organizado. Sobre a diferenciação 
entre estes termos e o conteúdo específico de cada um, poucos se manifestaram. No geral, o que 
se aponta é o " caos conceituai" , a falta de uma doutrina clara: 

"A f.1lta de clareza doutrú1ária é o maior problem,1 que ,1 gente tmfrenta hoje. É 
un1 caos doutrinário tot,1l/ e ao contrário de se ir aprúnorando/ definindo 
correntes/ clareando/ as tendê11ci,1s estão cada vez mais emboladas( . .). Fala-se 
em ecossocialismo/ ecompitalismo e há também o ecof.1scismo. Eu sou contra 
qualquer tipo de fascismo (..). A ecologi.1 tem LWM base doutrmária d1fusa/ 
imprecisa/ ela sozú1l1c1 J1cio é mote suficiente para uma proposta política coerente 
(..). Acredito que todas as doutrú1as poss.1m apresentar soluções em cima de 
su,1 vis,io pm questão ambiental( . .). Eu sou conserv,1cionist,1/ essc1 defúução já 
está mais do que arbitrada e silJ11Ífica o estabelecúnento de uma relação entre a 
sociedade e a naturez,1 que g.1rc111t,1 umc1 utilização a mais piVIongável possível 
dos recursos naturais. Nesse sentido/ o desenvolvúnento que pregamos deveria 
evitar maxúnizar o uso de certos recursos que s,io agora ú1substituíveis/ portem to 
escassos/ e úwestir pesado na busca de altemativas. "(Representante de entidade 
de Curitiba) 

"Há um tempo ,1trás/ costumava-se opor preservacionist,1s e conservacionistc1S. 
Dizia-se que os prúneiros eram elitistas/ aristocráticos/ e que serconservaciomsta 
é que era coerente/ democráb"co. Hoje/ joga-se o conservacionismono lixo porque 
o fc1cho d,1 verdade está no desenvolvimento sustentável, 110 ecodesenvol
vúnentismo. A prú1cipal VEUltagem de ser ecodesenvolvimentista é que nmguém 
sabe direito o que é. Nesse novo contexto/ os conservacionistas p c1ssaran1 a ser 
tratados conw revisionistas/ social-democrat,1s encanecidos. 'E1n1bém costunw 
se opor ambientalistas e ecologistas/ atribumdo-se aos segzmdos uma visão mais 
abrangente e escl.1recida. Agora/ ecologíst,1 é pouco e o quente do momento é 
ser ecologista holístico (..). Acho que estamos vivendo um momento péssúno/ 
onde os conceitos imprecisos servem para alimentar disputas levim1as." 
(Representante de entidade de Curitiba) 

Muitas entidades se identificam, ao mesmo tempo, com vários dos rótulos atualmente 
disponíveis; e, segundo um depoimento," se a liderança é de esquerda, a tendência é a de sua 
atuação (da entidade) pautar-se por aí" : 
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"Ecodesenvolvúnentist.1s nós mio somos(..). Ecossocialistas ncio sei bem o que 
signifiCc1, mc1S c1Credito em vários dos idec1is socialistaS/ por exemplo, c1Cho que O 

lucro tem que ser limitado, assim como a propriedade. O lucro sem limites 
serve apenas p.1ra acumular (..). Somos conservacionistas, preservacionistas e 
sócio-ambientalistas, unm vez que trabalhamos muito com o problenm social." 
(Representante de entidade do Rio de Janeiro) 

A " preocupação social" aliada ao desejo de conter a devastação da natureza parecem ser 
os dois ingredientes principais que levam as entidades a se indentificar como "sócio-ambi
entalistas" . O sócio-ambientalismo, como conceito, foi cunhado pelo cientista político José 
Eduardo Viola, para nomear o fenômeno de incorporação, por parte dos movimentos sociais 
que não tratavam da questão ambiental, da dimensão ecológica. Contudo, para os nossos 
representantes de entidades, o mesmo serve para rotular os grupos do movimento ecológico 
organizado que colocam lado a lado, ou de maneira" indissociada", como gostam de dizer, a 
questão ambiental e a social. A oposição básica não parece ser política no sentido tradicional, 
que separava capitalistas e socialistas, mas entre naturistas e ambientalistas/ecologistas. Há 
um consenso de que a posição biocêntricanão é ecologicamente correta, e que oambientalismo/ 
ecologismo é mais amplo, engloba tudo, todas as dimensões da realidade. Os depoimentos a 
seguir sugerem exatamente esta dificuldade de identificação ideológica dos grupos: 

" De uma cert.1 maneira, a noss.1 entidade poderia ser considerada sócio
an1bientalist.1, ecodesenvolvimentista . Alguns até poderiam considerci-l,1 
ecossocialista. Não sei. É a questcio d.1 especificidade do paradigma ecológico. 
Sen1pre conside1<:1mos que a questcio ambiental mio se enquadra bem dentro do 
.1specto das ideologias vigentes. A questão traz uma nova visão de numdo. A 
visão ecológicc1 trc111Scende, vai c1lém desse quadro. Achanws que c1S ideologJ~1S 

são uma camisa de força nesse quadro." (Representante de entidade do Rio 
Grande do Sul) 

"Sin1, sob certos aspectos nós podemos nos considerar ecodesenvolvimentistas, 
mas eu entendo que o ecodesenvolvimento é apen.1s uma parte de um projeto 
maior que eu chamaria de ecologismo (..)." (Representante de entidade do Rio 
de Janeiro) 

"Nós não nos consideramos conserv.1cionistas, pois o Í11tuito da nossa entidade 
é 111uito mais que conservar. Nós vis.1nws à trc111sfonnação da sociedade, à 
vigê11C1~1 de novos v.1lores (. . .). Dificilmente nós pediríamos auxílio financeiro 
para estudar a 'onça-pi11tada ', por exemplo, e sún para trabaU1ar 'a organização 
de uma sociedade tradicional' que de repente põe em risco espécúnes m1únais 
importm1tes. Nesse sentido, nós somos diferentes de outras entidades do Mato 
Grosso, que ncio têm interesse nas trm1sform.1ções sociais e se assemelhan1 .1 

entid.1des como c1 WWF, que é n;emmente conservacionist.1." (Representante 
de entidade do Mato Grosso) 

" Temos dentro da entidade gente que peJ1s.1 de forn1c1s diferentes, e isso se d ei 
do presidente c10 secretário-geral. Hei pensamentos completamente difereJ1tes, 
mas zmm identid.1de em relaç/io ao nosso objeto de trabalho. Se eu tiver que 
defúlir alguma cois.1, eu diria apenas que somos ecologistas, ambientalistas, 
pois temos uma visão econômica, uma visão política, uma visão soci.1l e uma 
visão ambieJJtal- paisagística." (Representante de entidade de Pernambuco) 
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Esse paradigma englobante," holístico" (mesmo que este último termo seja repudiado por 
alguns), é, segundo todas as evidências, o diferencial que determina escolhas por um ou por 
outro conceito, por identificação com esta ou aquela corrente do movimento. 

Isso fica claro, por exemplo, quando uma parte dos militantes prefere ser chamada de 
"ambientalista" e não de" ecologista", ou v ice-versa. Os mesmos argumentos de fundo que são 
utilizados para determinar qual ambientalismo/ambientalista é mais correto_ porque mais 
englobante_ são empregados na defesa do contrário, quando se entende que ecologismo/ 
ecologista é mais adequado. Vejamos os depoimentos: 
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"Ecolop~1 é ciência/ ideologia, utopia, tudo isso. Temos ecólogos/ os cientistas/ e 
ecolopstas, os n1ilitc111tes. Ambient,1listas ~êm o enfoque mais amplo. Ele vai 
mexer com o mnbiente urbmw/ com c1 sociedade. Ecologista ii pwm zm1 pouco 
para o conservacionista. Ecologie1, por defú1ição/ é a ciêJ1cia que estude? as relações 
de um ser vivo com o meio c1mbiente e com os outros seres vivos." 
(Representante de entidade de Santa Catarina) 

"O termo 'ecologista ' é um termo tecnicmnente nml empregado. Ecologista é 
aquele profissional espec1~1lizc1do no estudo da Ecolop~1 como ciê11cia. O termo 
ambientc11ista é muito mais próprio pam ú1dicar o traballw que Üzemos. O 
A1nbientalismo é ll/.11.1 prátic.1 e a Ecologic1 é uma ciê11C1~1 ." 
(Representante de entidade do Rio de Janeiro) 

"A Ecologia é e sempre foi .1 ciêJ1cia da relação dos seres vivos com o meio 
ambiente que os cerca. Meio ambiente é tudo. Ambiente11ismo é o movimento 
por um meio ambiente Sc1udável, de participação. Ecologismo é zm1a forma errada 
de dizer zmM coisa que não existe. Acho inclusive pejorativo. Jamais uso ecologia/ 
acho horrÍvel." (Representante de entidade de Minas Gerais) 

"O biólogo/ devido ao corporativismo, tem um sentimento de posse: a Ecologi.1 
pertence à Biologi.1. A fug.1 da Ecologia do território científico é muito saudável 
(..). Não deixa de ser uma ciência, m.1s passa a silJ11iHmr tan1bém unJa forma de 
vida. El.1 engloba c1 relação do homem com c1naturez.1, os honJens entre si. A 
Ecologia trouxe à t011c1 a necessid.1de de transformação dess.1s relações/ que já é 
uma coisa m1tiga. Por exemplo, no sentido de .1branger a mulhe~; qum1do, ainda 
hoje/ só se refere ao homem_- também no sentido de ressalt,1r a questão dos negros 
e n/ío só dos ú1dios. Hoje, a l:,cologia é uma cois.1 mais ampla, onde s.io discutidos 
outros valores além das questões específicas, como c1 poluiçiiode um determinado 
rio etc. " (Representante de entidade do Mato-Grosso) 

"Eu fc1ço distinções muito clams, pois me preocupo com a precisão dos conceitos. 
A Ecologia é uma ciêncic1 que estud,1 .1s rele1ções entre os seres vivos e os elementos 
bióticos e abióticos: ,1 ágzm, o a~; o solo, as rochas. E o ecologismo é ume1 proposta 
Hlosófica/ em início de construç.io aú1da/ com unm série de in1precisões. O 
ecolopsta é quem está militanto neste movimento, 11a prática ou ná teoria. O 
ecólogo é o cientista . O c1mbientalist.1 estâ mais preocupado com a solução dos 
problemas ambientais/ mas sem pretender ir muito fundo na questão da 
sociedade. fâ o conservacionista se preocupe? em salvar algumas amostras de1 
natureza que sobr.1mm. O preservacionista não quer que se toque em 11c1d.1. O 
ecologismo procum englobar isso tudo de uma form.1 coerente. "(Representante 
de entidade do Rio de Janeiro) 
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A postçao majoritária, no entanto, é a de não fazer distinções e usar como termos 
intercambiáveis ecologia/ meio ambiente, ambientalismo/ ecologismo: 

"É tudo a mesma coisa, esses deba.tes sobre questões semânticas não têm o 
menor lugill; o importante é obter resultados positivos com a nossa luta. " 
(Representante de entidade de São Paulo) 

"Ecologia é uma ciêr!cia, claro, mas para mim se traduz em ideologia e uma luta 
política, não partidári~1 . Luta por uma vida melhor, quase uma utopia (..).Meio 
ambiente é o todo em que vivemos. O meio físico, vegetal os sistemas biológicos, 
as pessoas. É Gaia. Um todo do qual f.-1ço parte. É como um organismo/ se zm1a 
parte se estraga, nad,1 funciona. Ambientalistas ou ecologistas é tudo a mesma 
coisa. No fim o objetivo é o mesmo." (Representante de entidade do Rio 
Grande do Sul) 

"Ecologia para mim é 11m movimento ainda mio definido, sem 11111 pJUgranm, 
sem zuna doutrina própria da coisa, mas 11m movimento social-político. O conceito 
de ambiente para nós é tudo, não é restrito às coisas, à atividade económica, à 
própria visão de educ~1ção, ao pensamento que as pessoas têm das coisas, à 
escala de valores, ao estabelecúnento de referências para as rel,1ções sociais, 
éticas e polÍticas(..) . Para o militante, ser chamado de ecologista 011 ambientalista 
não tem muita diferença, niio." (Representante de entidade de Pernambuco) 

Deve-se observar, porém, que, nos grupos que fazem distinção, os termos" ecologista" , 
e " ecologismo" têm mais rejeição. Em outras palavras, o indivíduo que se considera um 
ecologista não se ofende ao ser chamado de ambientalista. O mesmo não se dá quando um que 
se considera ambientalista é chamado de ecologista, ainda que aceite o fato de o termo" ecologia" 
ter deixado de nomear apenas uma ciência. Tal atitude sugere, nesse caso, que não há 
continuidade entre os conceitos . Percebe-se que, de um modo geral, não sendo portanto uma 
característica deste setor, mas de toda a amostra, os termos ecologismo/ ecologista sofrem uma 
conotação negativa, quase sempre associados a posturas radicais, " xiitas" . 

• Os militantes 
A metade dos entrevistados deste setor é formada em ciências biológicas, e o restante se 

divide nas seguintes profissões: jornalista (1 ), professora de línguas (1 ), engenheiro florestal (1 ), 
engenheiro civil (1), professor de História (1) e dona-de- casa (1) . 

Um terço da amostra (4) se dedica integralmente à militância: dois são militantes 
profissionais, remunerados pelas entidades; um é aposentado; e outro jamais integrou o 
mercado formal de trabalho. Todos os d~mais conjugam suas atividades profissionais com a 
militância. Deste último grupo, dos que integram o mercado de trabalho, mais da metade exerce 
atividades ligadas ao meio ambiente _ ministrando aulas de ecologia na universidade, 
gerenciando unidades de conservação, confeccionando RIMAS (Relatório de Impacto 
Ambiental) em empresa de consultaria etc . 

A maioria tem idade superior a 40 anos e pelo menos dez anos de militância continuada 
no movimento ecológico. Apenas dois declararam estar militando há mais de 20 anos. 

Dois terços da amostra (8) nunca militaram em outro movimento social e são sócios
fundadores das entidades enfocadas pela pesquisa. O terço restante (4) registrou militância 
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anterior no movimento estudantil e em entidades que se opuseram à Ditadura Militar. Do 
primeiro grupo (8), apenas três militaram em mais de uma entidade ambientalista. 

Em termos de um perfil da militância, foram encontrados na amostra quatro tipos básicosY 

a) o ecocivilizador- sua militância se define pelo primado da ética_ uma nova ética. O seu 
discurso está sempre referido a um projeto mais amplo de reestruturação da sociedade. 
Privilegia a perspectiva cultural, e a questão central não é meramente ambiental, ainda que seja 
objeto da militância continuada. Para ele, Ecologia se aproxima de uma filosofia, uma 
determinada forma de" olhar para o mw1do" e um projeto de construção de uma" nova 
civilização" . Isso tudo parece estar em sintonia com sua formação humanística, quase sempre 
ligada às ciências da sociedade. 

No entanto, não é apenas um formulador de utopias. Sua militância teórica se completa 
com uma prática combativa, voltada para questões do dia-a-dia de uma entidade muitas vezes 
pequena, com influência apenas local. Mas o ecocivilizador transcende estas limitações 
objetivas. Comumente escreve, conseguindo espaço nos jornais e revistas, é reconhecido pelos 
companheiros como um " ideólogo" do movimento. A frase típica do ecocivilizador é: " Nós 
Vamos Mudar o Mundo." 

b) o eco técnico- sua formação nas chamadas " carreiras técnicas" o leva a enfatizar, na sua 
militância, as soluções técnico-científicas para os problemas ambientais. Embora possa ser 
dotado de profundas convicções " filosóficas" , privilegia uma ação pragmática, uma " ecologia 
de resultados" . O ecotécnico tem muito presentes os problemas do homem e do " meio 
ambiente" construído por ele. Sua dedicação à" problemática urbana" e aos problemas gerados 
pela pobreza levam-no quase sempre a ser um "desenvolvimentista" . A frase típica do 
ecotécnico é:" Vamos Fazer o Que Der, e Agora ." 

c) o ecocêntrico - seu interesse está centrado na sobrevivência das espécies. Isso parece 
estar de acordo com a sua formação em ciências biológicas. Nesse caso, o paradigma 
ecossistêmico serve para privilegiar uma lógica natural, à qual o homem deveria se integrar. 
Este enfoque preservacionista ou conservacionista é responsável por uma posição peculiar 
(podendo ser considerada conservadora) em relação às questões políticas. Especialmente no 
plano das relações internacionais, o ecocêntrico afasta-se do perfil dominante do setor 
ambientalista brasileiro, que é terceiro-mundista e voltado para a questão social. Para ele, não 
há países, nações, culturas, mas um planeta regido por uma lógica biológica que é preciso 
entender e respeitar. Sua frase típica é: "A Natureza em Primeiro Lugar." 

d) o ecopolítico - é o típico militante matter of ft1ct não consegue assimilar as teses 
"estratosféricas" de Lovelock; seu Deus é a" dignidade humana"; critica a vertente milenarista 
(mística) do movimento ecológico; sua militância está centrada nas questões práticas, visando 
à informação, à pesquisa e ao controle da sociedade (exercício da cidadania) sobre o Estado e 
os empreendimentos privados. Seu perfil se aproxima, em mui tos casos, ao do eco técnico, mas 
ele desloca a solução dos problemas ambientais da dimensão técnica para a dimensão política 
da " vida prática" . A pressão contra a importação de agrotóxicos, ou contra as imposições 
tarifárias do GA TI, ou ainda a legislação sobre patente passaram a ser mais importantes do 
que a busca de soluções técnicas ou filosóficas para os impactos ambientais. Para ele, as 

·17 En1bor.1.1s c.1r ,1cterístic,1.'i de c.1d,1 tipo tenha111 sido concn:f,'1111tJilfL' obsert'•1d.1s n os nlilifi11lfes, está claro que>, se fo1n,1dos 
polarJnenft~ s,io tij.1os ide,1is. N esse sentido, .çerven1 ;1penas con1o n:ferL~ncias p,1ra a.JJâiJ:çe, pois c1 nr.1ioria dos nlilit,vlfes niío 
rea/iz.7 pum ou integralmente nenhum dos tipos .7ponf.7dos. 

96 O Que o /Jmsileiro Pensa da Ecologi.7 



questões centrais referentes à problemática ambiental estão sendo decididas no xadrez da 
política internacional. Sua frase típica é: " Questionar e Pressionar ." 

Um quinto perfil se firmou pela ausência _ explicamos: vários entrevistados fizeram 
referência aos " ecoloucos" , " ecoesquisitos" , " ecochatos" . Os indivíduos assim chamados 
teriam em comum o fato de serem elementos radicais, atípicos, e comporiam a " militância 
folclórica" do movimento. Seriam, enfim, militantes com perfil anticonvencional, cuja adesão 
radical ao ideário ecologista (ou a uma parte dele) os levaria a adotar duas atitudes básicas: 
1) adotar um estilo de vida pessoal altamente questi~nador, outsider ou" alternativo", sem que 
isso necessariamente afete sua militância no ambiente coletivo (na entidade, no movimento); 
2) tornar-se um doutrinador e patrulhado r dos comportamentos alheios. Enquanto a primeira 
atitude identifica o" ecoesquisito", a segunda seria mais característica do" ecochato" . 

Naturalmente, os perfis acima delineados não esgotam as características dos indivíduos, 
nem se apresentam em estado puro na maioria dos militantes. É mais comum, inclusive, 
encontrá-las combinadas em um mesmo indivíduo, ou sendo exercidas em complementaridade 
no seio da" com unidade ambiental" . Essa combinação de características é até mesmo facilitada 
por um dado bastante comum no perfil dos ambientalistas: a dupla inserção. Chamamos de 
dupla inserção o fato de um indivíduo acumular em sua formação técnico-científica mais de 
uma especialidade e desempenhar funções em instituições /setores de caráteres distintos, 
porém igualmente empenhados em intervir na área ambiental. 

Como esse é um dado que transcende o setor, preferimos detalhá-lo nos tópicos que se 
seguem. 
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Conclusão da análise dos setores: 
surge a comunidade ambiental brasileira 

A análise dos setores foi evidenciando alguns dados importantes que, uma vez 
agregados, permitem supor a existência de uma comunidade ambiental brasileira em plena 
construção de suas bases ideológicas. 

Ainda que o mapeamento dos setores não tenha sido exaustivo _ foram prospectados 
apenas seis entre os dez setores mencionados pelo cientista político José Eduardo Viola38 _,foi 
possível confirmar a complexidade que cerca o interesse pela problemática ecológica no Brasil 
e verificar que, independentemente do setor socioprofissional amostrado, em todos eles foram 
encontrados indivíduos com perfis e objetivos semelhantes no <.JUe respeita à temática 
Ecologia/Meio Ambiente. 

Em cada um dos seis setores foi possível identificar grupos ecologistas stricto sensu e 
outros ambientalizados, em processo acelerado de assimilação das idéias e práticas comuns aos 
primeiros. Teoricamente, se extraímos de cada setor os grupos classificados como ecologistas, 
temos na sua união o espectro forte da comunidade ambiental. Como referência à amostra, 
temos então o dado de 41 entrevistados, portanto mais da metade, como integrantes do núcleo 
orgânico dessa comunidade. Os demais (31), que chamamos de ambientalizados, constituem 
o setor periférico, que é no entanto extremamente dinâmico. Em outras palavras, num processo 
de franca expansão de suas bases e de intensificação da consciência de seus membros, a 
com unidade ambiental é produto de dois movimentos centrífugos . Um, que desloca integrantes 
do setor periférico para o núcleo mais orgânico; outro, que incorpora ao periférico segmentos 
da sociedade mais ampla . 

Este gráfico representa a imagem congel$da da relaçlo: 
sociedade - periferia- núcleo orgânico 

o 

sociedade em 
geral: nlveis difusos 
de sensibilizaçl!o 

setor periférico: 
sensibilizaçllo acentua
da subordinada à lógica 
dos grupos 

núcleo orgânico: 
mlitincia explicita. 

outros setores 

38 Estiio ausentes da anwstm sobretudo os sdores ·· cultur:t!" (literatos, artist.~s, ccm w licadores etc.) c estratos da p opulaçiio 
rural Ct: VIOLA, Eduardo }. , op . cit. 
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Mas a suposição de que já existe no Brasil uma " comunidade ambiental" não se fund~ 
somente na identificação de indivíduos semelhantes e objetivos comuns. Também foi detectado 
que essa comunidade constrói seus alicerces a partir de alguns fatores internos e externos39 à 
sua própria dinâmica. 

Como fatores externos, apontaríamos: a) a legitimidade que a problemática ambiental 
vem alcançando nas sociedades desenvolvidas do Ocidente e naquelas sob sua influência; 
b) um caldeirão cultural que proporciona uma conjuntura político-ideológica bastante favorável 
ao surgimento de novas utopias I projetos sociais; c) a ação concreta de organismos internacionais 
que promovem uma discussão ampla sobre meio ambiente e desenvolvimento, resultando na 
convocação da Earth Summit, com efeitos multiplicadores de difícil mensuração. 

Como fatores internos, destacamos: a) a competência técnica acumulada num período 
pouco superior a 20 anos do nosso ambientalismo bissetorial (entidades ambientalistas e 
técnicos governamentais) que não deixou de se articular com alguns outros nichos, localizados 
na universidade e em outros setores; b) a demanda criada pelas oportunidades profissionais e 
de militância que se abriram com a evolução da legislação e das regulamentações à atividade 
produtiva, no que se refere ao meio ambiente; c) a ampliação da qualificação político-ideológica 
(maior consistência, maior poder de influência) à medida que se generaliza um fenômeno que 
iremos chamar de "transetorialismo" . · 

O "transetorialismo" é, essencialmente, um maior contato entre os setores, operado por 
indivíduos/militantes transetoriais, isto é, indivíduos que a partir de sua dupla, às vezes tripla 
ou quádrupla, inserção dinamizam objetivos comuns, apontam/ realizam complementaridades 
e" costuram" alianças entre grupos e setores. 

Em nosso núcleo de ecologistas (41), encontramos pelo menos 26 ambientalistas com 
.essas características. Selecionamos a seguir alguns exemplos entre os amostrados desses 
militantes" transetoriais" : 

1) Cientista transetorial: formou-se em Direito e Biologia. Seu primeiro desempenho 
profissional foi como pesquisador e professor ~versitário. Fundou uma entidade ambientalista. 
Foi para o governo, onde ocupou cargos na estrutura federal e estadual. É um dos principais 
arquitetos da legislação ambiental brasileira. Integrou a Comissão Brundtland, participa de 
várias comissões-brasileiras e internacionais. 

' Organograma 1 

formação: formação: 
Direito Biologia 

organismos 
universidade 

internacionais 

l 
Governo 

entidade 
ambientalista 

39 É evidente que as extemalidades ou infernalidades aqui apontadas têm sentido apenas analítico, pois os fatos se misturam, 
resultando numa única dinâmica. 
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2) Técnico transetorial: define-se como espeleólogo e como técnico governamental 
(trabalha com patrimônios históricos, cavemíclilos, gerenciamento de áreas costeiras). Com 
respeito à sua diversificada formação, diz: " Não sou físico, nem arquiteto, nem antropólogo, 
mas essas áreas me deram instrumentais que me ajudam a transitar por vários campos." Atua 
como técnico no Instituto Florestal da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo. Coordena o 
plano de ação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (associação intergovemamental). É 
vice-presidente de uma entidade ambientalista. Assessorou importante órgão de comunicação 
para montar uma editaria de meio ambiente. Coordena, na América do Sul, o Projeto WILD, 
que visa a criar um banco de dados para subsidiar as redes de ONGs ambientalistas. É um dos 
conselheiros da Associação Brasileira de Espeleologia. 

Organograma 2 

fonnaçAo: graduou-se: mestrado: cursos de 
cursou I- Arquitetura I- Antropologia --t especialiZação 
Flsica exterior : 

1 
assessorias part. _organismo 
em organismos govema~ntal 
internacionais . ,. 

I 1 
entidade associação 

ambientalista profissio(lal 
(espeleólogos) 

· 3) Empresário transetorial: formou-se em Jornalismo. Morou no exterior onde trabalhou 
em vários órgãos de comunicação. Sua atuação na área de meio ambiente concretizou-se 
primeiro numa associação de morado'res que criou. Depois fundou, com um grupo, uma 
importante entidade ambientalista em São Paulo. Tomou-se empresário no ramo das · 
comunicações, editando news-letter especializada em notícias ambientais. AJUdou a criar e 
assessora o GAMA do PNBE (grupo interessado em meio ambiente, na esfera do Pensamento 
Nacional das Bases Empresariais). Também presta assessoria a empresas. 

Organograma 3 

formação: 
Jornalismo 

trabalhou em 
vários org. de 

comun. exterior 

PNBE tornou-se 

assessoria empresária ag. 
not. ambientais 

1 
entidade . associação de 

am,bientalista moradores 
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4) Ambientalista transetorial: ao especializar-se em Ecologia, começou a ministrar aulas na 
matéria. Foi presidente com cinco mandatos consecutivos de importante entidade ambientalista 
catarinense, que fundou" por influência do Dr. Paulo Nogueira Netto" . Atualmente, combina 
as atividades de vice-presidente da entidade, membro do Conselho Estadual de Meio 
Ambiente, professor universitário e gerente geral do Parque Ecológico Artex, urna unidade de 
conservação privada que mantém uma área de Mata Atlântica com 5,3 mil hectares. 

Organograma 4 

formação : especialização: 
I 

História Natural Ecologia 

1 
professor 

universitário 

1 I. gerente da entidade 
unidade de ambientalista 

conservação 

5) Parlamentar transetorial: formado advogado, começou a prestar consultaria jurídica 
numa associação ambientalista. Com o tempo, aprofundou-se na temática e fundou uma 
entidade que presidiu até entrar no PSDB e ser eleito deputado federal. Também atuou como 
advogado em várias associações civis, como a formada pelas Vítimas da Poluição de Cubatão 
e a Comissão de Direitos Humanos que ajudou a criar no âmbito da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil). No Parlamento, preside a Comissão dos Direitos do Consumidor, do 
Meio Ambiente e das Minorias . 

Organograma 5 

>rmação : 
Direito 

consultor jurídico 
Parlamento de associação 

ambiental 

T 1 
fundador de 

PSDB entidade 
ambientalista 

T 1 
consultor e advog . 

OAB 
de ass. civis (Dir. 
Humanos, Vrtimas 
de Poluição etc.) 
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6) Ativista social transetorial: formado em Sociologia no Chile e especializado em 
Sociologia do Desenvolvimento, pela Sorbonne. Professor universitário, membro do PV 
paulista e do IBD (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento), mantido pelo partido. Presta 
consultoria ao movimento sindical, orientando a formação de comissões de meio ambiente na 
Força Sindical e na sua articulação com grupos internacionais. Também atua em entidade 
ambientalista. 

Organograma 6 

formaçao: especialização em 

Sociologia Sociologia do 
Desenvolvimento 

universidade 

1 
movimento 

sindical 
PV IBD 

Em termos de um perfil político-ideológico, o núcleo orgânico da nossa comunidade 
reflete todo o complicado espectro que já foi detalhado na apreciação dos setores. Ainda que 
setores, grupos ou indivíduos possam identificar-se como " conservacionistas", 
"desenvolvimentistas" etc., essas" diferenças" não parecem ser suficientes para impedir certos 
consensos40 ou alimentar polêmicas. 

Relevaríamos duas diferenciações de caráter mais global que nos parecem importantes na 
identificação de tendências dominantes no interior da com unidade ambiental. A primeira delas 
refere-se aos aspectos culturais/geracionais que dividem a militância em três grupos: os 
ecodinossauros, os revolucionários e os holísticos. Os ecodinossauros têm mais de 55 anos, 
formaram-se no ambientalismo clássico (defesa da flora e da fauna) e na cultura das entidades 
pioneiras. Embora a maioria tenha se atualizado e continue ativa _ detendo, por seu lastro, 
grande poder no seio da comunidade_, encontra dificuldade de partilhar da perspectiva 
holística e mais utópica das gerações mais jovens. Dois ecodinossauros típicos são os 
professores paulistas Paulo Nogueira Neto e Aziz Ab'Saber, dois" medalhões" do ambientalismo 
brasileiro situados no setor científico, mas com ampla atuação transetorial. 

Os revolucionários têm idade entre 45 e 55 anos. São os forjadores de um" ambientalismo 
social", quer na sua vertente técnica ou política. A cultura do seu tempo os levou-os a entender 
o ambientalismo como uma forma de questionamento, de espaço político para reivindicar 
justiça social e afirmar a cidadania. ReferênCias clássicas orientam o discurso/militância desse 
grupo, que, com o tempo, foi perdendo muitos integrantes para as hostes holísticas. A maior 
parte dos desenvolvimentistas gravita em torno dos líderes dessa geração. Dois exemplos 
típicos desse grupo são o jornalista paulista Randau Marques e o cientista político carioca 

40 Referimo-nos, em especial, aos esforços para a confecção do Relatório do Fórum das ONGs Brasileiras, preparatório para a 
Conferênci.1 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em elaboração no perÍodo das entrevistas. 
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Roberto Pereira Guimarães. 
Os holísticos têm idade entre 35 e 45 anos e constituem atualmente o grupo que exerce 

maior influência sobre os estratos jovens do movimento ambientalista e da comunidade 
ambiental. São herdeiros de uma cultura do desencanto, da " revolução epistemológica" 
provocada pela visão sistêmica. Combinam vários elementos e várias tradições, às vezes 
contraditórios entre si, como reconhece um de seus representantes mais notórios: 

" (..) O ambientalismo é um campo bastante confuso, isso às vezes assusta os 
cientistas sociais. Confuso porque é muito recente historicamente, e é muito 
misturado ... É ÍJ1teressante, porque em muito poUCO tempo a palc1Vra ecologia 
foi adquirindo acepções completamente diferente, e meio superpostas, e as linhas 
são muito pouco defúlidas. Nasceu como.ltnJa coisa muito claramente científica, 
acadêmica. Depois começou a surgir o conservacionismo, então você tem uma 
linha tênue, muitos cientistas, biólogos etc. tiveram uma militância 
conservacionista, e aú1da têm hoje. Depois ela começou a se n1Ísturar, mcorporar 
coisas, e ltn1 pouco se espalhar pelas diversas disciplmas científicas. Aí não 
apenas con1o ltnJa preocupação con1 a natureza, mas mais aú1da con1o ltnJa 
questão metodológica, epistemológica (..). E o que conflmde mais é que essa 
área não só tem essa pluralidade a nível teórico, essa mistura epistemológica, e 
essa penetração em várias áreas, mas a ecologia também se conflwdiu com os 
movin1entos e posturas sociais, com valores .. . foi in1portante, aconteceu de essa 
preocupação surgir na época de crise do marxismo, de renovação, de llfl1a crítica 
às sociedades ocidentais, no !mal dos anos 60, nos anos 70 ... então, está tudo 
muito misturado(..). Eu acho que os ú1telectuais ambientalistas, ou ecologistas, 
vivem hoje l1fl1 pouco a situação dos ú1telectuais de esquerda do século XIX e 
mício do século XX. Somos llfl1 pouco herdeiros desse problema da militância e 
reflexão ao mesmo tempo. Assún como ocorreu na tradição socialista, podemos 
produzir porcarias ou coisas brilhantes, depende do contexto. " 

Dois perfis típicos das hostes holísticas são o cientista social carioca José Augusto de 
Pádua, atualmente militante de tempo integral no movimento internacional Greenpeace, e o 
deputado federal paulista Fábio Feldmann. 

A segunda diferenciação que se pode estabelecer em um nível global situa-se na esfera do 
comportamento objetivo dos grupos que constituem a comunidade. Uma maneira de evitar a 
confusão d{! rótulos e autodenominação pouco distintivas, tal o seu número, é fixar como 
referencial o caráter da militância dos grupos. Vemos, então, que duas grandes vertentes 
aglutinam os integrantes da com unidade ambiental. A primeira nós chamaremos de "pragmática"; 
e a segunda, de " ideológica" . 

Caracteriza a parte da comunidade ambiental que identificamos como pragmática uma 
"ecologia de resultados" , isto é, uma militância engajada nas lutas dentro do atual sistema 
econômico e do quadro sociopolítico que se sabe desigual. Essa parte da comunidade é menos 
sensível aos" purismos" a ao" primado da ética", que dominam a parte ideológica. Para os 
seus integrantes, o que interessa é aliar todas as forças possíveis capazes de amenizar a situação 
atual de agressão ao meio ambiente. Os militantes pragmáticos são menos" antigoverno" e 
menos resistentes a dialogar com os setores tradicionalmente" adversários" _como empresários 
e políticos. 

Já a parte da comunidade que identificamos como militância ideológica prefere questionar 
o capitalismo_ tido como " intrinsecamente insustentável" _e desconfiar de alianças com 
"setores orgânicos do capital internacional e nacional" . Na militância ideológica nós temos 
holísticos e revolucionários . Os primeiros procuram centrar sua cr,ítica no padrão civilizatório, 
no conjunto de valores que orientam as sociedades industriais. 
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Os segundos preferem direciona r suas críticas ao sistema capitalista e ao modelo de 
desenvolvimento. No fundo, vivem a contradição entre uma postura de crítica radical à 
civilização urbano-industrial e a falta de um modelo alternativo que possa ser adotado em larga 
escala. Caracterizam, portanto, os grupos ideológicos da comunidade a busca desesperada por 
forrn ulações novas e uma rendição constrangida às estratégias do" ecologisrno de resultados" . 

A fim de tornar analiticamente mais concreta a experiência social que é dinamizada pela 
comunidade ambiental, passamos a explicitar os elementos constitutivos do seu ideário, tal 
corno aparecem expressos no discurso orgânico. O tópico que segue torna por base as falas/ 
depoimentos dos 41 ecologistas da amostra. 
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O que eles pensam: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Idéias que organizam o discurso da 
comunidade ambiental brasileira 

O requisito básico para a formação de uma comunidade é uma mesma linguagem, um 
discurso com um mínimo fundamental de idéias-força, conceitos, símbolos com uns, enfim, uma 
terminologia capaz de fazer a ponte, estabelecer o diálogo entre os vários setores que a 
constituem. 

As idéias aqui destacadas podem ocupar diferentes "lugares" no corpo teórico de cada 
grupo e ter diferentes pesos, dependendo do setor prospectado. Mas o que importa aqui não é 
tanto relevar nuances e variações de sentido, mas isolar no discurso dos a tores um elenco básico 
de idéias/conceitos que torna possível aos setores se comunicarem em entre si e partilharem 
em uma experiência singular, característica de uma comunidade. 

Respeito à vida e à singularidade de cada ser 

"É uma questão de ética. A vida contÚJUaria sem algumas espécies, mas é preciso 
respeitar cada ser; todo o investimento que a natureza fez neles." (Ativista) 41 

A palavra vida é tão central para os grupos que incorporaram a questão ambiental como 
foi a idéia de liberdade foi para os movimentos sociais das décadas de 60 e 70. 

Essa centralidade e importância é comumente expressa em duas chaves: a primeira é 
ontológica (diz respeito ao ser) e funda uma ética da vida. Tem por base uma reverência quase 
religiosa em relação a tudo o que é vivente. Nesta chave, a vida e a natureza, identificada como 
"seio da vida" ou "conjunto das coisas vivas", têm um valor em si: 

"Acredito que todos os seres vivos, indistintamente, têm direito à vida. '(Ativista) 

"Para mún o conceito que mais se aproxima da idéia de meio ambiente, que 
mais dá sentido à idéia de meio ambiente, é essa questão da vida (..). Quando 
você acaba com o meio ambiente, você acaba com as condições de vida, e aí você 
acaba com todas as oportzmidades. " (Ativista) 

"O meio ambiente deve ser preservado porque é a base da vida económica e de 
toda uma postura de dignidade do homem, Üce à sua própria condição humana. 
Não acho que haja necessidade de ter alguma razão utilitária para se proteger a 
natureza, apesar de a questão ecológica se colocar; hoje, a partir principalmente 

41 Com o todos os e11frevistados são :unbient.'liis tas stricto sensu neste capítulo, o rótulo ati vista serve para denonu'nar o nu'Jita11te 
de base do m o vimento ecológico. 
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do dado da dependência do homem em relação à natureza (..). Mas acho que a 
natureza tem um valor intrínseco, independente do aspecto utilitário." (Ati vista) 

Nesse discurso, tudo o que vive tem sentido e enriquece a experiência humana: 

'Devemos proteger a natureza pela razão ética, pela razão econômica e a terceira 
razão é porque a natureza filZ parte da cultura. Se você tem como projeto 
enriquecer culturalmente a humanidade, você, destruindo a natureza, cada 
micróbio que você ma~1 diminuía sua cultura, diminui a possibilidade do cientista 
descobrir alguma coisa útil, do artista descobrir alguma coisa bela: Isso sem contar 
o deseqw1lbrio no sistema como uin todo que pode causar a extinção de uma 
espécie. " (Cientista) 

A segunda chave é sociológica e cunha o conceito de qualidade de vida, pelo qual a vida 
é entendida como tendo limitos constituintes. Nesta chave, as condições naturais não são 
suficientes para compor um meio ambiente saudável. Aqui, a idéia.:.força está embutida e remete 
à noção de plenitude, à necessidade de garantir todas as possibilidades naturais e sociais 
essenciais à realização da vida em sua total integridade: 

"A ecologia, para mim, é uma espécie de religião, um trabalho para evoluir e 
melhorar a qualidade de vida de todo um grupo." (Empresário) 

':4 minha luta é principalmente por uma qualidade de vida m~lhor. . . Não é só 
sobreviver, até porque este termo já implica uma vida degradada(..). Uma pessoa 
que vive em São Paulo sabe perfeitamente do que estou falando: c1r irrespirável, 
água com odor, trânsito estressante, excesso de concentração humana. Isso não é 
vida( . .)" (Ativista) 

"O meio ambiente é tudo. Não é somente o aspecto natural, mas é também 
composto por relações sociais, relações econômicas e por processos simbólicos e 
comU11Ícativos que a cultura estabelece. A qualidade de vida resulta de uma 
conjugação de todas essas dimensões jU11tas ". (Ativista) 

Embora possa ser pensado na esfera do indivíduo, o conceito de qualidade de vida mais 
encontrado nas falas dos entrevistados refere-se à qualidade de vida da sociedade, pois: 
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':4ssim como nenhum bicho pode isolar-se, o homem, um dos seres mais gregários 
do planeta, ao optar por uma ética individualista, contraria toda a racionalidade 
da sua existência. Isso o toma doente, toma toda a sociedade doente. A idéia do 
bem comum é bem mais que zuna simples convenção, é a formulação de uma 
necessidade vital do homem, das sociedades." (Cientista) 
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Tudo está ligado a tudo 

" Se há Llll1a consciência superio~; é justamente a que percebe interligações/ 
interações entre todas as coisas. " (Empresário) 

Uma das noções mais difundidas nos vários setores analisados é a de que o planeta Terra 
e o conjunto de coisas que ele encerra formam uma totalidade, um todo cujas partes são 
interdependentes: 

"Tudo depende do todo/ e o todo é feito por partes/ essas partes interagem não 
pode haver separação. O modelo acadêmico aprendeu a separar as coisas (..). 
Você conhece muito bem a zmha/ o dedo/ mas o corpo do qual faz parte aquele 
dedo você não conhece mais. Agir localmente e pensar globalmente. Isso para 
nós é Llll1a Biôlià. " (Ativista) 

Interdependência e interação são conceitos que embasam uma visão sistêmica do mundo: 

"O que chamo de compreensão ecológica é uma compreensão que passa por Llll1a 
visão de mundo construída a partir de interações. Alguns chamam visão 
sistêmicc1 .. . Oecologismo é um tipo de comportamento e de visão do mlllldo que 
leva a sério as interc1ções que você estabelece com o planeta/ con1 os outros/ e 
acha que todas as interações culturais/ económicas e sociais que os homens 
estabelecem niío devem ser disruptivas da base natural; onde eles estão existindo 
(..)" (Cientista) 

Essa v1sao sistêmica, ou, como alguns dos nossos ecologistas gostam de chamar, 
"ecossistêmica", ao ser transposta para o mundo das representações políticas, dá origem a teses 
que circulam amplamente no discurso da nossa comunidade, como a de um "mundo sem 
fronteiras", onde os povos solidariamente devem se ocupar da saúde do Planeta: 

"O enfoque intemacionalista que nós temos da questão ambiental se baseia em 
duas constatações, uma de ordem filosóficc1 e outra de ordem pragmática. Se 
todo o Planeta é um sistema único, significa que a degradação de um país não 
fica contida nele, isso não afeta unicamente aquela população. A poluição 
transfronteiras está aí para provar. Então/ se osproblemas são globais, as soluções 
não podem ser nacionais no sentido estrito. A ecologia quebra a possibilidade de 
Llll1 mlllldo compartimentado económica e politicamente. A irresponsabilidade 
de Llll1 único país com relação à utilização, por exemplo/ da bomba ;Jtómica pode 
comprometer continentes inteiros/ a vida do Planeta como Llll1 todo (..)"(Téc11ico 
govemamental) 

"Há muito tempo que várias forças subterrâneas estouram com os Estados-nação 
e com as fronteiras políticas tradicionais. As duas mais importantes até agora 
forc1m a económica multinacional que já é transnacional e o sistema de 
comLmicações que, aliado à ú1dústria cultural, exportou o American way of life 
para o mlllldo inteiro ( . .)A terceira força é a ecologia. A gravida de dos problemas 
ambientais requer esforços globais que não podem ser detidos por barreiras 
nacionais, por interesses localistas. O que esta acontecendo no Leste é o 'canto de 
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cisne' de uma mentalidade que não tem mais lugar. A cooperaçlío internacional 
é essencial para salvar o Planeta." (Parlamentar) 

O homem uão é um auimal qualquer 

"Eu não levo a sério a idéia da natureza como centro, vou até mais longe, não faz 
nenhuma falta no Cosmo o planeta Terra, do ponto de vista puramente natural. 
Não faz nenhuma k1lta, é um pedacinho, a própria vida é uma coisa minúscula. 
Do ponto de vista estético, comparadas com o Sol, as estrelas valem mais do que 
toda a vida no Universo do ponto de vista da beleza (..). Eu tenho que buscar 
uma razão de parar a destruiçlío, a r~1zão de parar, a meu ver, seria esse desejo 
de plenitude, de realização do todo. E isso quem deseja é o homem." (Cientista) 

Embora sejam encontradas com freqüênciano discurso dos nossos ambientalistas afirmações 
de que "não há diferença entre o homem e o mundo natural'', de que "o homem faz parte da 
natureza, não dá para dissociar", essa fraseologia não tem nada de biocêntrica. 

Professando um "antropocentrismo modesto", nossa comunidade acredita que o homem 
é um animal que se distingue da natureza (dos demais seres naturais) pela inteligência e 
capacidade de produzir cultura: 

"Que eu saiba, nenhLml anin1al está perguntando a outro se ele se diferencia dos 
demais, você está n1e perguntando. Que eu saiba, só nós f.1zemos essas pergw1f.c1s, 
só nós escrevemos um livro sobre esse problema, só nós nos preocupamos com 
isso, então eu diferencio. Eu vou mais longe, eu diferencio com hierarquia, 
achando que nós ú1clusive somos superiores. Não tem nenhuma razão pra não 
dizer isso. O que nós não podemos é manter a arrogância da auto-suficiência. 
Somos superiores mas precisamos dás outros seres vivos. Precisamos deles,por 
razões biológicas, econômicas e culturais (..). Eu sou superior mas não posso 
desprezá-los, nem o menor deles." (Cientista) 

"O que diferencia o homem do meio IM h1ral? A c~1pacidade de decisão do homem. 
Cultura pode ser aninwl também, mas, nós temos a cap.1cidade de decisão nossa, 
quer dizer, nós somos condicionados por muitas coisas, a cultura condiciona, 
mas, apesar de todos os condicionamentos, nós ainda temos a decisão, inclusive 
de nos revoltarmos contra nossa própria cultura. Somos os únicos que podemos 
ter preocupações filosóficas, religiosas e saber que nós vamos morrer um dia . Os 
aninJais seguem padrões genéticos e o comportamento deles é mui to determúmdo. 
Esses padrões ensú1aram que ele deve proceder de determinada maneira, porque 
assún a vida dele é mais eficiente e a espécie tem mais condição de sobreviver. O 
homem, pelo contrário, é muito livre; apesar de todas as condicionantes que 
geralmente tem, ele pode se revoltar." (Ativista) 

Esta "superioridade" ou "diferença" do homem em relação aos demais seres da natureza, 
ora é vista de maneira negativa _na figura do "predador" _ ... 
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"Se é que existe alguma coisa que diferencie o homem do mLmdo natural, é para 
muito pior. O ser hLW1aJ10 é Lml predador por excelência. Ele, que raciocina, é 
que foi capaz de nos levar ~1 esse processo suicida, a esta civilização da morte 
planejada." (Ati vista) 
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"Nimca nenhun1 animal acumulou tantos poderes de destruir a si mesmo/ as 
outras espécies e o próprio Planeta, embora Lovelock coloque hoje em dúvida/ 
com suas teorias, a nossa capacidade de destruição da Terra." (Técnico 
governamental) 

... Ora surge como um "duplo", conjugando animalidade e cultura: 

"O homem se tornou o pior dos animais. Na minha opinião/ o ser humano tem 
todas as características de uma praga. Afinal, o que é uma praga? É uma espécie 
animal ou vegetal, extremamente bem-sucedida, sem predadores/ e que se difunde 
com grande facilidade/ tomando o espaço vital de outras espécies/ eventualmente 
extinguindo-as. O ser humano não se enquadra perfeitamente nessa descrição? 
(. . .). Por outJV lado/ o ser humano tem coisas maravilhosas como a arte/ a ciência/ 
o conhecimento/ coisas extraordinárias que não se pode perder." (Ati vista) 

4. As situações-limite e a extinção da espécie humana como possibilidade 

"Se quisermos continuar com possibilidades de vida e de sobrevivência/ temos 
que adotar a economia da escassez." (Ativista) 

Não se pode dizer que a nossa com unidade seja "ecocatastrofista", isto é, que o seu discurso 
se caracterize pelo tom apocalíptico ou pela descrição de cenários futuros sombrios. Contudo, 
seu otimismo e sua esperança, no sentido de que há tempo ainda para a intervenção do homem, 
que se pode ainda caminhar para um Planeta sustentável, combinam-se com uma certa filosofia 
trágica_ ou consciência antecipatória _,pois uma idéia fortemente presente em suas falas é a 
de que efetivamente a extinção do homem pode ocorrer: 

"Se você conversar com alguns ambientalistas que conheço/ vai perceber neles 
uma visão catastrófica de que os problemas ambientais podem tornar a vida 
humana insuportável11um futuro próximo. Eu tenho isso em menor grau. Mas 
foi isso/ em última análise/ que me fez militai; até para diminuir uma angústia 
pessoal. " (Ativista) 

':Assim como o homem tem capacidade para destruir ele tem capacid.1de para 
recompor o meio ambiente. É preciso investir toda a energia possível num pJVjeto 
de recomposição de áreas degradadas e de administração racional dos recursos 
que restam (. .. ) . O que está em jogo não é o crescimento ecônomico do TerceiJV 
Mundo nem a redução do consumo no PrimeiJV. Isso são apenas mecanismos 
que se pode acionar para mitigar a pressão sobre os recursos da biosfera. O que 
está em jogo é a vida do homem no Planeta. Se fugirmos à nosSc1 responsabilidade 
hoje/ estaremos legando às ger~ções futuras muito sofrimento e pondo em alto 
risco a possibilidade de contÍfluidade da espécie humana." (Cientista) 

Nessa consciência que estamos chamando de antecipatória, algumas idéias se associam 
quase naturalmente, como, por exemplo, as de finitude de recursos gerando uma economia da 
escassez: 
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"Estamos percebendo essa questão da natureza como um recurso finito. O oceano 
que os antigos chamavam de imensidão, que era uma coisa quase sem fim, vemos 
hoje que tem fim, que tem uma saturação, tem um limite de quanto poluente 
pode-se jogar ali. Mesmo o mar que é tão grande, é finito. Com isso, ganhamos 
uina percepção maior do que é escassez. Vemos que a nossa vida está limitada a 
ofertas de coisas básicas como alimento, oxigênio, essenciais à sobrevivência. A 
noção de sobrevivência parte da percepção de que a vida depende da gestão dos 
recursos que são escassos." (Técnico governamental) 

':4 questão da escassez é dramática e fundamental, e, se não fizermos algo, a 
sobrevivência estará em jogo num curto espaço de tempo (..). O que mais vai 
nos preocupar é a escassez de alimentos, a humanidade está alcançando as últimas 
fronteiras agrícolas do Planeta. Os judeus estão plantando no deserto, os japoneses 
estão plantando em cima de soluções vegetais. M1s tudo isso depende de insumos 
energéticos altíssimos(..). A humanidade está crescendo, o Terceiro Mundo sonha 
com padrões de vida parecidos com os do Primeiro Mundo, e eu acho que hoje já 
seria quase impossível todo o Terceiro Mundo viver os padrões do Primeiro 
Mundo com os recursos disponíveis na Terra. Em termos de futuro seria pior 
ainda." (Ativista) 

A esse raciocínio juntam-se outras idéias: a da necessidade de se conter a "explosão 
demográfica": 

"Eu acho que já passamos de muitoonúmeroótimo de pessoas para a manutenção 
de nossa espécie no Planeta . Cinco bilhões de seres humanos é um disparate, 
ainda mais se pensarmos que as pessoas precisam de alimento, educação, lazer, 
saúde/ pois em tese todos têm direito a isso. O que significa exercer uma pressão 
insustentável sobre os recursos naturais. Se não formos capazes de conter o 
crescimento poptúaciona/, então será tudo em vão, niío tem sentido luta ecológica, 
nada." (Ativista) 

"Sou adepto da tese de que há necessidade de um controle populacional a nível 
mundial e de Brasil também. Embora o nosso índice populacional tenha caído 
em função de algumas coisas que não estão suficientemente claras, como, por 
exemplo, a esterilização não voluntária de mulheres(..). Acredito que devemos 
controlar a natalidade, conscientizando as pessoas da importância de que se tiver 
mais gente no mundo, vai ser preciso alimentar essas pessoas, e os recursos são 
escassos(..)." (Técnico governamental) 

Também a de que a busca da sustentabilidade é crucial. A sustentabilidade do planeta 
Terra, na formulação dos nossos ambientalistas, não tem o caráter "economicista" ou meramente 
"desenvolvimentista", como é comum nos setores apenas "ambientalizados": 
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"É um enorme avanço que a idéia da sustentabilidade tenha sido colocada. Ela 
ainda é fluida/ desenvolvimento sustentável para mim é uma coisa, para o 
empresário X' é outra, para o político 'Y' é outra. Mas uma p~1lavra comun1 cria 
um eixo a partir do qual se pode aprimorar ess,1 idéia. Ela tem uma linha em que 
acredito muito, que é a questão do equilfbrio ... " (Técnico governamental) 
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"Há uma série de mudanças que podem ser forçadas, que são positivas no sentido 
da melhoria da qualidade de vida no pre~te, e são positivas em ter'J!lOS de 
maior sustentabilidade no futuro. Por exemplo, a introdução do gás nafur..a} nos
automóveis, os trens de velocidade para substituir os aviões, o impedimento de 
certas atividades empresariais que são danosas para o espaçv público(. .. ). Asara, 
a sustentabilidade mesmo envolveria mudanças estruturais mais profundas. Para 
começv de conversa, redução no tamanho das grandes cidades. Cidades como 
São Paulo e Rio de Janeiro passaram da escala em que podem ser geridas 
sustentavelmente(. . .). A mudança estrutural necessária é utópica, _ainda. E 
sinceramente não sei se vamos acumular forças para conseguir evitar danos 
Jrreversíveis." (Cientista) 

':4 idéia de sustentabilidade implica não só a redução dos impactos ambientais 
de um modelo de civilização predatório, mas o próprio questionamento profundo 
dele, na sua substituição, na adoção de novas práticas e valores .. . uma ~lução 
social profunda. Isso é um processo lento: a Conferência do Rio, a ONU, não vão 
mudar o mzmdo, nem o sistema capitalista de produção vai desaparwcer do dia 
para a noite (. . .). Todo o trabalho para a diminuição dos impactos, a adoção de 
tecnologias chamadas 'limpas' etc. não são o desenvolvimento sustentável, mas 
um indicativo de reorientação da sociedade. Até à sustentabilidade há um longo 
caminho a percorrer. " (Parlamentar) 

No discurso dos nossos ecologistas a sustentabilidade aparece então como um critério, Ulll 

programa, um princípio a ser aplicado na reorganização de todas as sociedades: . 

"Para mim a sustentabilidade é.um critério a ser utilizado jzmto com vários outros. 
Ele sozinho não dá conta da criação de uma sociedade democrática, zmiversal e 
solidária. Quem propõe isso é a ecologia política (. .. ) . O princípio da auto
sustentabilidade é central na organização de uma sociedade ecológica, mas não é 
suficiente para concretizá-la . Prova disso estamos vendo com a tese do 
desenvolvimento sustentável, onde tem gente pensando que plantar uma 
arvorezinha no lugar de outra que se consumiu é o bastante." (Ati vista) 

"É um programa, um objetivo. Temos que trabalhar muito para chegar a modelos 
de vida e de produção mais sustentáveis(...). A não sustentabilidade é uma fonte 
de instabilidades econômicas e crises sociais que, no limite, podem levar ao 
colapsiJ da civilização a tua/, inviabilizando a própria vida." (Parlamentar) 

Um novo modelo de civilização, pois este não serve mais 

"Todo mzmdo sabe que não quer mais esse modelo, que quer encontrar um novo, 
que seja preservador do meio ambiente." (Cientista) 

"O sistema d~ produção e reprodução da vida econômica e social montaqo no 
Ocidente vai perdurar. Ele ainda dispõe de forças para reagir às violentas críticas 
que se faz e apresent~se à humanidade como a grande opção. _Mas nós, que 
temos olhos e ouvidos para as contradições violentas do nosso tempo, sabemos 
que se trata de um processo civiliza tório esgotado." (Ativista) 
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Uma das idéias centrais no discurso da nossa comunidade é a de que se precisa buscar um 
novo modelo de civilização. Não há receitas acabadas, somente críticas radicais ao presente, 
"certezas do que não se quer" e vislumbres de um futuro diferente. 

No leque das poucas certezas, uma é mais expressiva_ a de que tanto o capitalismo quanto 
o socialismo falharam como sistemas de sociabilidade sustentáveis, incapazes que foram de 
promover a harmonia tanto entre os seres humanos como entre estes e a natureza: 

"Não vejo como casar o ecologismo com a civilização capitalista. E, mais 
fundamentalmente, com a civilização urbano-industrial( . .). Há uma diferença 
de valores aí, porque a inteligência do mercado é radicalmente diferente da 
inteligência da ecologia (. .. ). Na nossa discussão, as sociedades do Leste eram 
variantes desse modelo civiliza tório basicamente capitalista, porque as relações 
passavam sempre pela troca monetária, pela venda do trabalho, pela colocação 
da natureza e dos indivíduos comoobjetos de troca mercantil." (Cientista social) 

Contudo, a carga crítica contra o capitalismo é sempre mais pesada, radical: "predador" 
"voraz", "selvagem" são alguns dos adjetivos utilizados para qualificá-lo: 

"Os grandes pJVjetos, as grandes idéias, são muito bonitos no papel mas, na 
prática mesmo, vai acabar privilegiando o desenvolvimento, e o meio ambiente 
vai ficar prejudicado. Isto porque impera um modelo de desenvolvimento, uma 
concepção de desenvolvimento capitalista que é muito cruel. Para mim, 
desenvolvimento sustentado, à brasileira, é o modelo que os seringueiJVs têm na 
Amazônia. É um trabalho pJVdutivo, cooperativo, socializado, rico, que preserva 
o meio ambiente e é economicamente rentável. O modelo de desenvolvmento 
adotado no Brasil hoje é insustentável é predador." (Parlamentar) 

"OcapitalismoquenósvivemosemgrandepartedomL111donãoéumcapitalismo 
desenvolvido. É um capitalismo selvagem. O nosso País ainda nem enbvu nesse 
capitalismo formalizado que ocorre nos Estados Unidos, nós estamos em um 
pré-capitalismo, selvagem ainda, é uma coisa grossa, bruta." (Ati vista social) 

'V consumo é uma c;oisa tipicamente capitalista, nós consumimos mais do que o 
necessário. A Tv, o jornal, o rádio criam necessidades que não são reais. As coisas 
inverteram, hoje em dia existe mais necessidade de consumidores do que materiais 
para consumo(...). Há uma lógica predadora nisso que é própria do capitalismo"; 
(Ativista) 

"Nós, cientistas, temos·escalas para avaliar os fatos que acontecem com dominios 
da natureza. A agressividade contra a floresta Amazônica é um nível regional 
catastrófico, por cau5a da perda da biodiversidade e por causa da implantação 
de um modelo de desenvolvimento que pode ser irreversível. Enquanto não 
acabar o último ecossistema natural, não totalmente interferido, parece que o 
capitalismo selvagem não se contenta." (Cientista) 

Enquanto isso, os qualificativos usados para criticar o socialismo são sempre mais amenos; 
referem-se principalmente à forma, à possível distorção com que o mesmo foi concretizado. 
Deste modo, o socialismo enquanto ideal libertário, utopia igualitária e "espaço de crítica ao 
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capitalismo" g"IJ.arda uma grande afinidade com o ecologismo: 

"Há uma identidade, mas também uma diferença. O importante é que está 
claramente demonstrada a inviabilidade do padrão organizacional que está aí, 
capitalista ou comunista (...). Nenhum dos dois atentou para a importância da 
variável ambiental. Cabe a nós formular um novo projeto, uma nova síntese." 
(Técnico governamental) 

A idéia de que é preciso trabalhar com dois horizontes, o possível e o desejável, aparece 
claramente formulada como uma estratégia básica: 

"Acho que há dois grandes planos quando se pensa o caminho para a 
sustentabilidade. Um plano institucional, neste modelo de desenvolvimento 
econômico: capitalistas em vários países do mundo se preocupam com os impactos 
ambientais e adotam medidas paliativas (...). Uma série de problemas são 
importantes de trabalhar no plano institucional, porque são conquistas ambientais 
e sociais que podemos ter no curto prazo. Essas conquistas vão se traduzir, na 
prática, em melhoria da qualidade de vida, das condições da habitabilidade do 
Planeta. Agora, o desenvolvimento sustentável seria mudar completamente o 
modo capitalista de produção; o capitalismo a meu ver é intrinsecamente 
insustentável ( . .). Em termos estratégicos, caminhar para a sustentabilidade 
significa reduzir os impactos ambientais ao máximo. Outro imperativo é acabar 
com todas as formas de centralização econômíca e política. A centralização 
econômica gera por si mesma grandes conglomerados produtivos das grandes 
empresas, -dos grandes monopólios, oligopólios e grandes cartéis. Toda 
centralização política leva a um sistema fechado de tomada de decisões e portanto 
à apropriação do Estado por interesses privados (...). Mas isso é um processo 
lento, utópico ainda." (Ativista) 

Descentralização, formas de produção e de vida autogestionárias, desconcentração das 
populações humanas, empreendimentos em menor escala são ingredientes indispensáveis à 
"sociedade orientada por valores ecológicos": 

"( . .)Devemos buscar formas de autogestão, mudar o sistema de organização 
social( . .). As pessoas devem morar perto do local de trabalho. Ê preciso 
disciplinar as concentrações urbanas. As grandes metrópoles são ingovemáveis, 
independente do partido político que as estiver administrando." (Parlamentar) 

"( . .)Não existe uma saída única para o tipo de economia que queremos. A saída 
implica um crescimento da autogestão, da prod~;~ção cooperativada. Penso muito 
a questão do capitalismo não só como sistema econômíco, mas associado a outras 
variáveis que historicamente ele incorporou. Por exemplo, é uma economia 
centrada no urbano, no crescimento das grandes unidades, e que conduziu ao 
gigantismo, à concentração, à tecnologia pesada. Todos essses fatores devem ser 
repudiados pois não são compatíveis com uma pers_pea.tiva eoológica." (Cientista) 

"Tem que haver um esvaziamento dos Estados Nacionais e das unidades da 
Federação, e um deslocamento de responsabilidade para o nível local(...). É dífícíl 
ditar uma regra geral para o País, porque é muito diversificado. Seria preciso um 
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plano de ação que respeitasse as diferenças regionais. As atribuições devem ser 
cada vez mais descentralizadas, se possível dos municípios." (Técnico 
governamental) 

Ideais de autonomia e ao mesmo tempo de submissão dos indivíduos ao "bem comum", 
aos imperativos éticos, constituem uma tensão permanente. Mas a via autoritária é sempre 
descartada, e os valores da cidadania e da sociedade democrática aparecem fortemente 
afirmados no discurso da nossa com unidade: 

"Existe um setor minoritário no movimento ecológico que propõe um 
autoritarismo explícito. Os ecofascistas, ou n~hobbesianos, dizem que não se 
pode confiar na capacidade da população comum para tomar medidas que 
garantam a sobrevivência. Seria preciso um poder esclarecido e autoritário que 
imponha uma disciplina sobre o conjunto da sociedade. Quer dizer, os homens 
não teriam como evitar a destruição, a não ser através de um Leviatã Ecológico. 
Mas é uma idéia que não vingou muito. O movimento ecológico hoje é 
majoritariamente herdeiro de uma tradição libertária." (Cientista) 

"Nós achamos que se você não consegue definir parâmetros e referências que 
criem relações igualitárias, participativas, autônomas entre as pessoas e os 
movimentos sociais, dificilmente uma sociedade não democrática terá condições 
de dar soluções racionais e razoáveis para a questão do meio ambiente. Ela será 
destrutiva. Na verdade, nós quase fazemps uma relação necessária entre 
democracia e o meio ambiente. Quanto mais autoritária, ela terá muito mais 
chances não só de destruir o meio ambiente, como a si própria. Então, eu diria 
que, hoje, o nosso eixo temático é esse: pensar a relação democracia, 
desenvolvimento e meio ambiente." (Ativista) 

Ressalta-se igualmente a força da idéia do homem transformador, capaz de superar limites 
e dar saltos qualitativos na História. Só que esse homem não é nenhum herói ecologista, não é 
um ser incomum ou genial, é o cidadão. A noção de cidadania emula toda a positividade 
necessária ao perfil de quem deseja viver em harmonia com seus semelhantes em seu meio. Ela 
implica a ética, a consciência, a mobilização e o sentido de coletividade. Ela é invocada por 
diferentes atores como a condição sine qua non para o advento da "sociedade ecológica": 
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"Quando o cidadão tem consciência de q_ue não é uma ilha isolada, ele nem precisa 
estar ligado ao discurso ecológico. A medida que ele se sente parte de um 
conjunto, de que ele sabe que a ação dele tem conseqüências, ele passa a ser 
ecologicamente responsável( .. ). Então, ser ambientalista é uma questão de 
postura do sujeito perante os fatos, e não perante a f1orest~1, o índio, ou outra 
questão qualquer." (Empresário) 

"Fica parecendo que a luta dos meninos de rua é uma, dos velhos é outra, dos 
ecologistas é outra, dos negros é outra, das mulheres é outra. A questão comum 
é a questão dos direitos do cidadão, da cidadania." (Ativista) 

':4 questão da democrada no Oddente sempre esteve ligada à idéia de instituições 
que garantissem os direitos individuais ( . .). Mas houve uma deturpação. O direito 
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individual virou o direito de todo mundo ter carro/ por exemplo (..). Essa coisa 
de que todos têm direito a tudo é inviável e é um dos impasses dos movimentos 
sociais hoje em dia. A democracia que queremos é aquela capaz de garantir o 
exercício da cidadania/ e cidadão não é um indivíduo/ é um ser coletivo/ que 
sabe que sua liberdade vai até a cerca do vizinho/ que o seu comportamento 
afeta a comunidade. " (Ativista) 

'Vizem que é elitismo quando lutamos para impedir a construção de um edifício 
que faz mau uso do solo. Mas~ acima do direito que tenho sobre o terreno/ há os 
direitos dos vizinhos/ do bairro/ da comunidade. São interesses difusos do 
cidadão/ os direitos de todos/ é o equibôrio." (Ativista) 

Em termos frios ou líricos, o que se destaca é a crença no esforço social, coletivo: 

·~ ciência nos diz que há um ritmo da natureza. Um dia o sol pode se apagar. Se 
nós todos trabalharmos jtmtos/ e se o sol for se apagar, nós reacenderemos o sol. 
Se o sol vai explodir, nós controlaremos a explosão. Agora/ para fazer isso/ temos 
que nos por de acordo sobre o nosso objetivo. Por isso/ o meu empenho em 
popularizar a questão ambiental. Eu mesmo fundei mais de uma dezena de 
associações ambientalistas/ porque acho que a ação humana é fundamentalmente 
social coletiva. E o pensamento também é uma ação coletiva onde a idéia/ 
circunstancialmente/ se revela nessa ou naquela pessoa." (Ativista) 

Duas idéias parecem se orientar em duas possibilidades, não necessariamente excludentes 
entre si_ o discurso da comunidade sobre qual ou quais fatores deverão operar a mudança 
desejada no atual "modelo civilizatório". Embora o "homem consciente", ou simplesmente o 
"cidadão", seja apontado sempre como o agente privilegiado dessa transformação, o fator 
desencadeador da consciência residiria em dois processos diferentes. Um deles é lento; dá-se 
no campo da cultura e depende de um alto investimento em educação ambiental: 

·~ questão ambiental é em muitos aspectos uma questão cultural no sentido 
amplo. Por exemplo: quando você descobre uma tensão entre a preservação das 
florestas e o emprego/ é porque a sociedade/ ao longo da história produziu essa 
dissociação/ produziu um tipo de agricultura destrutiva/ produziu um tipo de 
tecnologia destrutiva/ produziu um tipo de sociedade concentradora de renda 
indiferente ao mundo natural. Enfim/ produziu toda uma visão/ uma cultura/ 
uma prática das quais resultou esse conflito. Eu acho que/ quando você entra 
nesses problemas afetos à questão cultural tudo é mais dilícila lógica não é 
simples. Por exemplo/ se na Índia passa-se fome/ por que não comer as vacas? 
No campo da cultura/ essas questões são muito mais complicadas/ porque a 
tecnologia muda com muita rapidez/ mas a cultura muda com muita dificuldade. 
Contudo/ é na cultura exatamente que se dá o campo da mudança." (Ati vista) 

':4 resolução dos problemas ambientais/ não só no Brasil mas em outras partes 
do mundo/ depende de um alto investimento em educação/ no sentido amplo e 
estrito. No sentido mais geral o cidadão bem informado tem condições de 
discernir, de julgar prioridades/ o que é fundamental para a formulação e o 
acatamento de políticas públicas. E no sentido da educação ambiental mesmo/ é 
preciso mostrar ao cidadão/ à criança que será um futuro cidadão/ que pequenos 
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hábitos, atitudes simples, podem ajudar na preservação do meio ambiente. No 
primeiJV caso eu vejo uma ação de governo, no segundo eu acho que as entidades 
ambientalistas têm um importante papel." (Técnico governamental) 

O outro será uma consciência provocada pela dor, pela experiência traumática de situações
limite: 
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''Não acredito que as mudanças ocorram num passe de mágica. Como resposta à 
Rio-92, certamente vão ser celebrados muitos acordos internacionais ... Mas, até 
serem colocados em prática e haver uma resposta de cada nação participante, 
deve demorar ainda pelo menos uma década. Mas acredito que no final de um 
cenário de grande taxa de extinção das espécies e de uma falta enorme de 
dignidade nas comunidades humanas, talvez no fundo do poço desse cenário 
residam as possibilidades de uma conversão ou de uma grande transformação 
do homem. Sobretudo essa transformação terá que vir no nível dos valores 
humanos. Certamente, primeiJV vamos passar por essa fase mais discursiva, de 
exposição dos problemas, de uma conscientização um tanto superficial." 
(Cientista) 

"l--ái chegar uma época em que desaparecerão as árvores, as pessoas vão ter que 
plantar, acho que vai haver algumas catástJVfes, talvez nós venhamos a ter 
períodos difíceis ... Mas eu preliroissodoque vir um guru que imponha às pessoas 
regras de não usarem mais árvores, por exemplo. Mas eu sou otimista. Acho que 
está indo mais depressa do que se imaginava. Em 20 anos todo mundo já se 
preocupa. A gente começou a se preocupar com a Amazônia tendo ainda uns 
70% dela, 60% que seja, já e' alguma coisa. É possível evitar o que aconteceu com 
a Mata Atlântica, com a EuJVpa, que já não tem mais floresta. Mas não será 
fácil. Todo mundo quer um meio ambiente sadio mas ninguém deseja fazer 
sacrifícios. Sem nenhum sacrifício não vai dar ... " (Cientista) 

':4s vezes fico estarrecido de ver que as pessoas não imaginam que a Somália 
poderá ser um fenômeno generalizado. Mas parece que a escassez não é p1Vblema 
( . .). Se não houver nada para comer, nós comeremos uns aos outros. Os açougues 
não fecharão. Só vai ter peça humana pendurada nos ganchos. Se não houver 
nada para beber, nós vamos beber sangue e urina. A minha urina e o seu sangue. 
Mas isso não vai afetar os bons negócios. Sempre haverá oportunidade de bons 
negócios para quem tiver capital e iniciativa. O p1Vblema de meio ambiente é a 
última preocupação dos senhores neo-liberais. Para eles não existe a saturação 
do meio ambiente. Eu acredito até que eles estão certos. Só que eu não gostaria 
de beber sangue do próximo, tampouco ver carne humana no açougue." (Ativista) 

Deus é energia 

"Somos parte de um universo que conhecemos muito pouco(..). Fica uma série 
de interJVgações no ar. Essas explicações racionalistas e materialistas para as 
coisas são muito pobres, não nos levam muito longe .. . Nesse sentido, acredito 
que possa ter energias aí, forças que não imaginamos. Não descarto, a priori, a 
existência de Deus." (Técnico governamental) 
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Ao operar noções tão fundamentais como as do destino dos homens e do Planeta, o 
pensamento ecologista questiona urna série de postulados ontológicos (que dizem respeito ao 
ser e à razão última das coisas). Produzem, por assim dizer, urna "cosrnovisão", isto é, urna 
compreensão (humana) sobre o universo e o lugar que o homem ocupa nele. 

Qualificar essa "cosrnovisão" não é tarefa fácil, uma vez que muitos dos nossos ecologistas 
misturam I combinam teorias originadas na ciência com oufras de origem filosófica, de variada 
procedência. 

Em termos de afirmar ou não uma espiritualidade, os ecologistas da amostra estudada 
dividem-se entre os que crêem em Deus e os que se declaram não-crentes. 

Por razões distintas, os dois grupos nutrem forte rejeição pelas religiões tradicionais, 
derivadas principalmente do judaísmo/ cristianismo, e peias instituições que as administram. 

No caso dos crentes em Deus, esse repúdio se expressa na forma de severas críticas à Igreja 
Católica e ao catolicismo em geral, confissão religiosa à qual quase todos um dia pertenceram 
"por formação familiar". A maioria diz ter deixado de ser católica. Esse fato, porém, pouco afeta 
a crença num ser superior, criador/regulador do universo/da natureza. 

':.tcredito em Deus/ mas não vou à Igreja/ não comungo/ não me confesso. Balizei 
meus filhos porque é praxe/ mas faço restrições ao Papa/ ao Vaticano e à Igreja 
Católica de um modo geral." (Ati vista) 

"Tenho religiosidade. Não professo especificamente nenhuma religião. Mas 
religiosidade apóia-se fundamentalmente em uma crença em Deus/ e isso eu 
tenho." (Cientista) 

Declarações corno "eu tenho mui tas religiões" ou "não professo nenhuma religião específica" 
parecem indicar que a espiritualidade no discurso ecologista_ para aqueles que crêem _passa 
pela afirmação radical de uma "religiosidade livre": 

"Deus está dentro da gente/ dentro de todos os seres vivos. Como ele está em 
tudo/ nada pode aprisioná-lo/ nenhuma religião/ não há dogmas." (Ativista) 

Nesse tipo de religiosidade, "Deus" não tem um rosto: 

"Eu acredito que tem que ter uma força .. . Essa vida/ essa energia/ tem que ser de 
alguém/ mas não aquele velhinho sentado/ de barba ... " (Ativista) 

'Deus para mim é tudo/ não é uma imagem/ tanto que eu acredito nessa 
espiritualidade maior. Hoje não t~o uma religião definida." (Ativista) 

"Não tenho religião/ mas sou p'rofundamente religioso. Acredito em um Deus 
criador, mas só no início. Ele não é onipotente/ não tem controle sobre o que 
criou (. .. )." (Ativista) 

As palavras mais usadas para identificar I nomear Deus são energia e força: 
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''Deus não está em nenhum lugar e em tudo ao mesmo tempo. Porque na minha 
concepção tudo é energia, são milhares de níveis de energia interagindo (. .. ). " 
(.,_tivista) 

':s'e entrarmos pelo lado científico, a nossa nave Terra teve origem no mesmo 
processo que originou o sol e todos os seus planetas em volta. Isso veio de uma 
explosão da galáxia. Tem uma força qualquer que rege toda a natureza, essa é 
minh• concepção de Deus." (Técnico governamental) 

'oou espjritua/ista, não tenho um Deus específico. Acredito numa coisa mais 
ampla e até certo ponto indefinida. Pode ser um espfrito, uma energia, uma 
comwúuio de fluidos universais. " (Ati vista social) 

Nessa crença fl.indamental em Deus, todos os saberes contam _o da razão e o da intuição. 
Tanto a ciência quanto "outras formas de conhecimento" têm algo a dizer ou um lugar na 
espir.itualidade ecologista: 

''Eu creio em Deus como uma grande inteligência que articula tudo. Daqui a 
pouco vamos descobrir essas conexões interplanetárias ... Vamos saber muito mais 
pois a linguagem da cfência está se aproximando cada vez mais da poesia, da 
lin[fllagem do mito, da religião. Chegam todas a um ponto só." (Técnico 
governamental) 

''Acredito em Deus, em uma coisa mágica sim. Sabedorias milenares como a 
acupuntura, que não explicamos; todas as questões da parapsicologia, tem muitas 
cofsas.que são evidências da transcendência. Por isso as religiões são importantes. 
A Üus6o dentificista é uma prova de ignorância, foi uma coisa do século XIX ... " 
(Parlamentar) 

Alérn "''Clo11 c~ em Deus-Energia, outras representações e referências são fortes no 
discurso "eê"ologista sobre a espiritualidade. Mas duas em especial podem ser destacadas: 
Natureza e Gaia. 

Ef'presSões como "a natureza é Deus" e "uma das manifestações de Deus é a natureza" são 
comuns, bem como al~ões às religiões orientais e tradições religiosas anteriores ao cristianismo. 
Para oSinOiSsos ecologistas, essas tradições encerram uma grande sabedoria no que tange às 
"energias"' qú:é regul8m ó universo e a natureza: 
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''OJ:tamem 'ocidental vi v~ durante muitos séculos primeiro europocentrado e 
depois homocentrado _ principalmente a partir de Descartes. O pensamento 
Clfrltlsiano e positivista, muito forte na nossa cultura, colocou o homem como o 
c:wttro do Universo. O homem, sem dúvida, é uma das coisas mais avançadas do 
.Universo, mu não vive sem outras relações existentes nesse complexo. A 
Mlhrevivência do homem está diretamente ligada à natureza. Até a perda da 
espiritualidade do homem nos últimos séculos e a tentativa da retomada hoje da 
espiritualidade estão ligadas com isso, com a sensação de que ele se desequilibrou, 
se desligou do que era vital. O crescimento das seitas, se você pegar todas as 
religiões de antes de Cristo_ as chinesas, japonesa, como o budismo, o Zen, se 
você pegar tudo isso, todas elas têm uma referência muito forte na natureza. A 
industrialização, a urbanização, o homocentrismo afastou o homem disso. Eu 
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não diria afastou o homem de Deus/ mas afastou o homem da espiritualidade_ 
que pra mim é fundamental pra nossa sobrevivência enquanto espécie." (Ativista) 

Gaia é palavra consagrada pelas teorias do cientista inglês James Lovelock que só circula 
entre "iniciados", isto é, trata-se de termo praticamente desconhecido dos setores apenas 
"ambientalizados". Simplificadamente, Gaia _ Mãe Terra, na mitologia grega _ serve para 
designar uma "visão holística" de que o planeta Terra é um todo relacional. Nessa visão, o 
Planeta seria auto-regulado por mecanismos semelhantes ao de um ser vivo, que interagem 
com todas as forças existentes no Universo. A "lógica de Gaia" independeria da "lógica do 
homem". Gaia existia antes de o homem surgir e continuará a existir, se por acaso nossa 
sobrevivência como espécie se inviabilizar. 

Na comunidade ecologista, todos ouviram falar e conhecem, ainda que superficialmente, 
as teorias de Lovelock. Poucos são os que acham que se trata de uma "bobagem completa" . A 
sua significação, contudo, é disputada por uma corrente holística 42 e por outra, que prefere 
ver em Gaia apenas uma "metáfora", uma representação lírica de uma "poética ecologista": 

"Extraindo o lado cientificista da teoria de Gaia/ eu acredito que existem relações/ 
que a complexidade de fatores é tão grande e determinante na natureza/ que faz 
com que a gente tenha uma postura de humildade em relação a ela ... Penso que 
ela é tão complexa/ que/ de fato/ existe um processo de auto-regulação que nosso 
conhecimento é incapaz de desvendar. Acho ainda que existe uma componente 
mística/ espiritual, que está presente nisto. Mas eu acredito que existe um 
componente espiritual no sentido grande da palavra/ que é uma maneira de 
colocar a questão de uma perspectiva não cientificista." (Parlamentar) 

·~ Teoria de Gaia é uma asneira científica. Acho uma idéia linda/ filosófica/ poética. 
Como sou escritor, valorizo muito a ficção e principalmente as ficções poéticas/ 
ainda mais trazidas da Grécia Antiga. Estou escrevendo um livro novo para 
adultos: O Tratado da Guerra/ que começa na Grécia Antiga. Estou estudando 
mitologia. Acho muito bonita a idéia de uma Terra como uma coisa única e 
equilibrada/ mas não vejo nenhuma base científica/ não vejo uma interação como 
eles falam/ entre a parte inerte como uma coisa viva." (Cientista) 

"É um hipótese i11teressante a Terra ser um organismo vivo que se auto-regula. 
Faz sentido isso/ se pen&"lrmos em uma escala bem macro/ talvez a Terra seja 
como que um átomo dentro de uma célula/ dentro de um órgão de um indivíduo ... 
Mas não vejo isso de uma maneira mística. É uma imagem bonita que pode 
cumprir uma função didática/ dar um toque nas pessoas. " (Técnico 
governamental) 

"Gaia é a representação mais acabada do pensamento holista/ que é fundamental 
ao ecologismo (..). " 

42 Uma terceir.~ corrente, nústica, é pr.~tic.=Jente inexis tente 11a .1n10stra. 
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"Tem muita gente falando de Gaia como teoria científica, questionando o seu 
rigor, está muito chato. Precisa de uns gaiatos~ umas pessoas que brinquem 
mais ... É preciso resgatar na imagem de Gaia o que ela tem de lúdico, a capacidade 
de nos emocionar. "(Ativista) 

Assim como a característica básica dos nossos ecologistas crentes é a defesa radical de uma 
"religiosidade livre", o grupo dos não-crentes defende a idéia de "um homem livre das religiões": 

"Não sou religioso. Tenho horror a qualquer teologia, a qualquer religião, porque 
impedem, fizeram isso no passado e ainda fazem, o homem de enxergar-se a si 
mesmo com suas grandezas e misérias." (Empresário) 

"Para mim, não existe um ser que norteie as coisas, un1 ser criador que seja a 
causa de tudo o que existe aqui. Cheguei à conclusão de que não tenho motivos 
para acreditar nisso. Para mim o homem está condenado a ser livre e a ser 
responsável pelos seus a tos." (Ativista) 

"Não, eu não acredito em Deus. Eu às vezes até preciso acreditar, porque é uma 
hipótese deliciosa para você suportar a vida, uma fuga necessária, mas eu não 
acredito quando eu estou na minha razão plena. " (Cientista) 

No discurso desse grupo, predomina uma visão materialista, e a crença de que o homem 
"está por sua conta" combina-se com um humanismo exacerbado: 
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':4 minha religião é a dignidade humana." 

':4 experiência do espírito é a experiência humana. Relembrando a poesia de 
Fernando Pessoa que citei há pouco: há pedras, há rios, águas, montes, plantas, 
animais, agora, é o ser humano que estrutura isso num todo. A experiência do 
espírito é uma experiência humana. A ciência nos diz que há um ritmo da natureza. 
Um dia o sol pode se apagar. Se nós todos trabalharmos juntos, e se o sol for se 
apagar, nós reacenderemos o sol .. Se o sol vai explodir, nós controlaremos a 
explosão." (Ativista) 

'Discordo de muitos dos meus compm1heiros que são biocêntricos, ou seja, que 
vêem ecologia a partir da ótica da natureza em si, na qual o que interessa é Gaia. 
Não, eu vejo diferente. Gaia para alguns significa mais do que relação entre as 
coisas. Eles têm um projeto místico, um projeto espiritual que não é o meu. Eu 
respeito imensamente quem pensa assim, mas o meu projeto é ver primeiro o 
lado do homem, da espécie humana, e, segzmdo, o do enriquecimento de espécie 
humana. Não o enriquecimento em termos materiais, o enriquecimento em termos 
culturais. Entre os vetores de enriquecimento estão as religiões, só que nem todos 
os indivíduos precisam disso, ou só disso. Existem as artes, a música, é possível 
usufruir de mil coiS<1S." (Cientista) 

"Nós somos frutos de nós mesmos. O homem é um produto cultural de si mesmo. 
Em grande parte o homem se independentizou da natureza. Anaturezc1 e o homem 
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são associados/ mas ele guarçla uma independência. No momento em que ele fez 
uma representação mental da natureza/ ele se separou dela. O campo da cultura 
é o campo em que o homem deve lutar para transformar o mundo. Nesse campo/ 
o Cosmos é apenas uma representação." (Ati vista) 

A recusa do elemento místico os tornam hostis a uma sene de "teses exóticas" que, 
supostamente adotadas por muitos ambientalistas, estariam prejudicando um entendimento 
correto acerca do ecologismo: 

"Sou totalmente contra essa tendência que se observa numa parte do movimento 
ambientalista de fazer parecer que somos mais uma dessas seitas milenaristas 
que aparecem em todo fim de século com respostas mágicas para salvar a 
humanidade. Sou definitivamente contra essa identificação dos ecologistas com 
/aquarianos'." (Ativista) 

"O que está dificultando o processo de conscientização é essa mistificação que se 
faz em cima dessas palavras/ como ecologia/ Gaia/ natureza/ coisas que estão 
num discurso insólito/ pouco coerente. Há uma mistura de conceitos/ de fatos da 
saúde/ do cotidiano/ com desastres globais/ isso gera confusão." (Ativista) 

Para eles, Gaia é uma teoria não comprovada ainda, que deve ser apropriada a partir apenas 
de seus elementos técnico-científicos: 

"Não acredito em nada que seja não-físico. Sou um materialista( .. ) . Gaia é uma 
hipótese que carece de comprovação científica. Eu acredito que a Terra fzmciona 
com muitas características de um ser vivo/ mas não a ponto de ter uma motivação 
própria/ uma consciência terrestre." (Ativista) 

"Aceito a teoria de Gaia do ponto de vista técnico e científico: a Terra é efetivamente 
um ser que tem c1 sua dinâmica própria/ as partes estão inte~relacionadas/ é uma 
coi&1 viva. Não acredito quando tem conotações semi-religiosas. A Mãe Terra 
etc./ porque essa não é a minha formação pessoal." (Técnico governamental) 

Contudo, a ausência de uma religiosidade, de uma crença explícita na transcendência, não 
torna esse grupo inteiramente despojado de preocupações íntimas com o sentido da vida, das 
coisas, etc., como se poderia supor. 

Em algumas das falas de seus integrantes pode-se verificar um questionamento, uma 
inquietação não completamente verbalizada, mas que nos induz a acreditar que, afora os poucos 
ateus/ materialistas declarados, para muitos a espiritualidade não é uma questão satisfatoriamente 
resolvida: 

"Não sou uma pessoa que a tua em nenhuma religião especificamente. Isso não 
faz parte da minha preocupação diária . Não sou uma pessoa que reza ... / mas 
tenho uma preocupação íntima que passa por mim. Não vejo um ser chamado 
Deus ( .. ). Não vejo uma coisa que criou a outra/ mas também sei que não tenho 
todas as respostas." (Técnico governamental) 
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Perguntado sobre os motivos que o levaram a militar em favor da preservação do meio 
ambiente, um dos integrantes desse grupo, que em outro momento da entrevista havia 
afirmado não acreditar em Deus nem na alma humana, na forma de um espírito que permanece 
após a morte, deu-nos o seguinte depoimento, que mostra como a experiência lúdica, 
inomeável muitas vezes, toma o lugar de uma religiosidade definida e nos fala de um êxtase que 
não advém da experiência mística: 
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"Por que preservar o meio ambiente? Porque não sou um Deus, não sou dono do 
mundo. Eu sinto o vento, a lua, as estações, tudo isso influencia o seu humor, a 
sua maneira de pensar. O homem urbano está cada vez mais distante, e às vezes 
não sabe como isso o afeta. Quando bate o Nmveste, e o cara fica meio a voado, 
ele não sabe por que, aquilo mexe com os nervos ... O homem está na Terra, 
transformando-a. Eu tenho 70 anos de vida, e depois isso vai continuar. .. É preciso 
ter humildade. E depois, me dá um prazer in1enso ver um rio correndo, sentir o 
vento passando, oUmr pra cinJa e ver a lua. Quando estou num manguezc'l/, a 
maré mexe comigo, eu sinto aquilo, a vida, isso me dá força. A vida pra min1 é 
in1portante. Então, é preciso deter a sua destruição." (Ati vista) 
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Os principais problemas 
ambientais brasileiros 

Estimulados a indicar os problemas ambientais mais graves (globais e brasileiros), os 
entrevistados citaram um rol bastante amplo, que pode, ser dividido em três blocos: 

a) problemas ambientais globais "clássicos": perda da biodiversidade, poluição dos rios e 
mares, erosão dos solos etc.; b) problemas ambientais urbano-industriais: urbanização acentuada, 
falta de saneamento, poluição industrial etc.; e c) problemas ambientais de origem sociopolítica: 
miséria, saúde pública, modelo de desenvolvimento etc. 

Quanto maior o envolvimento do setor pesquisado com a questão ecológica, mais rico se 
revelou o repertório de problemas ambientais apresentados. Não só o número de problemas 
citados é maior, como as respostas são acompanhadas de um raciocínio mais abrangente, 
recheado de fatos ou indicadores de sua gravidade. 

Dessa forma, ambientalistas, técnicos governamentais e cientistas são os setores que têm 
uma visão mais completa e multifacetada da questão, mencionando problemas tanto de 
natureza global quanto urbano-industriais e de origem sociopolítica. 

Já os representantes de movimentos sociais, seguidos dos parlamentares e empresários, 
apresentam um repertório mais limitado (sobretudo empresários). Tendem a listar os problemas 
sem a preocupação de fundamentá-los. Nesses setores menos familiarizados, parte das respostas 
destaca os problemas de origem sociopolítica (movimentos sociais e empresários) ou urbano
industriais (parlamentares). 

Segundo o número de menções, os cinco problemas ambientais mais citados foram: 
1. desmatamento I devastação de ecossistemas naturais; 2. falta de saneamento e de infra

estrutura básica (nos centros urbanos e áreas rurais); 3. urbanização acentuada (inchamento e 
inadministrabilidade das grandes cidades); 4. poluição industrial; e 5. poluição dos recursos 
hídricos. 

No que concerne à degradação dos ecossistemas naturais, houve destaque nas menções 
aos da Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, esta última considerada como apresen
tando a situação mais dramática, uma vez que está praticamente destruída. 

Mas a grande ênfase foi dada à problemática urbana, independentemente do setor 
pesquisado. No seu conjunto, a amostra expressou ter clara consciência de que, além de se 
inserir no quadro dos problemas ambientais mais gerais (perda de biodiversidade, de solo 
férteis, contaminação dos recursos hídricos etc.), a problemática ambiental brasileira tem 
especificidades: 

"Existem pJVblemas ambientais gra vesno Brasil, e acho que há uma especificidade 
na sua pJVblemática ambiental: ela é mdissociável da pJVblemática social. Por 
toda a história do País, passado escravocrata, sociedade autoritária, toda a 
formação do País se flli1damentou numa apJVpriação extensiva da terra e dos 
recursos naturais , e na exclusão social ... É aí que reside a raiz da questão 
ambiental. Não está nas mdústrias e não está nos automóveis. ClaJV que eles 
participam, mas não é esse o ponto da pJVblemática ambiental no Brasil, não é a 
p1Vblemática maior. Tem focos como Cuba tão, por exemplo, mas se você olhar o 
Brasil em conjUI1to, a pJVblemática ambiental tem duas especificidades, digamos 
assim: a pJVblemática urbana, pois no Brasil ela é maior do que a rural. Grande 
parte da população está concentrada nas cidades, que não têm mira-estrutura, 
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são inchadas, não têm saneamento básico nenhum. Então, essa problemática 
urbana é prioritária. Um outro elemento da especificidade é a diversidade das 
problemáticas regionais, o que exige uma regionalização na gestão que ainda 
está por ser feita . A problemática da Amazônia é uma, a do Nordeste é outra." 
(Cientista) 

"O problema mais grave é a miséria, ou seja, a falta de saneamento básico, de 
níveis mínimos de sobrevivência, de saúde pública( . .). É um conjunto de fatores 
que leva 80 milhões de brasileiros à miséria, e por isso reproduz e amplia a 
devastação ambiental. " (Parlamentar) · 

É lícito afirmar, portanto, que a opinião dominante na amostra é a de que, paralelamente 
às medidas que se devem tomar para a preservação I manejo dos ecossistemas naturais, se deve 
concentrar esforços para "enfrentar o problema urbano", o do "meio ambiente construído". Para 
muitos ambientalistas: 
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"O ambientalismo brasileiro e internacional vem se preocupando muito com a 
'ecologia do mico-leão' e negligenciando um problema central e cada vez mais 
grave da 'ecologia humana~ que é o da proliferação das cidades sem o menor 
respeito aos limites do ambiente em que se instalou. Hoje, fica muito difícil você 
determinar o que é área rural ou urbana no Brasil, porque até nos confins da 
Amazônia você encontra cidades, favelas, reproduções caricaturadas da cidade 
grande ... Se não olharmos com atenção para esse fato, de nada adiantará criar 
reservas naturais, pois a pressão futura sobre essas áreas será incontrolável. " 
(Técnico governamental) 
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A /lia ilidade do 
rojeto Ecológico 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Esta terceira parte do estudo procura sintetizar elementos que foram fartamente descritos 
ou analisados nos tópicos anteriores, elegendo como eixo para esta síntese uma discussão sobre 
a viabilidade do projeto ecológico. 

Estamos chamando de projeto ecológico o projeto social de incorporar a variável ambiental, 
na vida orgânica da sociedade brasileira. 

Teoricamente, esse projeto é dinamizado principalmente pela comunidade ambiental que 
começa a consolidar uma ideologia e uma prática. Por sua vez, essa comunidade está ligada 
(ainda que por laços tênues) a uma "rede" de outras comunidades semelhantes em todo o 
mundo. Neste sentido, o projeto ecológico propõe-se como projeto global, cujos limites e 
possibilidades estão sendo revelados pelas condições objetivas que cada país apresenta em sua 
realização. 

Nosso intento não é profetizar nem optar por uma visão "pessimista" ou "otimista" do 
processo em curso. É nossa intenção, nos tópicos que seguem, juntar peças de um enorme e 
complexo "quebra-cabeça" e mostrar em que condições objetivas (dos grupos sociais) se dão os 
esforços em prol da concretização do projeto ecológico. 

Deste modo, não serão alinhados novos elementos, mas sim rearranjados a fim de se 
mostrar como a sociedade pensa a si mesma e o mundo, como os grupos se vêem a si próprios 
(processo de individuação) e como é pensado o projeto ecológico (em termos nacionais e 
globais). 

Esse pensar coletivo ou individualizado aponta numa certa direção, vai gerando no seu 
desenvolver um elenco de avaliações/ auto-avaliações, de argumentos. A nossa hipótese é a de 
que devidamente analisados, esses elementos nos dão a dimensão utópica (não realizável no 
tempo histórico presente) e a dimensão concretizável do projeto ecológico. Indicam também os 
contrafortes que serão necessários fincar e os obstáculos a serem vencidos. 
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"Nós e os outros" : 
Ambientalistas e sociedade 

Como a sociedade é vista 

Foi perguntado a todos os entrevistados quais seriam na opinião deles, os impedimentos 
para a formação de uma "consciência ecológica" na sociedade brasileira. 

Os aspectos mencionados são vários, como se poderá ver, e não se percebeu nenhuma 
correlação entre a incidência de determinado fator e algum setor espeCífico do universo 
pesquisado. 

Dois eixos principais de enquadramento norteiam as referências dos entrevistados: o 
primeiro vincula parte dos fatores a uma condição estrutural que conformaria toda a sociedade; 
o segundo alinhava características comportamentais do brasileiro, construindo uma persona 
que, em tese, ofereceria uma série de resistências ao fortalecimento de uma consciência 
ecológica no País. 

Assim posto, o primeiro eixo nos fala das condições políticas, económicas e culturais que 
produzem um certo tipo de sociedade, enquanto a segundo descreve o produto dela. Um quarto 
fator, também estrutural, mas invocado com menos freqüência, diz respeito às raízes históricas 
e à condição geográfica do Brasil. 

Trata-se da idéia de que a crença na vastidão de recursos naturais e de espaço físico do País 
_"uma terra onde tudo dá", com recursos naturais inesgotáveis_ produziria a personalidade 
de "explorador" e "desbravador" do brasileiro. Neste sentido, a prática de uma exploração 
extensiva do território, sem preocupações com impactos ambientais, adviria exatamente desses 
conceitos de grandeza, de inesgotabilidade, historicamente arraigados no imaginário coletivo 
da população. 
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"Por toda a história do País/ passado escravocrata/ sociedade autoritária/ 
toda a formação do País se fzmdamentou numa apropriação extensiva da terra e 
dos recursos naturais/ e na exclusão social .. . A nossa geopolítica/ desde o Cabral, 
foi sempre uma marca na formação social brasileira. Apropriar-se de grandes 
territórios/ ter o total controle sobre o mesmo/ é uma marca que alcançou o auge 
durante o regime militar, na década de 70. Erttão/ há essa especificidade da questão 
ambiental no Brasil, que reside/ como já falei, nesse bmômio mdissociável: a 
apropriação extensiva de terras e recursos/ exclusão social_ é aí que localizo a 
raiz da questão ambiental." (Cientista) 

"O brasileiro/ desde muitos anos atrás/ foi criado dentro de uma noção de 
vastidão/ de território mesgotável,· foi criado com o pensamento de que o mato 
era ruim. Quando você til1ha uma casa e til1ha mato/ cimentava porque o mato . 
tirúla formiga/ tinha cobra. Durante muitos anos a população brasileira foi educada 
dessa maneira: não fazia mal derrubar uma árvore/ matar um passaril1ho/ pois 
tirúla tantos outros! ... Isso tomou difícil o processo de começar a verificar que 
aqueles conceitos dos avós/ com os quais gerações passadas conviveram/ não 
são os mais adequados." (Técnico governamental) 
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Em termos gerais, a avaliação que os setores pesquisados fazem do País e da sociedade é 
bastante crítica. Em todos os raciocínios acerca do "ser brasileiro" perpassa uma imagem 
negativa que se fixa em dois postulados básicos: 1 °) vive-se no Brasil um sistema econômico
social historicamente injusto, excludente, que produziu ao longo do tempo uma massa de 
marginalizados com baixo potencial de participação e transformação; 2°) o brasileiro não é 
informado, não tem consciência política nem noção do que seja cidadania. Como conseqüência, 
ele não participa das questões nacionais, espera demais do governo, não discerne entre o público 
e o privado e não acha que seja atribuição sua se preocupar com o outro, com a comunidade, 
e muito menos com o mundo. 

Esse estado de coisas afetaria diretamente, em múltiplos aspectos, á relação que se pode 
estabelecer entre a sociedade brasileira e uma consciência _e, concomitante, uma prática_ em 
relação aos problemas ecológicos: 

"Em um país pobre como o Brasil um ú1divíduo que está marginalizado da 
sociedade e da economia não tem o menor compromisso de evitar a degradação 
ambiental uma vez que a sociedade não únpede a sua degradação como ser 
humano .... Isso tem que ser mtemalizado por todos que trabalham com meio 
ambiente ... Qualquer ação tem que ter tm1 germe de mudança do sistema, sim. " 
(Técnico governamental) 

"Não podemos falar em conservação do meio ambiente sem que essa 
harmonia a ser buscada passe por uma harmonia do próprio homem com ele 
mesmo. E o homem tem necessidades, aspirações e limitações, e isso está sempre 
direta ou indiretamente vmculado à questão social ou económica. Eu não vejo, 
por exemplo, como criar relações de harmo11ia com a natureza, quando as pessoas 
não têm o que comer, não têm como se vestir, não têm como adquirir os direitos 
básicos do homem: habitação, educação, alimentação e lazer." (Cientista) 

Contudo, essa v1sao unan1me de que a sociedade é produto de condições que se 
combinaram perversamente ao longo da História não implica um julgamento indulgente do 
brasileiro. Informado por uma "cultura da transgressão e da impunidade", fundada por sua vez 
numa ética individualista, o brasileiro é visto de uma maneira mais negativa que positiva. 

"Submisso", "resignado", "imediatista", "desleixado" são alguns dosadjetivos mais utilizados 
entre os amostrados para caracterizar o brasileiro. Até o "jeitinho" e/ ou a "cultura da 
malandragem", que é resgatada de forma positiva por estudiosos, são aqui rechaçados como 
elemento negativo: 

"Falo sobretudo de uma coisa que se impregnou na mentalidade brasileira 
_ que tem um lado do charme, mas tem um lado muito dramático também_, que 
é a coisa do Jeitinho': essa coisa mdividual de não ter nenhuma consciência, 
vem dos tempos da Colônia. Falo dessa coisa predatória, meio malandra, de se 
'dar bem'." (Ativista social) 

"Em termos de personalidade, de características, eu destaco um certo 
desleixo, que vem, talvez, desde o tempo da escravidão. No fundo porque os 
escravos sintam que nada lhes pertence. Isso continuou nas relações capitalistas, 
pelo fato de o sujeito não se sentir parte, não ter o alcance de que isso é importante 
para sua sobrevivência. Sob esse aspecto, eu diria que há falta de um processo de 
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informação, falta de solidariedade, mas também o indivíduo não é estinwlc1do 
para isso." (Cientista) 

"O fato de você ter que pensar em grupo é impeditivo pam a consciência ambiental 
brasileira. A nossa cultura é muito individualista, e quando se fa/c1 em meio 
ambiente tem que se pensar no todo." (Ambientalista) 

Dentre os poucos traços positivos destacados. pelos entrevistados, um aparece como 
extremamente desafiador: trata-se da diversidade cultural, característica do "Brasil de contrastes": 

'Ve um lado, problemas de educação e cultura in1pedem o fortalecÍn1ento da 
consciência ecológica no Brasil; de outro lado, um problema que no fm1do leva a 
uma situação positiva é o da diversidade. O Brasil é cheio de diversidade e 
contrastes que podem ser utilizados para estruturar esse novo conhecin1ento e 
essa nov.1 e utópica qualidade de vida que se quer." (Cientista) 

Somente dois entrevistados (do total de 72) emitiram a opinião de que o povo brasileiro 
"não é melhor nem pior do que qualquer outro" e de que mesmo sendo ainda sob a forma de 
uma "consciência ingênua", ele em geral nutre grande simpatia pelas coisas da natureza: 

':4té mesmo pelas condições naturais do Brasil, com SUc1S florestas, rios etc., o 
brasileiro tem muito contato com a natureza. Mesmo a maior parte dos 
indivíduos que veio para as cidades migrou dos campos. Essa vivência, e 
experiência estética fazem do brasileiro um ser sensível às coi&1s da natureza. 
O que precisa é trabalhar essa sensibilidade, transformá-la em atitudes 
responsáveis." (Técnico governamental) 

Para os que partilham dessa visão, minoritária na amostra, os indivíduos e os povos têm 
características diferenciadas, forjadas na tradição histórica e cultural de cada um. Para eles: 

"O brasileiro vai ter uma participaçio na questão ecológica diferente de outros 
povos, segundo sua capacidade e suas características. Não será uma forma 
melhor ou pior, não indicará mais nem menos consciência. Será a forma 
possível, dada as condições sociais e o co11texto histórico em que se encontra 
o País." (Parlamentar) 

Como o Estado é visto 

"Nós temos um Estado enfeudado, de costas para a sociedade." (Cientista) 

O Estado e o Governo brasileiros desfrutam de uma imagem bastante negativa 
entre os formadores de opinião até mesmo entre os técnicos governamentais e setores 
da intelligentsia em seus aparelhos culturais (por exemplo, as universidades). É como 
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se, independentemente dos agentes/ dirigentes, a "máquina governamental" se movesse 
segundo uma lógica própria, resistente a governos e políticas. 

Cerca de 40% das pessoas entrevistadas ocupam ou já ocuparam alguns cargos no 
setor público. Destes, metade desempenhou função no primeiro escalão, dirigindo 
importantes organismos direta ou indiretamente ligados à gestão do meio ambiente. 

A maior parte desses entrevistados referiu-se à dificuldade de se introduzirem 
mudanças na máquina "viciada" e "emperrada" do Estado. Quer seja considerado em 
sua esfera municipal, estadual ou federal, o Estado brasileiro é tido como "um organismo 
doente, obsoleto, cada dia mais incapaz de responder às demandas da sociedade 
brasileira": 

"Tomando como referência a questão ambientat talvez o setor mais atrasado 
hoje seja o Estado, onde a justaposição de estruturas e o corporativisnw se colocam 
na frente e in1pedem que se fc1çam uma série de mudanças que seriam do ú1teresse 
público." (Técnico governamental) 

Entre os atributos negativos, fartamente mencionados nas entrevistas, destacamos 
aqueles que resumem os consensos da amostra: 

a) o Estado é tido como o grande poluidor_ título que disputa com os empresários. 
Para os entrevistados, o Estado polui pela omissão, ao eximir-se de resolver a questão 
do saneamento básico _ só 8% dos esgotos domésticos são tratados no País _ e não 
punir os poluidores do setor privado. É também diretamente poluidor, uma vez que 
são poucas as empresas estatais que se orientam pelas normas ambientais existentes. 
Deste modo, as indústrias governamentais mineradoras, metalúrgicas e da química e 
petroquímica, com raras exceções, seriam um fragoroso exemplo do descaso ambiental 
por parte do Estado; 

b) o seu potencial devastador só é comparável, talvez, ao do setor empresarial 
privado nacional e multinacional. Aqui, a referência foi claramente vinculada aos 
"megaprojetos dos anos 70" e ao modelo desenvolvimentista adotado pelo Estado 
brasileiro durante o Regime Militar: 

"O que nós tivemos aqui foi um capitalismo de Estado, LW1 plmw delirante de 
fazer do Estado o motor do desenvolvimento ( . .).Foi desastroso em vários níveis: 
endividou o País, criou máqwi1as fc111tásticas que se aliníeJ1tam de uma cultura 
corporativa e que não são controladas por nmguém e, aú1da por cúna, causou a 
maior devastação ambieJ1tal de nossa história. Se você jLmtar o Projeto fari, as 
hidrelétricas, a TrmlSamazônica e as esta tais que extraem e transformam matérias
prinws, você vai ver que o maior agente de devastação que nós já tivemos foi o 
Estado brasileiro ... " (Ambientalista) 

c) além disso, ele é visto como ineficiente na fiscalização e no controle das atividades 
danosa ao meio ambiente. Essa ineficiência adviria da sua estrutura excessivamente 
centralizada e burocratizada, daí o apelido de "máquina emperrada" . 

A superposição de funções e a desarticulação entre os órgãos são outras 
características que compõem esse quadro de "ineficiência generalizada" do Estado 
brasileiro: 
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"O Brasil tem uma institucionalização ridícula . Nossa formação de órgãos 
públicos, em todas as áreas, é um absurdo. E é exatamente por esse absurdo que 
temos essa péssúna administração, essa roubalheira, essa máquina pesada, esse 
governo de incompetentes . Embora .1 Constituição diga que o Brasil é uma 
repúblic<1 federativa, ele~ na verdade, um grande Estado cuja capital é Brasília. 
Você tem órgãos .... por exemplo, o !BAMA: ele tem a funçiio de definir e coorde11<1r 
a política ambiental. São ILmções únportantíssúnas. E ftmções que o !BAMA não 
desempenha: ele não coordena nem define a política ambiental, porque o Brasil 
não tem política ambiental. A definição da política é dada pelo CONAMA, e 
únplementada a nível federal pelo IBAMA . Mas é claro que é o IBAMA que tem 
que estruturar, que costurar tecnicamente, porque um fórum colegiado de 4~ 50 
pessoas não vai definir política assim, sem ter uma lideranÇ<1, diretriz. Por que 
ele não faz isso? Porque o IBAMA tem delegacias regionais em todos os estados 
do Brasil, e vai prender passarinho em delegacia regional .. . Não estou depreciando 
a atividadede proteçãoà fmma. Mas quem tem que prender passarú1hoou soltar 
passarinho preso é o órgão estadual ou orgão mlll1icipal. E um absurdo querer 
que um órgão de Brasília vá ter ação executiva a nível de Estado, quando ele, 
para ~1zer isso, ainda deixa de fazer o que seria próprio de wn organismo desse 
tipo. Existe muito pouca g ente para trabalhar, e essa gente trabalha em 
superposição e em vácuos ú1s titucionais." (Técnico governamental) 

d) para agravar, o Estado tem se mostrado incapaz de formular e gerir políticas 
públicas compatíveis com as aspirações da população. A ausência de prioridades_ ou 
as freqüentes opções erradas _ indicam que o Estado se tornou insensível, operando 
um divórcio entre os seus desígnios e os da Nação. A imagem de um Estado incapaz de 
escutar os apelos da Nação, impermeável à opinião média dos cidadãos, é recorrente. 
Em vários depoimentos, fala-se do "Brasil do papel e do Brasil real", do país das elites 
e o do povo: 

"O Brasil saiu de uma situação em que apenas uma vontade contava, como 
acontecia na época do Império, para uma república de notáveis que legisla e 
governa para uma elite, se espelhando no Prúneiro Mlll1do. A maior parte da 
população fica à margem e muitas vezes nem atina para o sentido de certas coi&1S. " 
(Gerente de meio ambiente de empresa do setor privado) 

e) por último, a crítica mais constante diz respeito à corrupção, aos interesses 
corporativos que dariam margem a comportamentos escusas. A falta de transparência 
na administração pública alimentaria um círculo vicioso de tráfico de influência, de 
impunidade e de uma apropriação indébita de benefícios do/ ou propiciado pelo Estado: 
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"O Estado brasileiro é privatizado." (Parlamentar) 

"O principal motivo de derrotas quando apelamos à justiça é o tráfico de influência, 
que faz prevaleceras interesses dos poderosos sobre os interesses comLU7Ítários e 
sociais. " (Ambientalista) 
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Um dirigente de organismo estadual de gestão do meio ambiente (secretaria) resume 
com o seu depoimento a opinião dominante na amostra, quando é analisada a relação 
Estado e meio ambiente no Brasil: 

"Um Estado é a máquina/ ou seja/ o conjWJto dos organismos criados para intervir 
n~1 vida pública/ é também o Governo_ que representa a vontade política_ e é o 
aparelhamento jurídico/ estratih"cação do que os cidadãos pensam e esperam do 
poder público. A dinâmica desses três fatores é que realiza o Estado/ e é preciso 
WJidade de ação e objetivos. No Brasil, nós temos uma máquina amorfa/ um 
Governo que é refém de uma situação econômica que beira o caos e uma legislação 
que é muitas vezes descolada da realidade porque ela quer ser a consciência 
ilumú1ada de um País que está às escuras. Se ~1zem leis sem se consultar o povo 
ou os setores sobre quem aquelas leis vão repercutir. Eu não diria que o Estado 
brasileiiV não é capaz de fiscaliza~; ou que o Governo não tem uma política. Eu 
penso que nós temos cada es fera do Govern o trabalhando de um modo/ em cada 
cabeç~1 uma sentença. Ve;o isso como uma crise do Estado brasileiiV/ e não da 
área an1biental do Governo. Esses desmandos/ ~1lta de rumo/ se repetem em 
todas as áreas. O Estado hoje é uma massa ~1/ida . " (Técnico governamental) 

Como os empresários se vêem e são vistos 

Como já foi mencionado, o empresariado, entendido como o corpo de agentes que 
comanda o setor industrial privado, disputa com o Governo o título de "o vilão da 
ecologia". 

O setor é freqüentemente adjetivado, pelos demais, de "ganancioso", "insensível", 
"aético", orientado exclusivamente para a obtenção do lucro fácil e imediato. Os setores 
mais críticos, que têm uma visão mais severa sobre a atividade empresarial, são os dos 
movimentos sociais, ambientalistas, técnicos governamentais e cientistas, nessa ordem. 

Comumente essas críticas constituem uma apreciação de cunho ideológico ou 
pragmático_ em muitos casos as duas coisas se misturam. 

Explicando: grande parte dos ambientalistas e de representantes dos movimentos 
sociais está convencida de que o capitalismo é "intrinsecamente insustentável" (no plano 
ecológico) e "intrinsecamente injusto" (no plano da justiça social). Essa convicção os 
leva à consideração automática de que o sistema produtivo que o sustenta é perverso e 
a execrar seus dirigentes/ gerentes/sustentadores. Para esses setores _ ou grupos 
bastante influentes no interior dos mesmos_, a crítica ao setor empresarial é antes de 
tudo ideológica. Essa pré-concepção gera atitudes de intolerância e desconfiança radical: 

"(. .. ) O conservacionismo é uma preocupação dentro do capitalismo ... O 
an1bientalismo se preocupa com a boa gestão da relação com o meio ambiente. E 
essa boa gestão/ no sentido mais cosmético/ pode se dar em sociedade de mercado/ 
ou não. DentiV de uma sociedade de mercado capitalista/ ou em uma múm ou 
em uma ~ibric,1/ ou qualquer coisa/ você pode ter uma gestão melho~; ou pio~; 
em relação ao meio ambiente. Mas em relação ao ecologismo/ é uma questão de 
valores/ uma crític,1 mais radical. Não vejo como casar o ecologismo com a 
civ iliz,1ção capitalis ta . E/ mais fund,1mente/ com ,1 civilização urbano
industn~11(..). " (Cientista) 

A Viabilidade do Proieto Ecológico 133 



"Esses relatórios_ como o Brundtland _ têm esse htdo inovador e a utilidade de 
ser um instrumento crítico do tipo de desenvolvimento que se Üz. Mas a verdade 
é que esse pensamento ambientalista nLmca fez uma crítica frontal ao capitalismo. 
Eles estão pegando o capitalismo pelas costas. Eles chegam e dizem assint: 'Se 
vocês exploram dessa forma, não vai haver o que explorar. Portanto, é de vosso 
interesse explomr melhor '. Mas o enfoque correto não é bem esse ... O que o 
movimento ambientalista no mundo inteiro tem que se perguntar é se o 
capitalismo é efetivamente compatível com a democracia, com o desenvolvimento 
e com a na tu reza; ou se ele é um modo de produção e organização social e política 
em que essa preocupação não está inscrita dentro dele. Eu estou convencido 
disso, o capitalismo é destr!Jidor; ele é voraz nas relações sociais, culturais e 
políticas e com a natureza." (Representante de movimentos sociais) 

Vêm da parte deles as opiniões, por exemplo, de que a "consciência empresarial" 
exibida em clima de Rio-92 não passa de "fachada", de "um golpe de marketing', de 
uma apropriação I cooptação de uma temática que afinal vem colocando os empresários 
na berlinda, uma vez que seriam eles sem dúvida os principais poluidores/ devastadores 
da natureza! 

':4té eu já estou enjoado da palavra ecologia, pois tudo virou ecológico, 
refrigerantes. tudo. Aliás é próprio da sociedade de consumo, a aí reside o seu 
sucesso, a capacidade de absorver movimentos culturais que questionam seus 
padrões e devolve-los à sociedade como "produtos" a serem consumidos. Foi 
assim com o movimento hippie e agora o mesmo acontece com a ecologia ... Há 
uma banalização e uma desmoralização dos movimentos de contestação (..). O 
marketing empresarial em torno da ecologia é apenas uma das lace tas da reaçáo 
do sistema ... " (Ambientalista) 

"O que vejo é uma apropriaçáo do discurso ecológico ex a tantente pelos poluidores, 
pelas empresas que querem vender mais e querem continuar a perpetuar lW7a 
.espécie de conslmtismo que é completamente oposta ao que in1aginamos que 
deva ser rmta cultura ecológica. " (Ambientalista) 

"Não sei de nenhrm1a 'consciência empresarial'. O que temos silo iniciativas 
isoladas, poucas de boa-fé (..). Em termos de uma macro-economia, estanws 
muito distantes de uma consciênci.-1 empresarial. Acho que só a pressáo da 
sociedade civil organizada, das ONGs, dos trabalhadores, é que vai poder reverter 
esse quadro. Estamos distantes daquele tipo de empresário, daqueles que são 
mesmo ambientalistas, aqueles que poderiam estar trabalhando para reduzir os 
grandes poluentes químicos, metalúrgicos ... Se houvesse essa grande mentalidade 
no Brasil, nós já poderíamos ter controlado, pelo menos, a poluição causada pelos 
carros, pelos ônibus(..). " (Representante dos movimentos sociais) 

Até mesmo a tese do "desenvolvimento sustentável", amplamente aceita em todos 
os setores, é por eles questionada com vigor: 
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'1sso, por enquanto, ainda é lWJa f.-1rsa. Nú1guém sabe o que é. Que quer dizer 
desenvolvin1ento sustentado? É um truque. Nú7!Jltém sabe exatamente o que é. 
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Onde aconteceu? Desenvolvimento sustentável? Sustentável como? Onde, para 
quem? Haverá auto-sustentabilidade no capitalismo? Corre o risco de ser mais 
um truque de mistificação coletiva porque é um conceito impreciso e são muitos 
os interesses que o disputam." (Ambientalista) 

Para os que compartilham dessa v1sao, os empresanos não são smceros" nem 
"confiáveis". Aliar-se a eles é deixar-se cooptar pelo sistema e de algum modo reforçá
lo. Quanto a um "empresariado verde", expressão que se usa para denominar o setor 
empresarial que utiliza os critérios de sustentabilidade e responsabilidade ecológicas 
para implantar I gerir projetos industriais _ ou mesmo produzir "tecnologias limpas" 
ou ainda produtos não agressivos ao meio ambiente _, esse empresariado seria uma 
realidade incipiente no País: 

"O que vemos são a Shell a Aracruz, a Rhodia posando de campeãs da ecologia. 
Se formos levantar a história poluidora dessas empresas, a sua dívida ecológica 
é impagável (. . .). Nada mais surrealista do que o Márcio Fortes pregando a 
sustentabilidade ... " (Técnico governamental) 

"Os empresários não absorveram ainda a idéia de ecossistema, de meio ambiente. 
Embora estejam c1derindo à b,mdeira verde, continuam os mesmos em sua 
essência. O Decreto 1.413, que foi provocado por reportagens que fc1lavam da 
poluição nos grandes centros industriais, colocou os 18 ramos industriais mais 
poluidores sob o manto da Segurança Nacional. E até hoje, quando você entra 
em uma discussão a fzmdo com um empresário, ele ameaça com algum general 
alguma força po1icic1l ... " (Ambientalista) 

Já na crítica pragmática, aglutinam-se as visões mais conciliatórias, que assumem 
a postura de pesar os "prós" e "contras" das atitudes do setor empresarial. Em termos 
da crítica do sistema produtivo, predomina a opinião de que "nada vai mudar do dia 
para a noite" e que todo esforço para a mudança, que é processo, é bem-vindo. Na 
crítica pragmática, o empresariado não é tanto "o vilão da ecologia", mas "uma 
consciência a ser trabalhada", um "aliado importante" no caminho para a 
sustentabilidade: 

':4 regra do jogo é es&1: vivemos num país capitalista, em que as empresas 
precisam vender seus produtos e elas hoje vêem a questão ambiental com muita 
simpatia. É muito importante associar uma marca, um produto, à preocupação 
ambiental. Algumas empresas têm uma ação legítima em termos ambientais. 
Muitas delas estão se adaptando porque siío obrigadas, a legislação ambiental 
exige, e aproveitam então, já que.são obrigadas, para fazer mesmo alguma coisa 
em prol do meio ambiente e divulgam isso. Porém, muitas vezes as empresas 
investem numa imagem /c1mbiental~ justamente para encobrir toda sua ação 
degradadora. Eu acho bom quando vejo uma empresa célebre por ser poluente, 
de repente, começar a divulgar que está fc1zendo projetas ambientais. Acho isso 
positivo, pelo menos si!Jllifica que o empresário parou para pensar sobre isso." 
(Ambientalista) 
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"Acho o marketing ecológico totalmente válido. Todas as iniciativas que valorizam 
uma ação harmônica do homem com a natureza tendem a contribuir para o 
aumento da consciência ambiental. É claro que há empresários que fazem um 
marketing apenas cosmético, oportunista, mas há os que estão rec1lmente 
empenhados em projetas sérios. Eu acho que LWJa das !Lmções das entidades 
ambientalistas é fiscalizar e denunciar o marketing picareta." (Técnico 
governamental) 

"Não haverá sustentabilidade sem uma reorientação do sistema produtivo, então 
não se pode virar as costas para os empres;frios nem deixar de procurar influir 
nos mecanismos de sustentação desse importante setor. Daí, é preciso lutar no 
Parlamento e nos organismos de governo por uma política industrial que incorpore 
a questão ambiental, é preciso aliar-se aos selares mais progressistas do 
empresariado. Estamos todos no mesmo barco, somos todos companheiros de 
viagem." (Cientista) 

Independentemente, contudo, do preconceito ou da postura mais moderada, o 
fato é o que setor empresarial é visto como o responsável direto ou indireto pelo maior 
potencial poluidor I devastador do planeta_ que são as indústrias em seu conjunto. 

Embora "toda atividade industrial produza um impacto ambiental", as "campeãs" 
da poluição/ devastação, eleitas pelos entrevistados, foram: a agroindústria e a indústria 
química e petroquímica. Entre os ramos industriais mais citados individualmente como 
poluidores, o destaque ficou para a indústria alcooleira (12 citações), papeleira (nove 
citações), mineradora (oito citações) e metalúrgica com especial menção ao alumínio 
(cinco citações). 

De um modo geral, a resposta do empresariado a essa visão predominantemente 
negativa do setor e de seus dirigentes perante os outros segmentos sociais é dada numa 
"auto-imagem" que se constrói em três pilares: 

O primeiro é constituído de uma espécie de auto-expiação, onde ele reconhece que 
não vem cumprindo bem o seu papel na questão ecológica: 
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"Tem nwita gente, pril1cipalmente ecologistas, que coloca o dedo no nariz da 
gente e diz: poluidor, foi sempre poluidor e agora quer passar por defensor da 
ecologia ... '. Pasmem, mas essa atitude é de um Í11fc111tilismo que chega a doer. É 
óbvio que a maior parte das atividades industriais é poluidora. A consciência 
ecológica não tem 50 anos ... Os diagnósticos mais sérios não têm 30. Então, 
contabilizar o passado das empresas não é válido. Eu reconheço que a múma 
empresa poluiu. Fui autuado, pressionado a adaptar o sistema, cumprir a lei. 
Faço isso honestan1ente. Agom, para se passar de uma atitude reativa para LlllJa 
pr~ativa, leva-se tempo. Não há má-fé. O que há é Lm1 misto de desconhecúnento 
e in1possibilidade. A recessão que a gente vive, com certeZc1, vai afrc1sar o processo. 
Muitos empresários vão retrair investimentos na área ambiental, senão quebran1." 

"No Brasil, ainda é muito recente a consciência ambiental. Não a consciência 
técnica, estafá vem penetrando há pelo menos uma década nas empresas, através 
da disseminação das chamadas tecnologias limpas. Falo da consciênia coletiva, 
no sentido de ver na questão ambiental uma coisa mais c7mpla. Reconheço que 
ainda é comum entre os empresários no País inteiro o conceito de que a questão 
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ambiental não pertence aos empresários, se11do uma questão que deve ser 
desenvolvida por acadêmicos, políticos, artistas, o que seja ... mas que depois 
virá_ se possível com retardo_, para ser obrigatório por lei. " 

"Eu diria que relativamente, considerando o passado recente, a consc1encia 
empresarial ~1cerca dos problemas do meio ambiente e do seu pape/nisso melhorou 
(..). O empresário brasileiro pouco ligou para isso durante muitos anos. E os 
ecologistas gritavam, e eles hitgiam que nem era com eles. Isso é como um 
pêndulo. Agora o pêndulo esfc'í útdo para o outro lado. E o que acontece? Nesse 
momento o pêndulo está pesando para o lado da ecologia, ou seja, está havendo 
muita pressão em cima da mdústria, muitos grupos an1bientais, com ou sem 
razão, gritando por ~1í, pressionando, e a população, sem saber o que é direito, 
mas está pressionando, Sem &1ber direito do que está falando, mas está cobrando. 
Então, o que acontece? O pêndulo úwerteu para o outro l~1do. O empresário está 
até um pouco acuado nessa histón~1. Então eu acho que esse pêndulo amda vai 
balanç~1r algumas vezes até parar num ponto de equilíbrio, em que o empresário 
vai fc1zero que deve fc1zer e a sociedade cobrar o que deve cobrar. Mas isso amda 
vai oscilar. " 

O segundo pilar é estratégico e opta por eximir o setor ou ao menos dividir as 
responsabilidades pelo descompromisso com o meio ambiente. Nessa parte da auto
imagem, "a empresa só faz o que é cobrado dela", cabendo à sociedade definir regras e 
prioridades: 

"Na múma opmião, ~1 questão não se resume à vont~1de política do empresariado, 
nem à disponibilidade de tecnologias ou rercursos. Tudo isso conta, mas não é o 
prmcipal. Na mú1ha visão, o que acontece é o seguinte: por que o Brasil ou 

qualquer país não resolveu a questão ambiental? Porque não é prioridade para a 
grande massa da população. E por que não é prioridade para a grande massa da 
populaçiio? Porque ela tem outras prioridades na frente. No Brasil, quais são ? A 
população, a metade está pensando, em prúneiro lugar, o que ela vai comer na 
próxima refeição. Ela não sabe. Então, se você fiz er uma pesquisa, como nós já 
fizemos em .1/gzms lugares do Bmsi/, você vai ver que, em prm1eiro lugar, para a 
população, a preocupação está no salário, talvez em segzmdo na estabilidade no 
emprego, em terceiro na ú11lação. T.-1/vez a questão ambient~1l venha em quarto 
ou quú1to lugar (..). Isto porque as necessidades básicas não estão atendidas. 
Vou dizer uma coisa muito simplista: um sujeito está morrendo de fome e vê 
passar na frente dele LtnW paquinha. Ele come a paquiniM ou não come a 
paqumha? Entiio, ele pensa em conservação ambiental, em biodiversidade, nesse 
t . d . ?( )" 1p0 e COISa • . .. 

'A adesão do empresariado bmsileiro aos critérios ambientais não depende só 
dele, n.io se trata de um processo que cabe só aos empresários, mas à sociedade. 
A mdústria fc1Z o que ~1 sociedade cobra e exige dela ... É evidente que a sociedade 
brasileira só vai exigir à medida que ú1temalizar a questão ambiental. Eu tenho 
pesquisas que mostram que a sociedade coloca em 1 ()"lugar, ao eleger prioridades, 
a questão ambiental. Então, a consciência ainda é incipiente. Qu.111do o sujeito 
está com fome, mteressa primeiro a comida. O País tem que se desenvolver, o 
nível de vida melhorar, para depois o indivíduo perceber c1 únportiincia do meio 
an1biente. " 
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"Não é a indústria que vai ditar a diretriz para a preservação do meio ambiente/ 
mas c1 sociedade. E aí ela deverá saber o que realmente deseja. Se a sociedade 
quer embalagens que durem mais/ é preciso saber que elas não se biodegradam 
com fc1cilidade e é preciso arccu com isso. É assLmto a se debater melhor c1té que 
se diga: nós como sociedade/ daqui pordiante/reJumciaremosa Lml certo tipo de 
indústria." 

O terceiro pilar articula a máxima "a melhor defesa é o ataque", e então o 
empresariado se vê a si mesmo como um setor que incorpora aceleradamente a questão, 
preparando-se para ser, num futuro próximo, "nã? Um dos interlocutores privilegiados", 
mas "o principal interlocutor", uma vez que: 

"Se a economia não Ú1corporar a variável c1mbienta/, então não haverá mudanç.1 
estruh1m/, e tudo se converterá em retórica/ em /igrejmhas '. Por isso/ o empresário 
tem tudo pam deixar de ser o símbolo do atraso/ da resistência/ para tonJar-se o 
arauto do novo tempo. Pam isso ele não precisa/ nem deve/ abdic.1r da lógica do 
lucro/ pois nú1guém pode operar 110 vermelho. Ele só precisc1 trabalh.1r com a 
lógicc1 do lucro respons;ivel, objetivando o desenvolvimento dumdouro _ ou 
desarollo duradero/ como fc1lam os espanhóis. A nov.1 regulaçiio do merc.1do 
oferece imens.1s oporhmidades de negócios. É claro que alguns setores sofrerão/ 
mas os grandes grupos j.i são diversificados o suficiente pam realizar mudanç.1s 
sem abalar seus negócios como um todo. Pelo porte das mudanças que a 
sustentabilidade está propondo/ não será o Estado nem o movimento ecológico 
que desempenharão o prú1cipal papel, mas o setor produtivo. A mmha opinião é 
que c1S grandes lidemnças empres.1riais em todo o mLmdo já se deram conta 
disso/ no Brc1sil também. " 

Como já foi visto na análise do setor, vários empresários são levados por essa 
convicção a uma atitude missionária, trabalhando ardorosamente para o aumento da 
consciência ambiental nos meios empresariais e na formulação de alternativas para um 
desenvolvimento que não venha a asfixiar a atividade industrial. 

Segundo a opinião de um empresário, reconhecida liderança de sua classe, a relação 
empresa e meio ambiente se dá num processo evolutivo, por etapas: 

':4 questão ambiental, no w1Íverso ú1dustrial, se divide em três fc1ses: 1/ era 
encarada como algo externo às empresas e deu origem às tecnologias de 
tratamento de refeitos/ efluentes etc./ 2/ foi Ú1fenmlizada e incorporada ao próprio 
processo produtivo/ Ú1centivando o desenvolvin1entos dos chc1mados processos 
lúnpos/ quase sem resíduos/ com o aproveitamento máximo de n1c1téric1-prúna e 
energic1/ 3/ o critério ambiental torna-se um critério superior e determúm os 
rumos e o processo de gestiío da própria empresa. Eu diria que/ no Brasil, já 
entramos na segzmda fc1se/ sendo poucas as empresas que começam a atú1gir a 
terceira.// 

Para terminar, é interessante observar que várias empresas classificadas pelo setor 
empresarial como exemplo de empreendimentos "ambientalmente responsáveis" foram, 
contrariamente, apontadas por ambientalistas e técnicos como "grandes poluidoras" 
ou praticantes de uma "ecologia cosmética". 
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Como exemplo, citamos: a Vale do Rio Doce; a Aracruz Celulose; a Riocell; os 
Projetas Jari e Carajás; e as "gigantes" da petroquímica, como a Shell, lpiranga e Petrobrás. 

No geral, ampara a acusação por parte dos ambientalistas a idéia de que cumprir 
a legislação não enobrece nenhuma empresa, afinal "é a sua obrigação". Pesa ainda o 
seguinte fato: a maioria das empresas são alvo da controvérsia, pertencem a 
conglomerados empresariais que ainda não adotaram os critérios ecológicos. Para 
alguns ambientalistas, eles elegem um ou outro setor para servir de "vitrine", enquanto 
o grosso das atividades dessas empresas_ a maior parte multinacional_ causa danos 
graves ao meio ambiente. Com o objetivo de "informar a população" e alertá-la sobre o 
marketing "de fachada" de muitas empresas, as entidades publicam periodicamente 
"listas negras", apontando as indústrias "sujas". 

A respeito destas contradições e deste choque de visões, um gerente de meio 
ambiente de poderosa empresa do ramo papeleiro_ que está investindo cerca de 4,5 
milhões de dólares em projetas ambientais no ano de 1992 _ se manifesta: 

"É preciso desarnwr os espíritos/ embora a atividade fiscalizadom deva ser 
permanente ( .. ). Há dois tipos de associ.1ções ambientalistas. Um tipo precisa 
ganhar LWJ espaço/ e pam isso precis.1 denunciar ... O outro tipo é como .1 FundaÇjio 
para o Desenvolvimento Sustentável, .1 SOS Mata Atlântica/ o Worldwatch 
lnstitute/ que s,io de reconhecida competência em termos de conhecimento da 
natureza/ e de alguma forma obtêm recursos para que a associação f.1çc1 algum.1 
coisa( .. ). As desse Se!Jlmdo tipo tmbaU1am/ obtêm recursos das empresas/ f.1zem 
projetos e assim por diante. Se você considera o outro tipo de associação/ vê que 
ainda precisa conquistar o espaço e conse!Jlle isso pelo sensacion.1lismo .... Qtmndo 
se sentir confortável com o esp.1ço dela/ aí re.1lmente vai fazer um tmbaU10 legal 
( .. ). V.io perceber que não é batendo panela que se fc1z meio ambiente( .. ). Eu 
sou ambient.1list.1 também/ tenho uma responsabihdade ambiental e procuro fc1zer 
minha parte. Se o ambientalista tiver a consciência de que a empresa/ ou o 
empresário/ não é um bandido/ e se o empresário tiver a consciêncic1 de que o 
ambientalista não é um filósofo idiota que está lá batendo panela/ quando você 
adquire uma consciência desse tipo começa a trabalhar jtmto ( .. )." 

O movimeuto ecológico 110 Brasil 

Um consenso perpassa os seis setores pesquisados: empresanos, técnicos 
governamentais, cientistas,políticos, lideranças de movimentos sociais, assim como os 
próprios ambientalistas _todos concordam que o movimento em defesa do meio 
ambiente cresce e amadurece no Brasil. Concordam igualmente com o fato de que o 
seu principal papel tem sido o de alertar a sociedade, chamar a atenção sobre os 
problemas ambientais e para a sua gravidade. 

Também estão presentes em todos os se tores/ argumentos que desqualificam o 
movimento ambientalista, julgando-o pequeno, desorganizado e ainda com pouca 
influência. 43 

4.1 Essa últim.1 av.1liaçlio parece compnwada pela pcS<JUi.sa de opinilio públim n..•aliz ad.1 p elo 1/JOPE (contrat.1do pelo MAST / Rj), 
onde .1penas 8 % d os 3 .650 entrevistados conseguiram lembrar o nome de .1lgunw entidade/ grupo c/ ou mo•'imento ecológico. 
Ainda .1ssim, entre os nomes lembrados, muitos siio entidades L'sfrangciras _ fix.1dos portanto por wn "eleito de núdi.1 "_ e de 
orgltJJÍSilJOS go\rerllí1111t:!Jlf.liS. N.1 '1isf.1 " .1pc1.IL'Cerc1111 ,1ind,1110111CS de (."!Upn..•S.1S, que, llO COJJ/rârio d,1 deles,-,, Cc1LJS il/11 Sérios 

prt.,bleJnas ,-unbient,-,is onde c.sf/io in.s·t,1J.1d;1s. 
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Com menos de 100 entidades no início dos anos 70, e agora com cerca de 800 (20 
anos depois), reforçado ainda por um time de ONGs (organizações não-governamentais) 
de origens diversas, o chamado movimento ambientalista,44 é um dos movimentos 
sociais que mais cresce no mundo, e também no Brasil. Enquanto o sindicalismo e os 
movimentos em defesa das minorias parecem ter esgotado seu potencial de crescimento, 
o ambientalismo apresenta um grande potencial de expansão, aparentemente explicável 
por dois fatores: primeiro por não trazer de modo radical a marca "esquerda" ou "direita" 
dos movimentos tradicionais _ sendo portanto pólo de atração para diferentes setores 
e classes sociais; segundo, por se ver respaldado por fatos reais de devastação e 
desequilíbrio que fazem parte da experiência comum das pessoas, sejam elas ricas ou 
pobres, operários ou industriais. Uma praia com derramamento de óleo, um ar 
irrespirável numa grande cidade afeta a todos, indistintamente. 

Solicitados a emitir uma opinião sobre o movimento ecológico no Brasil, de um 
modo geral, os entrevistados dividiram-se entre os que o vêem positivamente com 
algumas restrições e os que o avaliam negativamente, relevando alguns aspectos 
positivos. 

Poucos foram os entrevistados que só elogiaram ou só criticaram o movimento. 
Vale destacar ainda que o setor que produziu a avaliação mais pessimista do 

movimento foi justamente o dos ambientalistas, demonstrando uma excesiva severidade 
para consigo próprios. 

• A positividade do movimento 

"É e sempre será vanguarda da Consciência Ecológica. " 
(Empresário, coordenador do Business Council for Susteinable Development) 

Em grande parte dos depoimentos que vêem o movimento ecológico no Brasil de 
forma positiva, nota-se um discurso prospectivo, isto é, frases que começam 
invariavelmente com expressões como "terá um papel fundamental", "tem tudo para 
ser eficiente", "desempenhará um papel estratégico" etc. _ denotando uma idéia de que 
a grande arrancada do movimento não aconteceu ainda, muito embora a mobilização 
para a Rio-92 tenha dado ao mesmo e a seus ativistas uma visibilidade que nunca 
tiveram, a não ser em nível local, em demandas restritas. 

Assim, há uma esperança muito grande e uma forte expectativa em relação ao 
movimento, mais do que uma constatação, uma avaliação de fatos, por parte dos grupos 
que têm uma imagem positiva do mesmo. 

Geralmente, é destacado o seu papel de "vanguarda da consciência ecológica", de 
"pioneiros", de "fiscais do meio ambiente" . Os ambientalistas são vistos também como 
pilares de uma nova ordem a ser construída no futuro, como portadores da utopia da 
"nova sociedade ecológica" . São os "terroristas dos anos 90", na expressão de uma 
empresária paulista, que vê, no entanto, esse "terrorismo" como sinal positivo, uma 

44 Um dos grtmdes estudiosos sobre o .1ssw1to no /Jm sil, cientista p olítico Leôncio M.1.rtins (USP), corrobora essa opiniiio em 
recente .utigo publicado no jorna l do Brasil. 
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vez que "instala o debate, estimula a reflexão", fazendo a sociedade criticar os valores 
que de uma forma ou de outra causaram a devastação atual. 

Curiosamente, muitas palavras como "fragmentado", "radical" e "romântico" 
povoam tanto a visão positiva como a visão negativa, desqualificadora. Só que, aqui, 
aparecem com sinal trocado, como atributos positivos. Enquanto no discurso negativo 
a fragmentação é utilizada para destacar a divisão interna do movimento, a sua 
pulverização, aqui ela significa capacidade de atrair, de incorporar diferentes setores, 
cada um com seu interesse. Segundo um dos entrevistados, "o que então parece 
fragmentação pode significar riqueza do movimento, a sua pluralidade". 

Também o "radicalismo", atributo forte no discurso crítico, é visto aqui como 
"necessário", pois "toda ideologia tem que ser radical mesmo; se não, não causa impacto, 
não tira a sociedade do seu torpor", na opinião de um parlamentar. 

Até o romantismo, visto como imperdoável em movimentos libertários do passado 
(é só lembrar, por exemplo, a discussão que se fazia com relação à diferença entre o 
socialismo utópico e o socialismo científico ou "real"), é encarado como depósito da 
"poética" do ecologismo, território de gestação de novos valores sociais mais justos, 
onde um mundo mais fraterno, consciente e solidário é vislumbrado. Estar "à frente da 
esquerda", abandonando o esquema maniqueísta de pensar a sociedade em termos de 
esquerda/direita, parece ser um desejo comum das lideranças ambientalistas: 

"Nossa crítica tanto é dirigida ao capitalismo quanto ao socialismo que foi 
desenvolvido no Leste Europeu. T.-7.nto aqui quanto lá houve devastação 
ecológica." (Ambientalista) 

• A negatividade do movimento 

"Incipiente/passional desorganizado." 
(Técnico governamental) 

"O movimento vive uma crise de identidade." 
(Parlamentar) 

Entre os que vêem de modo negativo o movimento ambientalista brasileiro, podem
se destacar duas posições: 1) os que o desqualificam, afirmando não reconhecer a 
existência de um movimento ambientalista, mas somente de um aglomerado de 
entidades que não se entendem e não constituem uma agenda comum; 2) os que vêem 
as negatividades que o movimento apresenta como problemas a serem superados," crise 
de crescimento", nas palavras de um deputado federal ambientalista _ transição de 
uma fase em que o movimento atuava de modo amadorístico e panfletário para uma 
fase em que ele deve fazer alianças com amplos setores da sociedade e consolidar 
influência, construindo uma alternativa para o futuro. 

Assim, os argumentos utilizados para qualificar negativamente o movimento são 
os seguintes: 

a) a luta ambiental está descolada da luta geral da sociedade. Dominada pelos 
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grupos da "zona sul", 45 não se apercebeu da relação intrínseca entre as questões sócio
econômicas e os problemas ambientais . 

Este argumento é utilizado sobretudo por representantes do movimento social e 
dos partidos da esquerda tradicional (PCB, PC doBe PSB). Criticam sobretudo o corte 
"elitista" do movimento ambientalista, onde os ativistas são quase em sua totalidade 
membros das "classes médias" (fenômeno que não é exclusivo do movimento 
ambientalista brasileiro). A falta de inserção no movimento popular e a visão 
"naturalizada" do meio ambiente são os argumentos críticos mais fortes. Também se 
referem ao "europeísmo" do movimento e necessidade de " adequar sua visão aos países 
localizados abaixo do equador". Vários entrevistados se referem à necessidade de os 
ecologistas reverem as suas teses e colocarem o "homem na natureza", pois aqui, no 
Brasil, "a pobreza é a principal causa dos problemas ambientais". 

Para um sindicalista, muitos ecologistas preferem acreditar numa mística ingênua, 
na emergência de uma "nova era", do que no pano de fundo real que contextualiza a 
luta das classes e a dos países do Primeiro e Terceiro Mundo, que têm interesses 
diferenciados. Para ele, a questão central brasileira e dos países "periféricos" é a conquista 
da cidadania. Dessa conquista decorrerá tudo o mais, inclusive a necessária consciência 
ecológica; 

b) o movimento ambientalista é dividido, heterogêneo, frágil e emocional. Adota 
"teses exóticas", o que dificulta uma ação conseqüente e ampla adesão da sociedade. 

"Onde há 15 ecologistas encontramos 16 posições"_ foram as palavras de um dos 
mais respeitados líderes do movimento no Rio de Janeiro. "É um guarda-chuva de 
diferentes iniciativas, egos, personalidades"_ foi outra expressão bastante repetida por 
ati vistas. 

A heterogeneidade é registrada em duas lentes. Uma, utilizada por aqueles que 
são de fora do movimento (e que, portanto, percebem diferentes correntes e estilos); e 
outra, usada pelos próprios ativistas para constituir núcleos de identidade dentro do 
próprio movimento. 

Deste modo, o argumento da heterogeneidade é muito mais empregado para 
diferenciações internas, alusões a brigas intestinas entre "entidades de desenvolvimento" 
e "entidades naturalistas", entre "micro-ONGs" e "King-ONGs" . A SOS Mata Atlântica, 
uma das entidades mais conhecidas em todo o País e uma das mais citadas em todos os 
setores, é um exemplar típico de uma "Mega-ONG ou King-ONG" . Aqui se localizam 
todos os argumentos que fazem referência a uma disputa pelo espaço político que o 
ambientalismo vai ocupando. Os cortes ideológicos das várias entidades e a proximidade 
com os outros movimentos sociais dão origem à necessidade de diferenciação, que 
caracteriza o argumento da heterogeneidade. 

A fragilidade do movimento é atribtúda à sua desorganização e, conseqüentemente, 
à sua impotência. Pulverizado, com a maioria das entidades atuando apenas localmente, 
o movimento não aparece para a sociedade, não apresenta lideranças "nacionais", nem 
alternativas capazes de preencher o vácuo político que se formou com o fracasso das 
promessas desenvolvimentistas da direita e da esquerda típicas dos anos 50, 60 e 70. 

45 Est.1 expressiio é us.1d.1 par.1 indicar o /oc.11 de concentraçiio de m oradia dos grupos intelectu.7is e d.1s elites econórm'cas n.1s 
gmndes cid.1des bmsileims. F.v.1-se da 'zon.1 sul do Rio de faneim "e dos 'Janfins "em Siio P.1ulo. 
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Para um dos poucos parlamentares que foi eleito com uma plataforma explicitamente 
"verde", o movimento 

"Tem tido um papel muito aquém do esperado e desejado/ sobretudo na ausência 
de resposta à onda xenófoba/ IMCÍOJ1alista/ que surgiu no País com o discurso do 
Mestrinho sobre a Amazônia." 

Segundo este entrevistado, o ambientalismo ainda não consegue formar a opinião 
pública no Brasil. Outros sinais da "fraqueza" do movimento são identificados na 
dificuldade de se implementarem as leis existentes e nas poucas causas ganhas na Justiça. 
A falta de competência técnico-profissional também é invocada com freqüência . 

As teses exóticas são uma referência às idéias e aos axiomas do ideário 
ambientalista, é às crenças de alguns grupos considerados excêntricos. Para muitos 
dos entrevistados, o movimento não passaria de um "saco de gatos", onde várias 
tradições culturais se fariam presentes: "vermelhos que aprenderam a amar a natureza", 
"outsidersdos anos 60", integrantes do que se convencionou chamar de "contracultura" 
dariam ao movimento uma forma de "mosaico", onde "cabe tudo" . 

Esse ecletismo, que parece ser uma das riquezas do movimento, traz na opinião 
dos entrevistados duas dificuldades à sua assimilação pela sociedade em geral. Desperta 
o preconceito dos setores mais conservadores e/ ou intolerantes, e instala uma certa 
confusão em outros, pois; dependendo do grupo e da bandeira, o ecologista é 
identificado de um modo, adquirindo rótulos sociais diferentes e, às vezes, conflitantes 
entre si. 

Teses como "é preciso parar de crescer pois o planeta não vai agüentar o padrão 
atual de desenvolvimento"; a tese da necessidade de um controle populacional e outras 
despertam antipatia em países como o Brasil, que vivem a estagnação econômica e 
também agressivas políticas de esterilização. De outro lado, os "ecoloucos", anunciadores 
da "Nova Era" e adeptos de uma mística incompreensível para a maioria, exercem um 
profetismo que desperta reações que vão da rejeição ao escárnio. Somam-se a esses os 
"ecochatos", normalmente identificados como fanáticos, indivíduos sectários que querem 
ditar regras para todo o mundo, a partir de suas convicções quase sempre pessimistas. 

MOVIMENTO ECOLÓGICO NO BRASIL_ AVALIAÇÃO 
72 entrevistas (12 em cada setor) 

AMBIENTA· I TÉCNICOS I CIENTISTAS I POLITICOS I EMPAESÁ· I MOV. I GRADIEN· 

LISTAS . AIOS 
TOTAL 

SOCIAIS TE 

1 2 2 o 1 o 6 Vai bem 

Está 

avançando 

6 4 6 6 7 3 32 apesar 

dos 

ptOblemas 

5 5 o 4 1 2 17 Vai mal 

Não 

o 1 4 2 3 7 17 expressou 

opinião 
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• Movimento Ecológico e Partido Verde 
Embora o cidadão comum possa pensar que os "verdes" são todos os indivíduos 

que se interessam pela questão ambiental, militantes ou não, esse termo_ "verdes"_ 
serve para identificar um grupo político bem específico, herdeiro dos "verdes" europeus, 
e que tentam constituir no Brasil oPV-Partido Verde . 

Por incrível que pareça, o movimento ecológico no Brasil foi contra a criação de 
um Partido Verde . A explicação dada pelos entrevistados é que "não se deve partidarizar 
a questão" _ isto é, em seu entendimento, os problemas ambientais afetam a todos: 
portanto, todos os partidos devem se preocupar çom a problemática ecológica. 

Assim, com exceção do Rio de Janeiro, que mantém um núcleo respeitável de 
ativistas, e de São Paulo, onde tem razoável nível de organização, o Partido Verde não 
"pegou". 

A maioria dos entrevistados declarou nunca ter votado no PV e não ter intenção de 
fazê-lo no futuro . Poucos disseram já ter votado em candidatos do PV ou admitiram a 
hipótese de vir a votar "algum dia" . 

As razões para o não-voto no PV são simples: alguns entrevistados têm filiação 
partidária outra, e outros consideraram que a preocupação com o meio ambiente não 
esgota o leque de questões que leva a uma pessoa a votar em um determinado partido. 

Entre os argumentos utilizados para explicar por que o PV não teve sucesso, 
selecionamos os seguintes depoimentos de representantes de outros partidos: 

"Ele não aconteceu em canto nenhun1/ com exceção da Alemanha e agora da 
França. É o caso de se perguntar se cabe um Partido l--érde/ ou todos os partidos 
deven1 se 'esverdear '." 

"OPV deslocou a temática do meio ambiente da luta de classes/ ficou assim uma 
coisa solta/ não cria identificação real. Eu nunca vi uma luta pelo Sc111eamento 
básico em que o PV estivesse presente." 

':4 questão ecológica não é um problema dos verdes/ é da sociedade. Um partido 
· verde tende a colocar a temática no gueto." 

Um vereador do PV paulista dá a sua versão. Segundo ele, urna série de "erros históricos" foi 
cometida pelas lideranças que trouxeram o PV da Alemanha para cá: 

':4 primeira tentativa do PV foi se apoiar no movimento social, que por sw1 vez 
não estava preparado para a questão ecológica. Criou-se então uma animosidade 
difícil de ser superada." 

Além disso, algumas lideranças teriam lançado mão de estratégias erradas, 
"chocando a classe média", principal base dos "verdes", na Europa e no Brasil. Houve 
também referência à necessidade de grandes recursos financeiros para se montar um 
partido, coisa que o PV nunca teve. 

Mas, se o PV parece pouco promissor, o mesmo não acontece com as plataformas 
"verdes", quer dizer, cresce o eleitorado sensível à questão ambiental e aumenta o 
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número de ativistas no Parlamento. O Deputado Federal Fábio Feldmann foi reeleit" 
para a Câmara Federal, por São Paulo (PSDB), com o dobro dos votos que recebeu na 
primeira vez (96 mil), e soma forças com um número cada vez maior de simpatizantes 
e ambientalistas que começam a surgir em todos os partidos. 

Como a mídia é vista e avaliada 

É inquestionável para os setores entrevistados que a mídia _ entendida como o 
conjunto dos meios de comunicação comandados pela imprensa televisiva e escrita_ 
se constitui em um poder que compete com o mercado na estruturação de um mundo 
global pautado numa cultura também global. 

Vários depoimentos mencionaram espontaneamente os meios de comunicação como 
instrumentos de mudanças que vêm sendo operadas, aceleradamente, na percepção 
que os indivíduos e a sociedade têm da realidade. Frases como "tudo se torr,a acessível, 
todos os pontos da Terra podem ser vistos", "a comunicação estoura com as noções 
tradicionais de espaço e tempo do homem comum" etc. surgem das entr vistas e dão 
conta do fascínio/receio que a mídia desperta nos formadores de opinião. 

Solicitados a emitir uma opinião sobre o papel dos meios de comunicação na difusão 
de uma consciência ambiental, os entrevistados dividiram-se em avaliações/visões que 
se aglutinam em três tendências, havendo pouca diferenciação entre os setores que se 
manifestaram. 

• Avaliação positiva e negativa 
Os entrevistados situados nesta tendência, majoritária na amostra, avaliam a atuação 

da mídia em relação à problemática ambiental como produzindo efeitos positivos e 
negativos. Essa postura contrabalança "prós" e "contras", apresentando tanto fatores 
que caracterizam insuficiência/deficiência (da mídia) como outros que devem ser 
contabilizados para um saldo positivo. 

A característica básica dessa tendência é analisar o papel desempenhado pela 
mídia sob duas óticas estruturais: os meios de comunicação são empresas (portanto, 
agem segundo a lógica do 1 ucro I do capital) e estão ligados a grupos econômico-políticos 
poderosos não cotejados com a função I eficácia efeti v a desses mesmos meios na difusão 
de idéias, na democratização da informação. A idéia básica, subjacente a essa tendência, 
é acreditar que a mídia cumpre um papel social, que já é positivo, mas que poderia ser 
melhor_ e que não é por estar limitada/atrelada a interesses que não são "sociais" ou 
públicos. No caso do meio ambiente, essa "limitação" é sempre citada em relação a 
casos, por exemplo, em que a mídia não dá destaque à poluição industrial, pois teme 
que as empresas ou o Estado (seus anunciantes) ajam em represália. 

Um dos argumentos centrais utilizados pelos que se colocam nesta tendência é o 
que de a mídia pauta os problemas ambientais, dando-lhes visibilidade. Cumpre, 
portanto, o importante papel de difundir e fixar valores importantes, embora não com 
a independência nem a profundidade necessárias. Outros argumentos característicos 
dessa tendência podem ser verificados nos depoimentos selecionados: 
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"É muito paradoxal o papel da mídia. Ela traz um elemento interessante que é a 
democratização da informação/ mesmo que de uma certa maneira ela não sejc1 
vanguarda/ LW7a vez que ela procura trabalhar com essa coisa de sentimentos 
que estão no ar, que já regurgitaram na sociedade. A questão ambiental é 
trabalhada de diversas maneiras pela mídi.-1. É difícil avaliar em bloco. Há LW7a 

maneira que leva à banalização/ e outra que/ mesmo sem profundidade/ leva à 
difusão de um sentimento/ de uma afinidade com a temática/ que é positiva. " 
(Parlamentar) 

"Os grupos de informação estão em crise I!~ mundo inteiro e também procurando 
rever as suas práticas ... A questão ambiental é muito nova. A imprensa faz maL 
sempre fez mal o seu papel clássico_ isso não quer dizer que eu seja contra ela. 
Quando entra uma questão nova/ como a ecológica/ o desentendin1ento é 
completo/ e depois entran1 as preocupações ideológicas/ o que toma a coisa mais 
complexa ... Agora/ em termos de contribuição/ eu diria que ela efetivamente 
pauta alguns assuntos. Por exemplo/ se o empresariado brasileiro hoje fala sobre 
desenvolvin1ento sustentável isso se deve à mídia. O Lutz emberger está hoje em 
Brasília exercendo o papel que exerce no reconhecimento da questão an1biental_ 
goste-se ou não dele/ considere-se ou não que seja sério/ não inlporta _graças à 
inlprensa. A inlprensa alavancou isso! Agora/ os jornais também dão informações 
erradas/ superficiais/ e/ com exceção da Gazeta Mercantit não têm uma visão 
sistémica da questão ecológica ... Mas o assunto está lá/ as demandas por ele 
existem/ e isso obrigará os jornais a aperfeiçoarem sua cobertura." (Empresário) 

• Avaliação negativa 
Segunda tendência em termos numéricos, a avaliação negativa tende a ver a mídia 

como não cumprindo o papel (adequado) de informar a opinião pública e, em 
conseqüência, contribuir para a formação de uma consciência ambiental no País. É 
curioso o fato de que os técnicos governamentais e políticos se situaram 
expressivamente nesta tendência. Outras pesquisas já demonstraram que o noticiário 
da imprensa escrita, falada e televisiva privilegia os setores governamentais e políticos. 
Essa desconfiança e rejeição detectadas na pesquisa aqui analisada pode dever-se à 
alta exposição desses mesmos setores na imprensa. 

Tal hipótese fica corroborada quando percebemos que grande parte dos argumentos 
utilizados para avaliar negativamente reside nas idéias de "distorção" dos fatos, 
"superficialidade", "leviandade", "fontes erradas", "enfoques viciados" etc. 

A característica básica dessa tendência é pensar que a mídia presta, na verdade, 
um desserviço à opinião pública: 
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'Depois que eu comecei a viver a rotú1a de ser foco de notícias/ passei a ler jornal 
de forma muito mais preconceituosa/ pois agora vejo o quanto é distorcido o 
nível de úzformação passado à população. Aú1da é muito pouco profissional. 
Privilegia-se o descartável e não há nenhum compromisso com H verdade ou 
com a ética." (Técnico governamental) 

':.4 cobertura que c1 mídia faz é muito fraca/ e o que se vê agora é uma mobilização 
para a Rio-92 que não vai perdurar .. . Na minha opinião/ os temas essenciais não 
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estão sendo discutidos, algtms enfoques são inteiramente equivocados e há uma 
total falta de compromisso por parte das empresas de comunicação. A mídia, de 
um modo geraL só está preocupada com a novidade e só destaca o inusitado." 
(Técnico governamental) 

• Avaliação positiva 
Esta tendência, minoritária na amostra, privilegia os efeitos positivos da atuação 

da mídia: a fixação da problemática, a difusão de idéias/valores. Para os que se 
aglutinam nesta tendência, os problemas ambientais destacados pela mídia são de um 
modo geral pertinentes, e já há coberturas excelentes. Se alguns veículos/jornalistas 
não aprofundam certas questões, é porque a problemática ambiental é reconhecidamente 
complexa, com conteúdos muito especializados. Tendem a minimizar o fato de os meios 
de comunicação serem "empresas", ressaltando sempre o seu papel democratizador da 
informação. 

A característica básica dessa tendência é acreditar que a fixação da temática vai 
provocar, na sociedade, demandas reais que levarão a mídia a responder em termos da 
melhoria do conteúdo e dos compromissos; e que essa "evolução", no sentido da 
"informação responsável", já pode ser verificada na atualidade: 

"A cho fzmdcvnentc1l o papel dos meios de comrmicação. fá há coisas excelentes. 
Nós, aqui na us~ criamos e patrocinamos W11 curso intitulado Meio Ambiente 
e Desenvolvimento ~ para jornalistas e homens de mídia ... Foi uma iniciativa 
feliz, porque a mídia á fzmda_mental para a difusão de informações e formação 
de consciência." (Cientista) 

"Acho que grande parte do tratamento que a mídia dispensa ao meio ambiente 
se deve não porque a mídia quer tratar de uma maneira equivocada ou 
desinformada a questão ambientaL mas porque ela não detém os elementos 
necessários para tratar a questão an1biental como ela deve ser tratada. Isso se 
deve em parte à sua complexidade e ao fato de que toda uma geração de 
comzmicadores/ jornalistas especializados está ainda em formação . De uma 
maneira em geraL a mídia cumpre o seu papel." (Parlamentar) 

Independentemente das tendências observadas, duas críticas foram constantes em 
todos os setores. A primeira é dirigida à televisão, considerada o meio mais "superficial" 
e mais omisso, dada a sua capacidade de penetração nas massas populares. É majoritária 
a idéia de que, comumente, os meios de comunicação, mas em especial a televisão, 
privilegiam urna "pauta naturalizada"; resumindo a questão ambiental à degradação 
de ecossistemas naturais e à extinção de espécies animais. 

A outra crítica refere-se aos meios em geral e à tendência dos mesmos em "consultar 
sempre as mesmas fontes" e privilegiar notícias que dão à população a impressão de 
que só o Governo faz alguma coisa no País. O depoimento a seguir encerra de modo 
emblemático a essência dessa crítica: 
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"O Brasil é um país ex traordinário, que oferece uma vitalidade incrível, e tudo o 
que você lê na mídia é uma lágrima permanente, uma peneira que só traz à tona 
o lixo, como se só lixo existisse nesse País. Vou dar um exemplo: tudo bem, o 
homem Já na Previdência está roubando, mas as ONGs estão fazendo 'Se Essa 
Rua Fosse Minha~· contudo, as manchetes dos jornais não são 'as ONGs fazem 
'Se Essa Rua Fosse Minha '; é 'o homem da Previdência roubou·. Esse é o grande 
erro. Então, deslocar essa ótica da política para os lugares onde o político vem 
sendo reinventado com qualidade é um grande desafio para a mídia, que tem 
uma 1unç.io social importante a cumprir. "(Representante de movimentos sociais) 

O Brasil e o mundo 

Discutindo a Ecologia no âmbito das relações internacionais, observa-se o caráter 
polêmico do debate em torno de temas como globalização, soberania, imperialismo 
ecológico, internacionalização da Amazônia etc., uma vez que remetem a conceitos 
em reformulação, disputadas por diferentes pontos de vista. 

A amostra, como um todo, exibe forte simpatia pela tese do "mundo sem fronteiras" 
e objetivamente percebe a irreversibilidade do processo de globalização que a mídia e 
o mercado se adiantaram em concretizar e alardear. 

No entanto, as atitudes diante deste processo deixam entrever a especificidade da 
ótica de cada setor, que é permeada pela visão de mundo dos indivíduos e grupos, mas 
também por sua trajetória no movimento ambientalista. 

Dessa forma, foram detectadas três vertentes de atitudes diante da globalização, 
que implicam três tipologias de indivíduos: os "entusiastas", os "fatalistas" e os 
desconfiados". 

Os "entusiastas": são os que embarcam na utopia do "mundo sem fronteiras": 
acreditam firmemente na viabilidade da gestão internacional dos problemas ambientais_ 
já que sua solução interessa à humanidade como um todo_ e vêm militando no sentido 
de construir as bases dessa realidade. 

Não se trata de uma postura ingênua, mas de uma esperança que fundamenta e ao 
mesmo tempo se realimenta da própria militância. A perseguição da utopia de um 
"mundo sem fronteiras" dá significado à tarefa de arquitetar uma nova ordem na relação 
entre indivíduos e nações, pois ela é tida como a condição essencial para as ações 
preventivas e corretivas no que diz respeito aos problemas ambientais que afligem as 
sociedades existentes no Planeta. 

O tipo "entusiasta" aparece de modo mais consistente entre técnicos governamentais, 
ambientalistas e parlamentares "verdes". 

O intercâmbio com organizações internacionais _ partidos, ONGs _ é para eles 
decisivo na formação desta postura de fé diante da possível e desejável solidariedade 
mundial: 
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"Estamos num momento de transição, o homem se afastou da natureza quando 
começou a acumular. Momento de transição ecopolítica também. Na hora em 
que a humanidade se conscientizar que é um único organismo_ a Gaia__, vai 
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haver um governo mundial, sim. fá há algumas tendências, exemplo: a 
Comunidade Européia. Planetariamente, ecologia é o único tipo de problema 
que por sua natureza não pode ser resolvido sozinho. Ninguém pode negociar o 
buraco de ozônio. O conceito de soberania no futuro vai ser muito diferente, mas 
ainda estamos bem longe: existe essa coisa planetária, mas dentro do conceito de 
planetário existem os interesses individuais com as mesmas concepções 
geopolíticas de poder etc ... É contraditório por estarmos em transição." 
(Técnico governamental) 

"Não tenho esse medo de imperialismo ecológico. Nos colocando sob o ponto de 
vista de 'verdes' mesmo, os 'verdes' de lá e os 'verdes' de cá, pensando 
razoavelmente igual, dentro das condicionantes locais de cada movimento, eu 
não acredito que esteja em marcha um processo de novo imperialismo. Mesmo 
que houvesse esse risco, as alianças entre os PVs no mundo e a sociedade 
organizada poderiam evitar." (Parlamentar) 

"Não precis~1mos ficar presos ao nosso País. eu me sinto um pouco cidadão do 
mundo. É importante mantermos nossas origens, língua e cultura, mas somos 
iguais em todos os lugares(..)." (Ambientalista) 

Os "fatalistas": são influenciados pela corrente neoliberal, acreditam no 
determinismo econômico como força motriz do processo de globalização e no poder de 
regulação do mercado. 

O setor de empresários (a maior parte dele) representa esta vertente "fatalista", que 
tende a aceitar o imperativo da globalização como um último recurso para o País "não 
perder de vez o bonde da história". 

Também neste caso, a inserção internacional_ através de contato, influência ou 
mesmo pressão das empresas transnacionais _ é crucial para determinar a adesão às 
teses globalistas, amplamente incorporadas à cultura do setor: 

" ... Isso é fora de moda, né? (globalização x soberania). .. mas não vou ser inocente 
de achar que não existe. Isso existe claramente, só que não mais nos termos que 
nos acostumamos a conviver desde criancinhas, porque existem novos valores, 
inclusive aí a questão ambiental entra em cheio. Os problemas ambientais passam 
por cima das fronteiras políticas e geogr~ificas ... não é por razões de filantropia, 
nem de caridade humana que se diz que a questão ambiental é universal. É por 
egoísmo mesmo: o sujeito quer ter neve J.U1 Suíça, sabe que não pode deixar torrar 
a floresta Amazônica ... " (Empresário) 

"Não acho que a questão ambiental esteja separada das instâncias políticas, mas 
ela está se universalizando, e as próprias empresas dos países hegemônicos são 
cobradas dentro de uma responSc1bi/idade muito maior. A problemática ambiental 
extrapolou essa questão dos impérios ... extrapola a questão do socialismo versus 
capitalismo ... " (Empresário) 
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Os "desconfiados": tipologia majoritária na amostra, os que se enquadram nela 
vêem com ceticisrno a proposta de gestão planetária dos recursos naturais. Acreditam 
que a globalização reflete um novo estágio do capitalismo_ está circunscrita à esfera 
econôrnica, é ditada pelas leis de mercado _ e que, sob este sistema, as nações ou 
indivíduos não teriam "maturidade" para administrar globalmente e de modo 
democrático as ações demandadas pela problemática ambiental. 

Este grupo acredita que as relações de dominação do "Norte sobre o Sul" continuarão 
subsistindo e permeando as discussões ambientalistas. Segundo esta ótica, a questão 
ambiental se insere no campo da disputa pela hegemonia política, onde prevalecem 
interesses conflitantes: "interesses locais, interesses nacionais e interesses internacionais 
que não são globais". 

Mais que isso: suspeitam que o debate ecológico pode estar funcionando corno 
"cortina de fumaça" para encobrir novos rnod9s de dominação, "anestesiando os atores 

. . " 
SOCiaiS . 

Tipologia predominante entre cientistas, representantes dos movimentos sociais, 
parte dos ambientalistas e parlamentares (não-"verdes"), os "desconfiados" colocam 
corno grande desafio atual para o movimento ecológico a capacidade de "ter urna visão 
globalista, sem negar nossas particularidades". O primeiro depoimento que se segue é 
emblemático, pois traduz com fidelidade o ceticisrno dos "desconfiados": 

150 

·: . .A idéia ecológica globalista, na verdade, antecipa uma utopia de um único 
inUlldo harmónico. Eu acho uma bela utopia e até apóio. Isso não nos deven~1 

impedir de perceber que, para chegar à realização dessa utopia, você vai ter que 
disputar com interesses locais, com interesses nacionais e com interesses 
Íllternacionais que não são globais. Essa é uma disputa de hegemonia, é unJa 
disputa política. Por exemplo, as grandes tnwsnacionais que poluíram o numdo 
durante esse tempo todo e destniÍram, através de sua açiío predatória, nos, mares, 
florestas e pessoas, hoje disputam o título de grandes preservacionistas (o projeto 
Carajás, Aracruz Celulose e Banco Mtmdial) .. . Essas contradições estão por aí e 
vão continuar por muito tempo, não adianta nú1guém ficar buscando atestado 
de pureza ideológica nesse campo porque o que vai ter é luta política mesmo. É 
preciso tentar que se respeitem as diferenças e as diversid;1des de cada povo, de 
cada sociedade e de cada grupo, e descobrir uma forma democrática de ligar o 
global com o particular. Eles não se dissolvem, e toda tentativa de dissolução de 
um no outro é ilusória, porque existe lW1 modo de eu ser brasileiro e global ao 
mesmo tempo, eu não preciso negar as minhas particularidades para ter uma 
visão globalista. " (Representante do movimento social) 

"O processo de globalização tem uma dú1âmica própria, ele está se estruturando, 
mas quem controla, quem tenta dommar é o Grupo dos 7. Quer diz er, há uma 
certa conjugação de ú1teresses entre eses organismos ÚJternacJonais e o Grupo 
dos 7 que fUllciona quase como um governo mw1d1~1l~ e que está únpondo ações 
coletivas e impondo decisões sobre as sociedades nacionais (..). É um novo 
padimetro da geopolítica mlll1dia/, de pressão contra a periferia, que são os 
grandes detentores da natureza que ainda resta, e contra, particulamente, as sem i
periferias como o Brasil." (Cientista) 
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Intemacionalização da Amazônia 

No roteiro de áreas de abordagem, as pessoas foram estimuladas a discorrer sobre 
a internacionalização de áreas de interesse da humanidade, mas espontaneamente 
falavam da Amazônia, que aparece como sinônimo ou "área-símbolo" do patrimônio 
mundial. 

Verificou-se que não existe consenso a respeito da hipótese de internacionalização 
da Amazônia: parte da amostra se recusa a discutir a questão (21 casos), alegando que 
se trata de um falso problema. O restante se divide num gradiente de atitudes que 
inclui aceitação, aceitação com restrições e rejeição absoluta à idéia de 
internacionalização. Paralelamente à postura de restrição, uma parte da amostra faz 
questão de registrar que a "a Amazônia já está internacionalizada". 

No geral, observa-se que é forte o sentimento de que a "Amazônia é nossa," e a 
palavra soberania é invocada com freqüência, embora haja indícios de que este conceito 
já esteja sendo repensado. 

Também é forte a idéia de que a Amazônia é rica em recursos e muito cobiçada. 
Nesse sentido, a internacionalização é lida numa chave em que significa a apropriação 
internacional e ilegítima de sua riqueza, e não numa chave em que pode representar 
"área de interesse mundial" _para o bem comum_ pelo seu patrimônio genético e 
pelas possíveis conseqüências que a sua não preservação pode ocasionar em escala 
global. 

Os que acreditam que se trata de um "falso problema" _ sobretudo cientistas, 
empresários e parlamentares_ apontam o equívoco da tese de uma possível ocupação 
forçada (por invasão militar), alegando que não haveria qualquer proposta, por parte 
de nenhum país, de internacionalizar a Amazônia . O que se discute é apenas o conceito 
de área de interesse da humanidade . 

Segundo este ponto de vista, o receio da internacionalização é uma "fantasmagoria", 
uma apropriação indevida dos fatos para uso político escuso, tendo sido apontados 
como interessados na divulgação desta tese: os militares, os "radicais de direita", os 
nacionalistas (de esquerda e direita) e os "falsos líderes", como Mestrinho e Collor: 

"Temos fc1lado de soberani.-1/ de internacionalização/ de intervenção em cima de 
toda unJa nwdanca que se opera nas visões estratégicas de defesa nacional e 
políticas de guerra/ das forças armadas ... As forças armadas brasileiras têm hoje 
toda Lmm preocupação de discutir essa questão/ porque vai tocar em Llll1 dos 
pontos que elas ainda guardam como justificativa da sua existência. O processo 
de internacionaliz ação é muito usado .. . porque perderam a bandeira de ser polícia 
interna/ como força auxiliar de blocos ú1ternacionais. Não é que se sintam donos/ 
é que acho que eles es tão se apropn'ando dessa questão para continuarem existú1do 
de forma tradicional. E vão ter que rever tudo isso. Esse país não vai embarcar 
nessa idéia de internacionalização da Amazônia para que se tenha um exército 
tal como temos. O n1lmdo mudou o SL{ficiente para que repensemos o papel das 
forças armadas(..). Esse processo está mudando. Está mudando o conceito de 
soberania/ até porque tem quem udar. Porque está m udm1do o conceito de Estado. 
Então/ se a vida muda/ mudam as instituições. " (Parlamentar) 

"Que coisa mais ridícula/ mais descabida/ mais fora de época_ isso n ão sustenta 
mais nem o discurso do Mestni1ho/ até ele tá se picm1do' . fá entendeu que isso 
não existe/ até contratou o picareta ' da TV Record, aquele gordo/ para mudar o 
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discurso. Não tem mais essa relação de dominação/ de tomar grandes áreas/ os 
EUA não invadem mais nem a cozinha de casa. É preciso entender o que é o 
mundo hoje. Lógico/ você vai ter dominados e dominantes/ vei ter gente que se 
dá bem e gente que se dá mal ... Vamos resolver essa contradição do mundo hoje? 
ClaJV que não ... " (Ambientalista) 

Entre os que se colocaram "contra a internacionalização", a principal justificativa é 
que a "Amazônia é assunto brasileiro" e deve, portanto, ser gerenciada pelo Brasil. Esse 
argumento vem sempre associado à crença de que o discurso da internacionalização 
pode servir a um novo "imperialismo ecológico". Nessa tendência, também é forte a 
noção de que as riquezas da Amazônia despertam a cobiça de outros países e que uma 
disputa pelos recursos necessários ao desenvolvimento não está descartada num futuro 
próximo, onde deverá imperar a escassez. 

Nesse sentido, a Guerra do Golfo é apontada como um exemplo real do perigo que 
a Amazônia corre. 

É interessante observar que, apesar do exemplo da Guerra do Golfo, a maioria não 
parece acreditar numa invasão armada, alegando que hoje a internacionalização pode 
ser feita sem agressão direta, com "formas sutis" _internacionalização econômica e 
científica, por exemplo: 

"É interessante a idéia de patrimônio biológico mundial, de uma gestão 
internacional de áreas de interesse comum. Eu acho que o mar talvez fosse o 
ponto mais importante para se pensar nisso/ há muita pesca predatória e muito 
material poluente/ como o óleo que é derramado irresponsavelmente e acaba 
afetando vários países. Quanto à Amazônia/ eu acho que se deve dar satisfação 
ao mundo sobre ela/ sim. Eu acho que o Brasil deva pensar em uma forma de 
soberania responsável, até porque devem ser criadas condições para isso. Agora/ 
eu não estou de acordo em abrir mão da administração da Amazônia/ do ponto 
de vista nacional, entregá-la aos países ricos que não têm nenhum indício de 
serem melhores que nós nesse aspecto. Não é que eu defenda a elite brasileira/ 
até porque acho que é uma das piores do mundo/ mas devemos lembrar muito 
bem o que é que os norte-americanos fizeram/ jogando uma bomba atômica em 
cima do Japão/ só para testar. Outros/ os ingleses por exemplo/ fizeram coisas 
terríveis com o meio ambiente das colônias africanas/ ao longo do tempo em que 
lá estiveram. Portanto/ me sinto muito à vontade de defender essa idéias/ que são 
cortinas de fumaça para grandes·interesses econômicos internacionais/ neste País." 
(Cientista) 

"Eu acho que as coisas subjetivas é que devem ser internacionalizadas/ como a 
paz/ liberdade/ a não-guerra/ não-artefatos nucleares. O patrimônio genético não 
entra nessa concepção. O patrimônio de um País pertence a ele ... e essa idéia 
deve estende~ se ao microssocial ... o patrimônio da minha rua/ do meu quarteirão/ 
do meu bainv/ do meu distrito/ da minha cidade( . .). A Ama.Wnia é um patrimônio 
da América Latina e do Brasil." (Ambientalista) 

Entre os que dizem aceitar a idéia com restrições, o essencial é a declaração de 
uma abertura pessoal para discutir o assunto, a falta de preconceito. Expressões como 
"eu não tenho a ojeriza que os outros têm" ou "eu não tenho nenhuma paranóia quanto 
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a isso" começam invariavelmente os depoimentos . Contudo, em seguida às 
manifestações de abertura e até simpatia à idéia, são colocadas as restrições que se 
resumem no seguinte: é possível e até legítimo pensar em algo como um monitoramento 
(sempre científico) da Amazônia, mas depende das contrapartidas. Se se deseja um 
gerenciamento internacional da biodiversidade, então por que não internacionalizar 
tudo? Usando a expressão de um dos entrevistados, "por que o internacionalismo no 
potencial natural e defender a reserva no potencial técnico-científico?". 

O principal obstáculo seria então a "unilateralidade" das propostas. Outro obstáculo 
seria a inexistência de formas políticas confiáveis para a gestão internacional. A ONU 
(Organização das Nações Unidas) é vista como um organismo que flutua entre o domínio 
dos sete grandes (os países que têm poder de veto) nas questões maiores e o exercício 
mais ou menos democrático nas questões menores. 

As idéias mais compartilhadas nas entrevistas que se situam nessa tendência 
(aceitação com restrições) são as de que um monitoramento "científico" é aceitável e de 
que o mais legítimo seria um consórcio dos países da região com o apoio financeiro do 
Primeiro Mundo: 

"Esse é um assunto em que se estabelece uma enorme confusão. Acho que 
internacionalizada a questão está, por interesses das transnacionais e pelo fato 
de que os fenômenos amazônicos têm conseqüências planetárias. Não acho 
indevido o interesse dos outros, como nós também podemos nos preocupar com 
a chuva ácida .... O que não faz sentido é ser unilateral: tudo deveria ser patrimônio 
da humanidade_ recursos financeiros, tecnológicos. Como disse o Embaixador 
Miguel Osório em 72, este tipo de concepção faz sentido se tivermos caminhando 
em direção a um governo mundial. Mas as realidades econômicas são diversas ... 
Acho que a questão da Amazônia tem que ser encarada com muito cuidado, 
principalmente porque nós sabemos muito pouco ... É preciso fazer um diagnóstico 
ambiental da Amazônia. O Azis Ab Saber 46 lembra que é preciso cuidado com 
os pequenos ecossistemas que são únicos às vezes, ou são ecossistemas de 
transição. Quando se faz um macrozoneamento tem que se trabalhar no micJV
zoneamento. " (Cientista) 

Entre os que se mostram favoráveis à internacionalização (grupo que exclui 
cientistas e representantes dos movimentos sociais), as falas são cautelosas, 
acompanhadas de frases como "com o risco de ser mal compreendido". 

Os argumentos fortes dessa tendência são: 1 °) os problemas ambientais são globais, 
interessam a toda humanidade; 2°) já existem formas político-econômicas em vigor 
(exemplo: Comunidade Européia, Merconorte, Mercosul etc.) que estão explodindo o 
conceito de soberania irrestrita, é preciso pensar novas formas de soberania; 3°) é preciso 
evitar extremos, preconceitos e discutir /buscar práticas cooperativas. 

Só um entrevistado, ambientalista, declarou-se sem nenhuma reserva: 
"internacionalizada ou não, o que importa é salvar amostras significativas de 
ecossistemas relativamente intactos" . Os demais ressaltam que a gestão e I ou 
monitoramento de reservas biológicas mundiais não afetarão necessariamente o 
desenvolvimento nem a soberania: 

.. Professor da USP, geógrafo, a tua 110 IEA (lnsb.tuto de Estudos Avançados). 
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':4 Amazônia poderia ser um desses casos. Não necessariamente h.i uma 
necessidade de perder a sobemnia. A soberania pc1m mim não passa pela questão 
militar. Não haveria nenhwna perda de soberania se um conselho constituído de 
pessoas de várias nacionalidades, ampamdas em um estudo científico correto, 
viesse a dizer quais deveriam ser as linhas mestras de desenvolvimento." 
(Parlamentar) 

Os que apontam a internacionalização da Amazônia como um fato consumado_ 
sobretudo ambientalistas e técnicos governamentais _ alegam que os interesses 
estrangeiros há muito estão presentes e consolidàdos na área. A questão que se coloca 
então é como "nacionalizá-la", isto é, como reverter os benefícios da internacionalização 
para a população da região e do Brasil. 

Essa internacionalização antiga _ propiciada pela própria política desenvolvi
mentista dos "militares que agora gritam" _ é identificada como "internacionalização 
econômica" (presença de multinacionais na região, empreendimentos de grande porte 
com capital estrangeiro, concessão de lavras de minérios etc .) e como 
"internacionalização científica", expressa em frases como "os estrangeiros conhecem 
mais a Amazônia do que nós" e "há muito que o material genético da Amazônia é 
cole ta do por estrangeiros". 

É interessante observar que a idéia de perdas econômicas causadas por esse tipo 
de internacionalização parece não ameaçar a soberania, vista quase sempre como 
integridade de território e direito à autodeterminação: 

'Não existe a internacionalização da Amazô111~1, o problenm é como nacio11c11izar 
c1 Amazônia. A SEMAM fez um estudo há pouco tempo e chegou à conclusão de 
que 40%, por baixo, das riquezas da Amazônia já estão ú1ternacionalizadas. É 
hipocrÍsia a discussão nesses termos, e quem discute isso é o radical de direita . 
Segtmdo, é uma grande ingenuidade pensar que o governo bmsileiro vá aceitar 
qualquer ingerência no desenvolvimento da Amazônia." (Técnico 
governamental) 

':4 Amazônia já está ú1ternacionalizada. As grandes exp lorações que existem lá 
são de multúmcionais. A luta ambientalista não passa pela internacionalização 
da Amazônia. Quem propõe a ú1troduçiio do capital internacional na Amazônia 
são as multinacionc1is, os militares e a classe política dominante(..). A Amazônia 
tem que ser utilizada de a/puna forma, não precisa ser mantida como LW1c1 reserve? 
biológica planetária. Mas temos que discutir muito as formas de uso, e isso passa 
por uma discussão com os povos da floresta, com a connmidade da Amazônia. 
E·âstem formas apropriadas de explomção, como as reservas extrativistas que 
começam a ser implementadas lá .. . " (Ambientalista) 

Dívida extema: conversão por bô11us de preservação 

De um modo geral, há em todos os segmentos da amostra um claro consenso de 
que a dívida externa brasileira, pelo menos parte dela, é ilegítima e não deveria ser 
paga. 
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A maioria crê, no entanto, que a parte legítima_ a ser estabelecida por uma auditoria, 
com "números transparentes" _ poderia ser convertida em recursos para preservação 
ambiental . 

Embora em minoria, estão presentes em praticamente todos os se tores ( exceto entre 
empresários) os que não aceitam a tese da conversão, por uma questão de princípio: 
negociar, trocar dívida por bónus, seria "reconhecer sua legitimidade". 

Entre os que se manisfestaram a favor da conversão (postura mais acentuada entre 
ambientalistas), os argmnentos fortes são de que qualquer recurso para o meio ambiente 
é bem-vindo e que toda dívida tende a ser paga, até por "mecanismos exógenos" e 
compulsórios: 

'VeverÍc'lmos defender um modelo de relações econômicas internacionais que se 
ftmdamentasse no que chamarei de um modelo de um pacto ecológico, em que 
seriam criadas contribuições multilaterais para a preservação do meio ambiente. 
O pacto ecológico pode discutir não só a dívida ex tem,..,, como também políticas 
de investin1entos, prioridades para investimentos, com determinados 
condicionamentos." (Parlamentar) 

Contudo, mesmo entre os que são favoráveis, duas colocações de dúvidas foram 
detectadas: 

1 °) Os entrevistados não têm uma clara idéia dos mecanismos concretos de 
conversão, apenas simpatizam com a proposta de trocar dívida por bênus: 

':4 pri11cípio sou favorável(..). O mecanismo disso não consegui entender até 
hoje, mas, pelo que ouvi falar e li, a princípio não teria nad,.., contra . " 
(Ambiental is ta) 

2°) Temem que isso possa significar maior dependência do Brasil, implicar 
compromissos que afetem sua soberania, normas rígidas de ação .. como contrapartida: 

':4choquenãose pode recusar recursos para a solução de problemas ambientc'lis ... 
O problema es tá se o País ficc'l r amarrado a normas de ação que vierem jtmtamente 
com os recursos." (Cientista) 

Todos enfatizam, no entanto, que só a "parte verdadeira" da dívida deve ser trocada 
por compromissos de preservação. . 

Os que se manifestaram contrários à conversão justificam-se pela ilegitimidade 
da dívida externa . A dívida para estes é "impagável", porque, além de ser ilegítima, "é 
grande demais para qualquer nação", o que comprometeria o seu desenvolvimento. 

Acatar a tese da conversão seria aceitar a dívida e comprometer uma política de 
reexame do tema, em termos de sociedade civil brasileira e internacional. 

O setor ambientalista mostra bem a divisão interna entre grupos "mais naturalistas" 
_onde tudo é válido desde que signifique "salvar" a natureza_ e os sócio-ambientalistas, 
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onde o tema da pobreza é chave. Assim é que alguns argumentos mais radicais para o 
não pagamento da dívida vêm da vertente sócio-ambientalista: 

"Temos que lutar; porque essa dívida não é real, já foi paga há muito tempo( . .). 
A conversão da dívida enfraquece o debate político dos países devedores, é 
compactuar com um env histórico." (Ambientalista) 

"Nós, a América Latina, somos contra. O AT (Amigos da Terra) internacional 
aprovou. Mas entenderam a nossa argumentação. Seria reconhecer uma dívida 
que não reconhecemos, porque ela é ilegal, .não passou pelo Congresso( . .). A 
dívida já foi paga várias vezes ... " (Ambientalista) 

Raros são os casos de pessoas que se mostram informadas sobre os mecanismos de 
conversão. E quando isso ocorre, colocam-se terminantemente contra porque consideram 
desvantajoso para o País e para o próprio meio ambiente. Os depoimentos a seguir 
esclarecem bem este tipo de resistência: 
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"É extremamente pernicioso. O que os bancos estão fazendo é comprando os 
movÍnlentos de meio ambiente pois as condições não são vantajosas: 1 j só podem 
participar ONGs internacionais,· 2j só pode ser utilizado para preservação; 3j 
não pode ser utilizado para custeio; 4j é inflacionário; e 5j os recursos são 
ridículos pois não vão resolver o problema da dívida nem do meio ambiente 
apesar de que 100 milhões de dólares calam a boca de muito ambientalista (..). 
Quem ganha com a conversão da dívida? Os bancos, os intermediários 
(verdadeiro~ escândalos com organizações levando muita grana, pois, de 60 
milhões, vão chegar 30 ao país). Esse assunto me irrita tanto quanto o 
desenvolvÍnlento sustentável, pois se está desmontando a aliança e uma possível 
mobilização para o meio ambiente, quando um grupo leva algum dinheiro. 
Quando o mundo está chegando a uma coalizão de a tores nos países para resolver 
o problema da dívida, o que i.1zem? Inventam essa brincadeira ... " (Técnico 
governamental) 

"Eu acho que c1 negociação da dívida externa devia ser colocada incluindo o 
problema ambiental, mas não trocando dívida externa por proteção .1mbienta/, 
no sentido de conversão da dívida. Eu acho que nós não devíamos i.1zer isso ( . .). 
Eu tenho conhecÍnlento de alguns casos em que se fazem bons negócios, em que 
algumas pessoas compram !rações da dívida por um valor irrisório, e conseguem 
torná-los maiores através de desvalorizações artificiais, e depois, o que é investido 
diretamente em ambiente por elas é o mínÍnlo, é quase uma operação contábil, 
eu não acredito que isso seja uma coisa séria. " (Cientista) 
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Utopia e Realidade 

É próprio de todas as ideologias constituírem-se de elementos utópicos_ que 
apontam para uma situação ideal, futura, a ser alcançada progressivamente ou por 
uma "revolução" onde um máximo de possibilidades poderia se realizar transformando
se a utopia em realidade. 

Também é próprio de toda ideologia animada por grupos ati vos traçar estratégias 
de curto, médio ou longo prazos, conforme o caso, a fim de tornar-se hegemônica, isto 
é, ter adesões do maior número possível de consciências de modo a concretizar o seu 
projeto. 

Como vimos no decorrer deste estudo, o ideário ecologista no Brasil, no que 
concerne à sua versão moderna _menos naturista, mais globalizante e holística --~ tem 
menos de 20 anos; e a "comunidade ambiental", capaz agora de dinamizá-la, menos de 
cinco. 

Trata-se, portanto, de uma "ideologia jovem", que só agora_ e a Rio-92 representou 
um notável impulso nesse processo _ dissemina seus valores e propõe, pouco 
concretizando ainda, o seu programa. 

Vimos também que se trata de uma ideologia ascendente, uma vez que vem 
demonstrando capacidade de aumentar sua base social e, portanto, de sua influência: 
a própria legislação, o capítulo constitucional e a rede de organismos, governamentais 
e não-governamentais, criada nos últimos 15 anos comprovam que a preocupação 
ecológica começou a se encarnar na sociedade brasileira. 

O exercício deste tópico, portanto, não será o de firmar este elenco de indicativos 
positivos que é notório e incontestável. O objetivo é outro. Reunindo algumas 
contradições flagrantes no discurso/prática dos ecologistas, o nosso propósito é colocar 
em discussão alguns postulados que norteiam o projeto ecológico no Brasil vis a vis as 
condições objetivas que o cercam. 

Problematizando 

O elenco de fatores mencionados, como indicadores positivos de uma mentalidade 
ecológica em expansão--~ tais como leis, organismos etc . --~ também pode ser tomado, a 
partir dos elementos do discurso dos próprios atores, em sua negatividade. Em outras 
palavras, consideradas as críticas severas feitas pelos diversos setores estudados, temos 
o reverso de um quadro de conquistas: as leis existem, mas não refletem a realidade 
do País e ainda não são cumpridas a contento; o Estado brasileiro, em crise política e 
econômica, não consegue imprimir funcionalidade adequada aos organismos que criou 
para formular I executar as políticas de meio ambiente _ o seu corpo técnico não tem 
autonomia política nem capacitação tecnico-científica suficientes; o macroplanejamento 
do País não incorporou ainda a variável ambiental, e os exemplos citados da política 
industrial e energética dão ampla conta desse fato. Também o Parlamento não teria 
ainda dado a devida atenção à questão, e, à exceção de alguns casos isolados, não se 
poderia sequer falar de uma articulação parlamentar pró-ecologia. 
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Quanto aos partidos, as reações/ plataformas ecologistas seriam recentes e de pouca 
substância; o próprio PV encontra resistências de variada ordem para consolidar-se. A 
sociedade, limitada de um lado pela pobreza objetiva e de outro pela pobreza cultural 
_provocada pela falta de educação/informação_, é mais uma massa passiva do que 
ativa; a "simpatia pelas coisas da natureza" e uma certa consciência ingênua, já expressiva 
em setores menos informados, não seriam ainda um dado de consistência, mas apenas 
um "solo fértil" a ser devidamente manejado. Isso para falar das condições da sociedade 
brasileira . 

Sobre a utopia de um "mundo sem fronteiras", marcado pela caráter cooperativo 
de sociedades solidári<~s, os prognósticos negativos também são dramáticos. 

Mesmo entre os "ecologistas de carteirinha", impera o discurso terceiro-mundista, 
que vê no jogo de xadrez internacional a estruturação de um "apartheid social" entre 
países pobres e ricos, o aprofundamento do fosso entre Norte e Sul. Dois depoimentos 
selecionados pintam um quadro eloqüente, em óticas diferentes: 
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"Eu tenho a impressiío de que os países desenvolvidos vão de fato abandonar o 
Terceiro MLmdo, eles vão i-1zer um projeto pra eles, eles vão abdicar de 2(}()(} 
m1os da ética da igualdade de todos os homens e vão assumir a idéia de que 
existem dois tipos de homens: eles e os outros, não tenho a menor dúvida. Eles 
não têm outro jeito para manter os privilégios das suas elites, por isso é que os 
I-1Scistas já estão crescendo, pois têm o discurso mais lúcido para manutenção 
dos privilégios alcm1çados pelas elites européias brm1cas. A Frm1ça para os 
frm1ceses é a tônica do discurso deLe Pen (..).Eles (os países do Primeiro Mlll1do) 
vão se preocupar com três coisas: com o petróleo, com a explosão demográfica e 
com a devastação ecológica. Nesse sentido, mesmo crim1do uma barreira que os 
separe do resto do nnmdo, eles sabem que estanws no mesmoplm1eta. Essa três 
coisas podem an1eaçar o mundo como um todo. Enquanto eles não descobrirem 
outra fonte de energia, e nada ú1dica que vai ser rápido, o petróleo será 
fLmdamentaf/ uma explosão demográfica no Hemisfério Sul termúmrá em vagas 
migratórias para o Norte,· e a devastação ecológica, pelos impactos que pode 
Cc1usar. O Brasilniío tem petróleo, mas tem um tamanho tal que incomoda 
demograficamente, aos europeus nem tm1to, mas incomoda aos EUA (..). Além 
disso, ecologicamente passamos a ter um importante papel, em função da 
biodiversidade e pelos efeitos climáticos que poderão advir da destruição de 
nossas florestas (..) . Levando isso em consideração, creio que não seremos 
ú1teiramenteabm1donados. " (Economista,48 anos, milita no setor científico da 
comunidade ambiental) 

"A tualmente, não creio que a variável ambiental vá determinar uma nova ordem 
mLmdial. Embora esteja defú1itivamente pautada como possibilidade, e/anão é 
aú1da capaz de c1lterar regras históricas Ú1stituídas há centenas de m1os, no sentido 
da redução imediata das desigualdades entre nações( . .). A nova ordem nnmdial, 
intercontÚJenta/, que está se defú1Ú1do, é c1Ú1da não mclusiva - os estudiosos do 
assw1to, por exemplo, acreditam que a África ficará de fora(..). Eu acredito 11a 

solidariedade humm1a. Então, não sei em gue ponto, ou qu,111do, ou c01no, n1as 
acredito que o nnmdo irá se voltar para a Africa, para as necessidades dos países 
do Sul. De alguma forma, isso já está sendo discutido ... A Europa migrou para as 
Américas, não em função da descoberta, mas por raz ões econômicas. O jogo das 
trocas es tava saturado, e havia necessidade de expandir. Foram estabelecidas 
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uma série de regras que vigoraram por centenas de anos. Hoje c1S ex-colônias não 
aceitan1 mais essas regras que ainda existem por força da inércia ... O processo de 
riqueza não se define somente pelo fato de você conseguir acúmulo de capital e 
base monetária. Hoje, a velocidade de circulação da base é que é ftmdamental. 
Então há todo um processo de derrubada de barreiras alfc1ndegárias, de 
protecionismos, de novos mecanismos, enfim, que modificarão as relações 
económicas entre os países. Você vê: saímos de Creta, do Lll1iverso do mar grego, 
para o Mediterrc1neo, para o AtMntico, o Pacífico, inserú1do mundos com 
características próprias como a Ásia, China, e agora há uma finitude nessa 
expansão. Processos complexos de reinserção serão desencadeados _ mas por 
ora não há uma definição clara ... " (Empresário, 37 anos, ambientalista) 

Até mesmo a Conferência de Cúpula da Terra, tida como o maior esforço despendido 
até agora no sentido de um mundo consciente, frustrou os otimistas, quando, países 
como Japão e EUA, duas potências econômicas de primeira grandeza, tiveram posição 
"reacionária'', com relação ao tratado sobre a emissão de gases tóxicos, e "imperialista" 
nos tratados que discutiram as florestas e a biodiversidade. Também é fato que o 
esperado fundo internacional para amparar ações de conservação e recuperação da 
natureza, sobretudo em países pobres, não se concretizou nos moldes desejados, e as 
cotas de participação dos países desenvolvidos foram consideradas irrisórias. 

Se as relações internacionais e o próprio desenrolar das "liberalizações" do Leste_ 
com a guerra civil e o acirramento das diferenças étnicas_ não alimentam um quadro 
promissor, de onde viria então o imprescindível indicador de que as coisas estão 
mudando, de que a sociedade orientada por valores ecológicos é possível? 

Poderia vir, talvez, do "inconsciente coletivo da crise", que é real, e da subjetividade 
que vem se estruturando numa série de convicções pessoais, coletivas, que vão aos 
poucos conformando um espírito de mudança, urna disposição ativa para as 
transformações necessárias. Na literatura ecologista, é comum encontrar essas referências 
à subjetividade (Guattari, por exernplo),47 à ecologia do corpo e da mente, à procura 
de um equilíbrio que não se realiza somente na rnacro-estrutura, mas no rnicrossocial, 
no cotidiano das pessoas: 

"Temos que mudar a nossa postura. Não adianta lutar para defender a praia que 
estápoluída quando a sua atitude como cidadão é predatória. Até como relação 
humana: se você tem uma postura autoritária, isso é antiecológico, o respeito ao 
cidadão deve ser garantido. Nossa entidade trabalha muito a 'ecologia interna ': 
para ter uma vida soá'!/_ política e cotidiana saudável_ temos que nos preocupar 
con1 o nosso corpo e com a nossa mente, tentar incorporar outras dinJensões, que 
começan1 com a nossa vida, a relação con1 nossos filhos, a preocupação com 
relações humanas mais agradá~reis." 

"Ninguém impõe condições pc1ra ninguém ser ecologista. Mas acredito que a 
pessoa deve tentar incorporar o que ela acredita, o que ela prega, com a sua 
atitude. Só pensar em revolução não muda sua vida pessoal .. . " 

47 C uatarri, Feló:. As Três Ecologias, Papirus Editom, C.?mpinas, 1990. 
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"Acho que ser ambientalista implica uma certa postura de ser muito cuidadoso 
com a alimentação, com o que se come e como come, mais cuidadoso ainda com 
o corpo, acho uma contradição um ambientalista fumar, por exemplo." 

Os depoimentos acima, oriundos de integrantes orgânicos da "comunidade 
ambiental", constituem uma prédica que, aparentemente, não é rigorosamente observada 
pela maioria. 

Disposição para mudanças 

Uma das áreas de abordagem do roteiro de entrevistas foi dedicada justamente 
aos posicionamentos individuais, interrogando sobre seus hábitos, estilo de vida etc. 
Alguns resultados são surpreendentes, uma vez que a tônica das opiniões é a de que "é 
preciso mudar hábitos mas ... não muito" . 

Explica-se: não há, ao que tudo indica uma correspondência entre o discurso da 
necessidade de urgentes mudanças a serem implementadas no seio da sociedade em 
geral e o discurso sobre a consciência operando mudanças radicais no seio das hostes 
ecologistas. Veja como os ambientalistas amostrados reagiram à questão _ ser 
ambientalista implica mudanças radicais nos hábitos de consumo e estilo de vida? 
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"Você tem que ser coerente com aquilo que informa, porque o ambientalista é 
um formador. Mas não precisa ser radical, porque se todo mundo quisesse voltar 
hoje a morar nas cavernas, ai da natureza, porque não iria ter cavernas para todo 
mundo. Temos que ser coerentes com o ambiente que criamos para nós. Por 
exemplo, podemos economizar energia dentro de casa. Se escovarmos os dentes 
com a torneira aberta, gasta-se uma quantidade imensa de água. São pequenos 
atos que devem ser incutidos no dia-a-dia." (Bióloga, 27 anos, militante de 
entidade ecológica) 

"Não acho que deva haver mudanças radicais. Obviamente, ser ecologista não 
implica comer verduras ou andar de bicicleta o tempo todo. Não concordo com 
essa visão. Ser ecologista é se preocupar com o planeta como um todo, se 
preocupar com o sistema em comum e com a exploração de recursos naturais e 
globais. Para isso, não precisa sair andando de bicicleta, não se pode se esquecer 
que estamos inseridos numa sociedade, e essa sociedade faz parte de você, e é 
essa sociedade que você tem que transformar." (Físico, 39 anos, setor científico 
da comunidade ambiental) 

"Não acho. Essa idéia atrapalha tudo, porque ninguém quer fazer nada radical. 
Pode ser que a gente tenha que chegar a um esquema muito diferente do atual 
consumismo, mas se eu proponho pra alguém que ele tem que mudar 
radicalmente, ele não muda, mas, se você diz para ele, em vez de duas geladeiras, 
tenha uma e ta.l, você vai convencê-lo a chegaraonovoesquema de modo gradual. 
Queremos da população, da maioria do povo e do país, apoio, e é muito ruim o 
ecologista ser um excêntrico ... Pode ser que, na progressão do dano ecológico a 
humanidade, para se ajustar, tenha que mudar radicalmente, mas eu não devo 
propor a mudança individua! porque não vou conseguir nada e vou ser chamado 
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de estranho. " (Zoólogo, 53 anos, milita no setor científico e preside entidade · 
ecologista) 

"Eu acredito que algumas coisas deven1 ser nwdadas. Mas/ com certeza/ não wio 
ser mudanças em rel.1ção aos hábitos alimentares. A questão da reciclagem vai 
adquirir cada vez mais importância. Muitas posturas devem ser combatidas, a 
partir da posição que o cidadão ocupa na sociedade ( . .) Eu acredito mais na 
postum política que em coisas pontcmis, como consumo de álcool, abandono do 
t.1b.1co/ o niío consumo disso/ d.1qui/o outro. O corpo também é n1eio an1biente/ 
mas essa questiio de se impor aos demais hábitos de vida é bem delicada. Deve
se evitar posturas dogmáticas/ religiosas." (Biólogo, 44 anos, militante de 
entidade ecologista) 

"Não haverá sociedade ecológica sem mudcV1Çc1S no estilo de vida no consumo/ 
isso é óbvio. Contudo/ os hábitos não siio modificados com facilidade. Até que 
se fonne urna convicção pessoal e essa convicção pessoa/leve a uma prática/ le va 
tempo. Eu m esmo tenho dificuldade de deixar de fumar e, mesmo prvcumndo 
usar rnenos o carro, econorniz .1r energia/ sou condicionado por toda Lllna 
estrutum ... " (Agrônomo, 34 anos, técnico governamental) 

"V.1i irnplicar rnudanças radicais. Mas essas mudanças seriío radicais ern um 
período mais longo de tempo. Não é da noite para o dia que você vai deixar de 
consumir uma cois.1. É um processo dú1/imico. As mudanças precisam ser gmndes, 
mas devem se processardumnte um período de tempo razoável, mesmo porque/ 
quando você tenta implm1tar mudanç.1s radicais em um período muito curto/ 
m111ca dá certo/ o soh-imento é muito maior:" (Engenheiro, 50 anos, técnico 
governamental) 

Como podemos depreender destes depoimentos_ propositadamente selecionados 
nos setores mais orgânicos_, as mudanças no estilo de vida, nos hábitos de consumo, 
devem acontecer, mas não de modo radical. Não se prega uma "revolução de costumes", 
mas entende-se que haverá um processo de conscientização, que levará o indivíduo a 
abandonar certos hábitos e a adquirir outros. Na verdade, são valorizados os "pequenos 
atos", como o de economizar energia em casa, consumir menos e seletivamente etc. 

Cerca de metade da amostra (35) declarou o hábito de selecionar ou reciclar o lixo 
doméstico. Cinco empresas, no setor específico, mantêm programas de coleta seletiva, 
reciclagem. Quase a totalidade (62) tem carro, embora alguns tenham observado que, 
em função de sua consciência ambiental, procuram usar menos e recorrer a transporte 
cole ti v o (3). 

Somente 1/3 (24) da amostra fuma _ alguns aparentam "culpa" por fazê-lo e 
procuram justificar-se. Mais da metade come carne sem problemas, e a outra metade 
divide-se entre os que procuram comer "menos carne vermelha" e aqueles que só comem 
"carnes brancas" (frango, peixe). A maioria dos que só comem carnes brancas ou que 
está abandonando o hábito de comer as vermelhas faz questão de assinalar que não é 
por razões "ideológicas", mas por estar convencida que é melhor para a saúde. 

O território das mudanças mais comuns, já praticadas e aceitas, parece ser o do 
consumo comedido e de um estilo de vida mais saudável_ sem exageros. 
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Os discursos trazem quase sempre a idéia de que certas exigências podem ser mal 
interpretadas, de que não se pode pedir sacrifícios nem contrariar uma estrutura de 
hábitos/costumes arraigados, denotando uma baixa disposição para mudanças, muito 
embora a formulação teórica de que elas são necessárias já exista. As idéias de "processos" 
e de que "leva tempo" podem funcionar tanto positiva _ denotando tolerância e 
flexibilidade_ como negativamente, funcionando como uma espécie de "consciência 
adiada", álibi para uma não disposição generalizada para a superação de certas práticas 
tidas como "insustentáveis" ou "antiecológicas". 

As dimensões do tempo 

"Tem um tempo cósmico e um tempo da Terra, do nosso homem ... 

"Então, a pergunta crucial é: quanto tempo ainda nós temos para fazer as reformas 
necessárias? Quanto o Planeta pode aguentar?" (Geógrafo, 64 anos, militante 
do setor científico da comunidade ambiental) 

Esta e outras colocações sobre as modalidades de tempo _ cósmico, histórico, 
"natural" etc._, abundantemente encontráveis nos depoimentos, instigam uma série de 
reflexões acerca de como a comunidade ambiental brasileira vê a questão do tempo 
necessário para a realização do projeto ecológico, para a mudança desejada, e como 
isso se coaduna com ;os obstáculos/ as estratégias existentes. 

Percebeu-se que a comunidade opera com duas noções dimensões de tempo 
principais_ e às vezes contraditórias entre si . 

• Tempo escasso para a ação 
Como já foi mencionado, ainda que não prevaleça uni. clima alarmista, a 

comunidade ambiental brasileira costuma chamar a atenção para a urgência de medidas 
relativas ao meio ambiente. Mas o mais comum é a alusão a tempos diferenciados: 
"Para algumas coisas ainda temos tempo, algumas são urgentes, e para outras já passou 
o prazo" (técnico governamental). As alterações globais na atmosfera do planeta, na 
qualidade de água e do solo disponíveis são alguns dos problemas ambientais que 
exigem respostas urgentes, inadiáveis: 
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"O problema mais grave é a falta de preservação de mananciais. Porque a água, 
sem dúvida nenhuma, vai ser um dos grandes limitantes da população urbana 
daqui a 15, 20 anos. lili ser um problema seríssimo. Hoje São Paulo pega água no 
Rio para beber. Gasta um horror de energia para trazer. Isso está acontecendo 
com todas as cidades ( .. .). O crescimento urbano vai matando os rios e 
comprometendo o potencial hídrico futuro ( .. ). O problema mais sério que existe 
no Brasil e no mundo hoje, ligado á área de meio ambiente, é a erosão dos solos 
( .. ). Na hora que as pessoas começarem a ter informações de quanto tempo o 
solo leva para se formar, 400a 1200anos para formar 1 cm( .. ), vamos ver que o 
tempo que o solo leva para se recompor depois disso é muito grande ( .. ). O 
terceiro problema sobre a questão da estratégia ecológica de sobrevivência são 
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os grandes problemas atmosféricos. O CFC não é tão grave porque é muito fácil 
de resolver: é só parar de usar (..). Para o problema do efeito estufe? não há 
solução. Porque a alternativa é fixar carbono em forma de florestas. Mas o que 
está acontecendo hoje no mundo é o contrário, pois se está justamente 
desflores/ando(..). Outra coisa, você planta a árvore, ela vai demorar L111S 30., 40 
anos parc7. começar a Hxar o carbono." (Técnico governamental) 

• O tempo lento da mudança estrutural 
Se, de um lado, há escassez no tempo em que se dispõe para realizar mudanças, de 

outro, certos fatores apresentados indicam que a sustentabilidade _ ou o 
desenvolvimento sustentável_ deverá realizar-se num futuro ainda distante. Primeiro, 
porque se trata de um conceito em formação e, por isso, ainda impreciso, incompleto e 
sujeito a múltiplas interpretações. Segundo, porque alcançar a sustentabilidade implica 
redirecionar toda a economia mundial, e esse parece ser um processo lento e gradual: 

"Essa questão do desenvolvimento sustentável tem obrigatorian1ente que ser 
entendido como um alvo para que seja orientada a economia social do país, numa 
particular direção. Nós não vanws ver que no ano 1999 vai ser estabelecida, no 
Brasil_ uma economia sustentável. Acho que isso não existe e não vai existir em 
nenlwn1 outro país. O que eu acredito é em un1 movimento que está ocorrendo 
no mtmdo todo, J1c7. minha opinião um pouco lento, de uma conceptualização 
maior da questão ambiental de tal maneira a adaptar o modelo econômico, 
tornando-o sustentável do ponto de vista do esgotan1ento dos recursos naturais 
do nosso planeta. fssoé um movimento que vai demorar tms50., 100ou200anos, 
e ele vai acontecer por aproximações sucessivas." (Cientista) 

Sem a contribuição dos empresanos, e as mudanças na estrutura de poder, é 
impossível pensar em um modelo sustentável. Além disso, devido ao progresso de 
globalização em que se vive, a viabilidade da implementação do novo modelo de 
desenvolvimento depende de uma articulação de âmbito internacional: 

"Não é possível ter wn desenvolvimento sus tentável no país sem confaJ; por 
exemplo com ú1dustriais devidamente interessados n a questão conscientes da 
únportância de seu papel da sua úJdústria, dispostos a ú1vestir recursos etc ... 
( . .). Desenvolvin1ento sustentável pressupõe uma mudança muito drástica, 
diferente uso dos solos, diferentes relações de poder e novas parcerias (..). Há 
complicadores: é impossível implementar Lll11 modelo de desenvolvimento 
sustentável no Brasil como se ele fosse uma iUm. Cada vez mais, depende de 
estnlfuras e conjtmturas numdiais (..). Para uma mudança rec7.lmente significativa, 
vejo um prazo de uma duas décadas, se começarmos a camú1har rápido." 
(Técnico governamental) 

Cem anos, duzentos, vinte como quantificar o tempo necessano para certas 
mudanças imprescindíveis e outras nem tanto? Como "acelerar o tempo", propondo 
estratégias que aumentem o potencial de realização de certas tendências? 

Espontaneamente, muitos dos entrevistados arriscam prognósticos. Entre tempos 
máximos e mínimos para o desabrochar de uma sociedade "orientada" por valores 
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ecológicos_ onde mudanças significativas já poderão ser observadas_, a previsão mais 
otimista é de 20 anos e a mais realista fala em 50 anos em média: 

"Fala-se há pouco tempo sobre o meio ambiente, o movimento é novo, acredito 
que se fala desde 1972, na 1 o Conferência de Estocolmo. A partir daí; são 20 anos. 
Não é nada, e essa agressão ao meio ambiente existe há séculos ... Acho que tem 
que ser feita uma conscientização e isso não se consegue da noite pro dia. Leva 
2~ 30 anos para se começar a formular regras, princípios e até nomeclatura, 
dicionário do que é ecologia, do que você tem que f.1zerpra que não aconteça 
essa degradação." (Empresário) 

':.4 questão ambiental não pode ser resolvida no curto prazo ( . .). Até as empresas 
incorporarem a questão ambiental como uma segunda natureza e repensar todo 
o processo industrial, isso não acontecerá antes de 20 anos, e se os aspectos 
recessivos da economia mundial não desacelerarem o processo." (Empresário) 

"Quando a gente pensa no tempo que vai demorar para a sociedade muda~; para 
que o desenvolvimento sustentável seja enfim uma realidade, não se pode perder 
de vista um outro relógio que não controlamos. Esse relógio ecológico vai 
indicando a saturação, o esgotamento( . .). A verdade é que nos debatemos entre 
a idéia fácil de nos deixarmos levar por uma "evolução" dos fatos e da mentalidade 
reinante, e outra _ com a qual me identifico_, de que temos 2~ 30 anos no 
máximo para reverter esse quadro ... " (Cientista) 

Com este último depoimento acima _ onde fica claramente expresso que não se 
pode fixar um objetivo futuro somente a partir do "relógio do homem"_, voltamos às 
noções de tempo que não se articulam (o tempo curto, escasso e o tempo longo, 
necessário próprio das mudanças sociais). 

Uma maneira de lidar com esses tempos diferenciados, e às vezes contraditórios, é 
sugerida por um ecologista: 
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':.4cho que há dois grandes planos: um plano institucional, neste modelo de 
desenvolvimento económico: capitalistas em vários países do mundo se 
preocupam com os impactos ambientais e adotam medidas paliativas,outrosnem 
isso (. . .). Uma série de problemas são importantes de trabalhar no plano 
institucional, porque são conquistas ambientais e sociais que podemos ter. Essas 
conquistas vão se traduzi~; na prática, em melhoria de qualidade de vida ou até 
de habita/idade do Planeta. Portanto, é uma frente importante de trabalho, de 

· ação, e eu estou metido nela. Agora, não acho que a ONU vá mudar o mundo ou 
que o sistema capitalista de produção vai desaparecer depois da conferência. 
Evidentemente que ninguém tem essa ilusão. Então, quando você faz 
desenvolvimento sustentável, você coloca dois planos: no plano institucional, eu 
acho que nós vamos alcançar algumas conquistas de reduz/r os impactos mas 
nós não vamos nunca alcançar o desenvolvimento sustentável(..). Você pode 
buscar o desenvolvimento sustentável e fazer uma reformulação na forma de 
produzir, na forma de consumi~; na qualidade de vida, na forma de vive~; do 
tipo de relação social. Isso vai exigir uma transformação social, porque c1S grandes 
empresas não têm interesse de mudar a tecnologia, nós continuamos ainda 
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escravos dos combustíveis fósseis/ toda a energia do mundo é movido pelo 
petróleo(..). Então/ isso é um processo lento ... Uma revolução social profunda." 

A idéia dos dois planos/ dois tempos parece sugerir que os ecologistas têm de se 
concentrar em duas diferentes estratégias. Uma de curto e médio prazo, buscando os 
resultados dentro do próprio sistema capitalista. O seu eixo seria a redução de impactos. 
Outra, de longo prazo, contestadora do sistema, se situaria na esfera da mudança de 
mentalidade. 

Cultura e meutalidade: a louguíssima duração 

A consolidação do projeto de uma sociedade/Planeta sustentáveis envolve então 
mudanças em aspectos da cultura cujo desenvolvimento não é imediato, pertencendo 
portanto à esfera temporal da "longa duração". 48 Embora algum trabalho já tenha sido 
feito nesse campo, a mudança de valores, de mentalidade, enfim, a formação da 
"consciência ecológica" é um processo lento. A certeza sobre essa lentidão é amparada 
por outras experiências na história: 

"O que realmente vai ser escolhido como projeto da sociedade/ como objetivo 
mais central, vai ser algo que levará décadas para se consolidar, da mesma maneira 
que a sociedade foi aos pouqitinhos assimilando a idéia de progresso/ desejando 
desenvolvimento e crescimento/ ninguém pensava nisso há 200 anos( .. ). Durante 
todo o período grego/ o propósito era a cultura. Aristóteles tem textos lindos de 
denúnci.-1 da riqueza material como coisa abjeta/ nociva. Para eles/ a evolução do 
homem é feita através da cultura. Depois/ temos 1500 anos de catolicismo 
imperando/ e aí o projeto era outro mundo/ era o céu. A seguir, a gente tem uns 
300 anos de mercantilismo onde o propósito era o ouro pra você aumentar o 
tesouro. Só de 200 anos pra cá, que a gente começou a pensar que o objeto do 
homem é .-1umentar a produção e que a palavra riqueza passou a significar 
.-1CLÍn1lllo de bens. Até o século xvn não havia essa idéia de acLÍmulo de bens/ 
havia acLÍnwlo de ouro/ prata/ havia até resquícios do período cristão no começo/ 
acLÍnwlo de relíqui.-1s cristãs/ de igrejas/ de santos/ de estátuas. Mas não essa 
coisa de você ter Lm7a televisão e mais outra. Você ter um carro e mais outro. Ter 
uma roupa emaisoutr.-1. Então/ é um conceitorecenteessedese produzir riqueza 
pelo aLimento contúwo da produção e do incentivo ao consumo( .. )." (Cientista) 

A questão axiomática da sustentabilidade 

Como já foi estabelecido no tópiq) que trata das idéias que organizam o discurso 
dos ecologistas, compartilhadas pelo núcleo mais orgânico da comunidade ambiental 
brasileira a sustentabilidade é um critério, um princípio absolutamente crucial para o 
sucesso do projeto ecológico. 

Uma das idéias-força centrais do ecologismo I ambientalismo, a noção de 
sustentabilidade traz, no entanto, alguns problemas aos seus adeptos. Explica-se: é 

48 E<s.1 expressiio tói cunhada pdo histori.1dor fmnc.:Js Fenwnd /Jmudel. 
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que, para alguns, se trata de um projeto, um estado a ser alcançado (posição adotada 
unanimemente pelos setores "ambientalizados"), enquanto para outros o presente já é 
o turning point, e todas as projeções de crescimento demográfico I econômico colocam 
a nave Terra_ e os seus ocupantes_ na trajetória de uma aventura incerta "onde tudo 
pode acontecer", inclusive a inviabilidade da vida humana . 

Na verdade, toda essa discussão é ensejada pelo postulado axiomático de que a 
Terra, sendo um sistema fechado e tendo recursos finitos, não pode suportar crescimento 
contínuo da população humana e da atividade econômica, que significam sempre 
impacto ambiental e depleção de recursos: 

"Se as teses do Relatório Bruntdland resultaram em que se entenda 
desenvolvimento igual a crescimento, então estamos maL pois é axiomático que 
não podemos ter crescúnento contínuo em um mzmdo de recursos limitados. 
Mesmo que o crescimento seja postulado em menor escala, ainda assim é 
crescimento, e contúntanws na direção da exaustão dos recursos naturais e das 
possibilidades da continuidade da vida no Planeta." (Ambientalista) 

"Em primeiro lugar seria necessário defúlir mais precisan1ente o que seria um 
modelo s us tentável. Como eu já disse antes, não existe atividade de 
desenvolvimento, crescúnento, que não cause modificações no meio ambiente. E 
então, como ser sustentáveL se o crescÍ111ento necessariamente in1plica que uma 
parte dos recursos serão gastos, exauridos? A criação de recursos praticamente 
inexauríveis, como a energia produzida pela fusão nuclear; a eólica, são ainda 
coisa do futuro. Não temos aú1da nenhuma fonte energética que nos garanta 
sustentabilídade ( .. ).Agora, é preciso procurar novos modelos, novas estratégias 
de desenvolvÍ111ento, pois a maneira de viver de grande parcela da humanidade 
é Í11sustentá vel ( . .). Fala-se em retomar o crescúnento, e está mui to claro que isso 
sigzlifica queinwr mais petróleo, aun1entar mais a poluição urbana, o número de 
doenças, enfim agravar amda mais a problemática ambiental." (Cientista) 

Teses como a do "crescimento zero" (Relatório Meadows, 1972), inspiradas na crença 
da proximidade da situação-limite, foram no entanto ferozmente combatida no Primeiro 
e Terceiro Mundos, e um "desenvolvimentismo moderado" parece prevalecer e 
funcionar mais adequadamente, quando a conjuntura recessiva que predomina no 
mundo ameaça empobrecer os países ricos e desesperar os pobres. 

Ao invés do "crescimento zero", prega-se o crescimento diferenciado: 
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"O Planeta tem boje 5 bilhões de habitantes. Desses cmco bilhões, 1 bilhão têm 
un1 consun10 suntuário, 1 bilhão têm um consumo em cima das necessidades, e 3 
bilhões não suprem nem as necessidades básicas. Se você quiser padronizar o 
consumo dos 5 bilhões por aquele bilhão lá de cÍ111a, não há recursos naturais 
suficientes. Então vivemos um paradoxo. Deixar de desenvolver significa 
condenar à miséria_ o que sigzlifica morte e degradação_ milhares de pessoas 
em países periféricos. O prmcipal responsável pela degradação do meio ambiente 
é o hemisfério Norte, então é ele é que teni que abrir mão do ritmo de crescimento. 
Quanto aos países pobres, a sua contribuição para a administração dos problemas 
an1bientais deve ser em níveis suportáveis para o desenvolvúnento ... "(Técnico 
governamental) 
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Outra alternativa é postular um crescimento que não signifique a generalização do 
"padrão americano": 

"Todo mundo fala em ecodesenvolvimento. O Mestrinho estava f.1lando que ele 
tem que p!Vporo ecodesenvolvimento da Amazônia. É preciso definir um pouco 
mais claramente o que são essas palavras, desenvolvimento sustentável( .. ). 
Sempre chamam os ecologistas de utópicos. Quero dizer que o atual modelo de 
desenvolvimento é inviável. Isso é comprovado por mil informações. Vou dar 
uma só: foi feito um estudo pelo Relatório Bruntdland sobre o padrão de consumo 
energético dos países desenvolvidos. Conclui que, se generalizasse o consumo 
dos países desenvolvidos para todos os países do mundo, o consumo energético 
se elevaria de 10 para 33 Kera watts ( .. ).E evidente que não temos recursos naturais 
para sustentar tudo isso. E se tivesse, ia ter um subpnxluto de enxofre e de carbono 
tão grande, que se tornaria ecologicamente insustentável. Então, abanar a 
bandeirinha do desenvolvimento no modelo conhecido, consumista americano/ 
dos plfíses desenvolvidos industrializados, e dizer que esse modelo deve ser 
paradigma/ é uma utopia. Porque o mtmdo não tem condições ambientais de 
segurar esse modelo." (Técnico governamental) 

Desenvolvimento diferenciado (mais acelerado no Hemisfério Sul, mais moderado 
no Norte), "desenvolvimento diferente" (não significando necessariamente incremento 
do modelo atual), ecodesenvolvimento, desenvolvimento duradouro etc. são enunciados 
que tentam, mas não resolvem o axioma dos recursos finitos sendo consumidos por um 
processo econômico progressivo e um crescimento populacional contínuo (mesmo em 
menor escala). 

Mas este é um problema que não se coloca para grupos apenas ambientalizados 
dos vários setores. Como já foi evidenciado, são entusiastas do desenvolvimento 
sustentável, não crêem que a crise ambiental seja tão grave, muito menos irreversível. 
Além do mais, sua fé na ciência e na tecnologia, na capacidade cooperativa das 
sociedades e no adensamento da consciência mundial alimentam seu otimismo. Na 
verdade não acreditam nem aceitam a tese da insustentabilidade iminente no Planeta. 
Para eles, "o homem, com sua inteligência, encontrará urna saída". 

Surpreendentemente, para urna boa parte dos ecologistas, e demais integrantes da 
comunidade ambiental, a discussão da sustentabilidade/insustentabilidade se dá de 
maneira semelhante à dos arnbientalizados. Nesse sentido, urna peculiaridade dos 
ecologistas brasileiros_ pouco observada em outros grupos no Primeiro Mundo _ é 
serem "desenvolvirnentistas" e por isso pouco enfáticos no aprofundamento de certas 
questões corno a da sustentabilidade/insustentabilidade corno dado axiomático. 

Possíveis soluções para a crise ambiental brasileira: 
democracia, crescimento econômico, educação 

Para solucionar a crise ambiental no Brasil e contribuir ativarnente para o seu 
controle em escala global, os nossos entrevistados indicaram alguns caminhos 
considerados seguros. 
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• O caminho da democracia 

'Nós achamos que, se n iio conseguirmos definir parâmetros e re ferências que 
criern relações igualitárias, participativas, c1 utônomas entre as pessoas e os 
movimentos sociais, dificilmente 11111.1 socied,1de que nâo seja democrática terá 
condições de ter soluções racionais e mzoáveis para a questiío do meio ambiente 
(..). Na verdade, n ós quase fazemos uma relaçâo direta entre a democmcia e 
n1eio arnbiente. Quanto mais mrtoritária, 111<1is chances el,1 terá n iio só de destruir 
o meio ambiente, como a si própria." .(Representante de movimentos sociais) 

Embora grande parte dos entrevistados considerem como real o risco de o 
agravamento da crise ambiental mundial vir I a gerar políticas autoritárias ou 
"ecofacistas" no futuro, a opinião dominante é a de que as relações democráticas trazem 
maior garantia à realização do projeto ecológico. N ão só porque toda a sociedade é 
conclamada a participar ativa e criativamente_ exercendo direitos e deveres_, como 
pelo fato de os "valores democráticos" serem mais afins à "ética ecológica": 

"Os valores que me levaram a militarpela causa ecológica silo basicmnente éticos. 
T.-1lvez o pensamento que m e tenha rnais ri1fluenciado nwna certa época tenha 
s ido Sartre _ sua grande descoberta no campo de concentração de que a 
solidariedade não é um dever moral, ela é um f.1to. O que você f.1z tem 
conseqüências na vida das outras pessoas ... Ele também falava 11.1 falência dos 
partidos políticos, ri1clusive os de esquerda, pela sua incapacid,1de de criar uma 
ética que nascesse de baixo para cima . Essa é c1 grc111de quest/ío: a ética da 
solidariedade com uma base ampla ou ela mio é possível. Nesse sentido, sou um 
ardoroso defensor da democracia e penso que uma das nossas tarefas é consolrdá
la no Brasil. A ética democrática e a ética ecológicc1 siio indissociáveis. "(Técnico 
governamental) 

':A idéia de UI/I OU de pOUCOS indivíduos terem O maior Sc1 ber e c1 maior 
competência, e daí decidirem sobre os destinos dos outros, est,i 1i1teiramente 
ultrapassada. As decisões, como as respon sabi/id,1des, devem ser coletivas. Uma 
refonna estrutural11c1 política, nas relações de poder, deve ser empreendida em 
nosso País. A democracia, o exercício pleno d,1 cidadm1ia s,io h.U7damentais para 
a solução dos problemas ambientais no Brasil e no n11U1do." (Cientista) 

Reconhecido como "eticamente correta", pela maioria, a defesa dos valores 
democráticos e a busca da sociedade participativa são pedras angulares do projeto 
ecológico. Para alguns, no entanto, as coisas não são tão lógicas nem tão simples, não 
existindo, a priori uma identidade necessária entre o projeto ecológico e o projeto 
democrático. Para os entrevistados que compartilham deste enfoque, dependerá dos 
atores sociais e da sua capacidade de dirimir conflitos e de acertar escolhas a 
possibilidade de se resolvar a crise ambiental comtemporânea em bases democráticas. 

168 

'Não h i relaç,io necessária entre nada, prá f.1lar a verdade. O que emerge, nesse 
fri1c1l de século, é a possibilidade da democracia. Evidentemente, cada uma das 
questões contemporâneas pode ser encarada de í1' maneiras . O socialismo é um 

O Que o /lmsileiro Fensa da teologia 



exemplo absolutamente didático. Em nome de um projeto luunanis ta, de um 
pmjeto de solidariedade, de um pmjeto de lmternidade, de um pmjeto de 
conviTrência 111elhor entre as pessoas, de bem-esta~; se construiu 11111 111odelo 
extremamente autoritário, to talitário, excludente ( .. ). Em nome de um pmjeto 
humanista, se com e teu barbaridades ... Entâo, um lig urino totalifiirio pode 
translornwr a ecologia, como pôde trans formar o socialism o, em algo aterrador ... 
\l.1i depender da capacidade dos seres humanos de recuperar ii questâo da 
dilerença, e os valores da questâo democrática. O que pode realmente signilicar 
u11w 111udança é a incorporaçiío delinitiT'a da questâo da de111ocracia ". 
(Parlamentar) 

Uma certa perplexidade com a resurgência de focos de intlerância política, religiosa 
e social na Europa fez com que alguns entrevistados vejam a questão da democracia 
como um dos conceitos em redefinição nesse final de século, constituindo, juntamente 
com a problemática ecológica, um desafio para a geração atual: 

"Nesses dois últimos m eses em que estive na Europa, quando comecei a ver que 
o lascismo est.i crescendo, comecei a ver como isso tem lóg ica, porque eles 
representam um g rupo de privilegiados sendo invadidos pelos bárbaros, todos 
os imigrantes. Eles pensam que tem o direito de se delende~; ent.io ve;;1 bem a 
contradiçâo: pra Focê ser um democrata na França e portanto ter l/171 ó timo 
diploma fmncês, Focê n .io pode ser ético e defender o direito de ig ua/d,1de pam 
os .ir,1bes ou latino-am ericanos. Surgiu uma contmdiç.io entre ética e política na 
questiio da igualdade entre os homens e da democmá1 do Foto nacional, porque 
a é tica é intenwcional mas o voto é nacional. Ent/ío, ve;;1 bem, ecolog1;1 é por 
definiçiio u111 con ceito intenwcional, mas a democracia ainda é um conceito 
nacional. Temos aí uma contmdiç.io impossível de resolve1: Ecologia é um conceito 
além do JÍ1tenmcional, é intemporal, signifim que você está pensando nas gerações 
fi.tturas, nws só votan1 os nacionais que est.iono País, com mais de 18 ou 16 ,1nos, 
ent;io a democracia exercida pela maion ;1 democrática é um pedacinho de nada 
no universo de eleitores da ecologia. Os eleitores da ecologia s/io a humanidade 
inteira e todas as gerações presentes e futum s. Esse é um ptvblema sério e a 
gente vai ter que redelinir a democmcia ( . .}" (Cienti s ta) 

• O Caminho do desenvolvimento econômico 
No receituário para o equacionamento dos problemas ambientais do Brasil, o 

desenvolvimento econômico ocupa lugar de destaque. Toda a amostra acredita que o 
desenvolvimento é condição sine qua non para deter a destruição do meio ambiente . 
Nesse sentido, a comunidade ambiental brasileira _mesmo o seu núcleo orgânico _é 
mais desenvolvimentista do q ue se poderia supor. Evidentemente não se está falando 
do desenvolvimentismo típico dos anos 50, 60 e 70. Trata-se de um desenvolvimento 
"are jado", atualizado, "que não pode ignorar a variável ambiental", segundo os 
empresários ambientalizados. 

Aliás, os ambientalizados, de um modo geral, não têm nenhum pudor em afirmar 
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a crença na idéia de que "do desenvolvimento surgirá a solução não só para os problemas 
ambientais, mas para os demais que afligem hoje a população brasileira" . 

Mesmo os ecologistas_ ainda que insistam em ressalvas, tais corno as sugeridas na 
tese do "desenvolvimento diferente" _ não se furtam a advogar a necessidade de 
desenvolver o País: 

·~ idéia de desenvolvimento é positiva. Se você diz que é contra o 
desenvolvimento, você fecha o diálogo com quase todos os setores sociais. E 
desenvolvimento é aceitável, é o desabrochar do potenc1~1l de todos os seres .. . 
Necessariamente, vai acontecer. E o sustentá v(!/ é um critério apropriado. Uma 
das variáveis importantes quando colocamos a questão do desenvolvimento é 
que ele tem que ser capc1Z de sobreviver ao longo do tempo. Aceito a idéia do 
desenvolvimento e a idéia da sustentabilidade do desenvolvimento. Mas não 
considero que o modelo de desenvolvimento dos países industriais avançados 
seja sustentável. É importante distú1guir a idé1~1 do desenvolvúnento da idéia de 
crescimento. O crescúnento pode ser desenvolvido ou não. Um exemplo que o 
ecologistas costuman1 usar é o câncer: um crescúnento descontrolado das células 
do organismo é destrutivo. O crescúnento quantitativo pode conduzir a uma 
melhoria nas condições de vida, pode ser importante para esse processo maior 
que chamamos de desenvolvúnento. O problema é que a economia tradicional 
associa as duas coisas: todo o crescin1ento é desenvolvimento. Essa é uma crítica 
que os ecologistas têm feito há vários anos: diferenciar o crescin1ento puro e 
súnples do desenvolvinumto ( .. ).A questão é qualidade desse crescimento ... No 
Brasil, o desenvolvimento passa ainda muito pelo crescimento da produção, para 
conseguir uma qualidade mínima de consumo, que no caso do Brasil é qualidade 
de vida mínúna, porque existe o sub-consumo. Agora, um crescimento qualitativo 
é diferente. E em alguns países pode ser que o desenvolvúnento não necessite 
mais do crescimento da produção, pode passar por Lm1 rearranjo". (Cientista) 

Usando frases eloqüentes corno "nossa poluição é também a poluição da miséria, 
do atraso", os entrevistados pregam o crescimento econôrnico corno urna forma de se 
criarem no País as condições objetivas, favoráveis ao desabrochar da consciência 
ecológica e da sociedade ambientalmente responsável. Este consenso se reproduz em 
todos os setores. 

Movimentos sociais 
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"Costuma-se dizer que os problemas urbanos, que são graves no Brasil, 
constituindo-se portanto em um dos nossos principais problemas ambientais, 
são um produto do hiperdesenvolvimento, porque, normalmente, as pessoas têm 
uma visão de que é o desenvolvimento que traz problemc1S ecológicos, muitas 
fábricas etc. Na Conferência de Estocolmo ficou claro que o subdesenvolvimento 
também traz problemas ecológicos muito sérios. A pobreza, a falta de recursos, o 
fato de o Brasil estar estrangulado em termos económicos, isso cria muitos 
problemas ambientais, pois uma coisa está ligada à outra. Os problemas 
ambientais brasileiros se caracterizaram por uma situação de extrema penúria 
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em termos de dificuldades no campo econômíco/ então/ não se pode deixar de 
pregar o desenvolvimento. Não desenvolver pode significar a ampliação do 
quadro da destruição ambiental, além do custo social e ético." 

Parlamentares 

':4 questão é que precisamos desenvolver; sair da estagnação econômíca. É claro 
que não desejamos reproduzir o modelo de desenvolvimento que excluí 3/4 ou 
4/5 da humanidade/ tornandcrse desenvolvimento para alguns .. . Mas o fato é 
que não se tem no bolso do colete o novo modelo. E aí; paramos para pensar? O 
Brasil está há uma década sem crescer; e veja o preço ... Então/ sou a favor de 
retomar o desenvolvimento/ aceitando que ele tem um eixo hegemôníco que é 
poluidor; destruidor do meio ambiente. Enquanto isso/ devemos fazer ajustes 
em certos setores/ imprimir mais rigor à legislação ambiental etc. Em termos 
mundiais eu tenho claro que o Norte tem um superconsumo e o Sul um 
subconsumo. Então a gente pode e deve crescer; eles é que têm que diminuir o 
ritmo deles." 

Empresários 

"O Brasil não pode se dar ao luxo de não desenvolver. No Primeiro Mundo/ 
como já estão satisfeitas as necessidades básicas, é perfeitamente factível que se 
fe1çam ajustes na economia de modo a reduzir drasticamente os impactos. No 
Terceiro Mundo/ a luta pela sobrevivência da espécie hun1ana já se dá hoje/ no 
dia a dia ... Sou contra qualquer excesso preservacionísta nas condições aluais 
em que o Brasil se encontra. Retomar o crescimento/ erradicar a miséria são passos 
fundamentais/ prioritários. Se der para/ junto com isso/ já ir cuidando dos 
problemas ambientais/ ótimo/ se não/ a prioridade é dar de comer a população." 

Cientistas 

"Na própria evolução do Planeta/ transformações são obrigatórias e não podem 
ser freadas/ mesmo que você queira/ não vai dar; quer dizer; a Terra de ontem é 
diferente da Terra de hoje e será diferente da Terra de amanhã. Eu só vejo o que 
a gente deve fe1zer com relação ao desenvolvimento e tratar de fe1zê-lo (. . .). O 
problema é tentar nesse desenvolvimento afetar o menos possível o meio 
ambiente. " 

Técnicos governamentais 

'Ninguém é louco de dizer que não deseja o desenvolvimento. O que está em 
questão é o modelo. O modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil é o modelo 
do Primeiro Mundo/ e este já provou que é insustentável. Então/ o impasse está 
em que/ se continuarmos desenvolvendo com os aluais instrumentos/ vamos nos 
danar; se pararmos de desenvolver; também. A saída está em retomar o 
desenvolvimento incentivando os setores que tenham um melhor desempenho 
ambiental e desestimular outros. li?jo isso de uma maneira muito prática. Por 
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exemplo, nlío permitir; de modo .1/gum, que as indústriaspoluentes, expulsas 
dos países desenvolvidos, se instalem aqui. 'E1xar produtos de indústrias 
poluidoms seria outr.1 saída, também retimr qualquer subsídio a tmJa atividade 
que mio respeite o meio c1mbiente." 

Ambientalistas 

"Aumentc1r e distribuir melhor o produto econômico no Brasil é vital parc1 a 
problemática ambiental. O indivíduo, quando tem acesso à cultura, viaja, não 
passa 2..J homs cuidando da subsistência, ele forma uma outra consciência. Toma 
conhecin1entode que o mundo não se restm1e no seu bairro, habilita-se a entender 
e debater argumentos, é enfim um cidadão. li>ja você, o desenvolvimento é tão 
eficiente, que o controle populacional que é um dos nossos piores problemas, já 
é questão resolvida nos países desenvolvidos .... M1 lngl.1terra, Alen1<111lw, tem 
até camp.111/w para que casais tenham filhos ." 

• O caminho da conversão das consciências/ o papel da educação ambiental 
A ausência de uma estratégia revolucionário tradicional e a opção pelas política 

democráticas orientam a "vanguarda" ecologista brasileira a escolher a educação 
fundamental (educação básica escolar e profissional, e a educação ambiental em 
particular como a via privilegiada para a desejada conversão das consciências: 

"Vcirios siio os processos a serem desencadeados a fin1 de deter a velocidade 
esp.111tosa d.1 degradaç.io ambienta/no Brasil(...). No médio pam curto pmzos, é 
preciso ter exemplos de coisas bem feitas, que estimulem as pessoc1s, mostrem 
que é possível faz er. Recuperação de áreas degmd.1das, mc111ejo sustent.1do de 
vários tipos de recursos (...). É preciso tmbalhar com a/ten.1ção de Legislação, 
niio seria um.1 coisa só proibitiva nws com Ú1centivos fiscais etc._ encontrar vários 
111ecanisn1os. Cruzar .1 conservaçlío con1 causas que a populaçlío possa 
compreende1; do tipo: é bom, é barato, atmi recursos etc.(...}. A longo prazo, eu 
investiria muito 11c1 educaçiio, em seu sentido amplo: acesso à ú1formaçiio, d.1r 
capacitaç/io pam as pessoc1S. Fíc:.1 difícil c1 té discutir; com a ignodincic1 das pesSOc1S. 
Isso é culpa do Governo. As pesso.1s ficc1111 incapacitadas niio só de entender ou 

discutir certas coisas, mas incapacitadas de exigir seus direitos como cidadiio, de 
buscar .1/ternativas diferentes. " (Técnico governamental) 

Como foi visto no tópico que apresenta as idéias que organizam o discurso da 
comunidade ambiental, a consciência ecológica será desenvolvida/fortalecida 
basicamente em função do adensamento e da ampliação da crise ambiental_ "consciência 
pela dor"_, e pelo efeito dos investimentos em informação e educação. Enquanto a tese 
da consciência gerada pelo agravamento da crise ambiental é advogada apenas por 
uma pequena parte da amostra, a crença de que a educação é a grande saída é consensual 
e entusiasticamente defendida por todos: 
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'"Eu começaria com educaç/io, depois educaçiio, e mais educaçiio. Informar o 
pov/io é ftmdamental. A cha ve do discernúnento está em capacit.1ro povo e uma 
partedenossaselites, que é muito ma/formada, a enxerg.1ra realidade e formular 
a/tenwtivas ... " (Representante do movimento social) 
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"Eu diri.1 que pelo menos dez anos são necessários para que os primeiros frutos 
de uma conscientiz.1ção dos empresários comecem c1 aparecer; e isso só terá uma 
conseqüência mais ampla se houver mc1ciços mvestimentos na educação, que é 
um processo demorado, mas é o LÚ1ico que realmente forma as gerações". 
(Empresário) 

Embora fique evidente, nas entrevistas, que a responsabilidade maior pelos 
investimentos no setor da educação básica e do educação ambiental seja do governo, os 
ecologistas entendem que as não governamentais (ONGs) _legítimas associações da 
sociedade civil_ já desempenham (e devem ampliar) importante papel: 

"É preciso aproveitar e desenvolver novos espaços de educ.1ção, e não esperar 
somente do govenM e d,1 sua máquú1,1 a resposta que se quer(. .). As Ú1stituições 
são muito preguiçosas, muito lentas no termo de reação. A vontade política era o 
grande requisito, até pouco tempo atrás. Agom a gente vê que é muito mais 
necessário do que a vontade política, porque as Ú1stituições têm unw ú1ércia ... 
Então, sou a !.1vorde múltiplas úliciativas, programas diversificados que podem 
ser desenvolvidos por entidades ambientalistas, por smdic.1tos, empresas, enfm1, 
toda sociedade deve se mobilizar." (Cientista) 

Há, no entanto, alguma controvérsia em torno dos conteúdos e das formas de um 
programa maciço/massivo de educação ambiental: 

"Sou absolutamente contm a educc1çiio an1bientc1l virar mais um item dos 
currículos, fossilizada politicamente. Acredito mais em programas informais, 
direcionados aos vários tipos de população que temos. A educaçiio ambient,11 
pode e deve estar presente na escola, mais praticamente como un1c1 visão de 
n1lmdo, um ponto de vista, e pode-se abordar isso em todas c1S matérias ... 
Educação ambiental não é só conteúdo científico, isso é importante, mas também 
há o lado moral e ético. Ir ao zoológico pode ser uma ótúna oporflmidade p c1rc1 
regras básicas sobre o equilíbrio que se buscc1, a função de cada ser." 
(Ambientalista) 

Curricular ou não, dirigida a adultos, crianças, categorias sociais e profissionais diversas, 
no campo e na cidade, todos devem ser, na opinião unânime dos amostrados, objeto de maior 
informação/ educação a respeito da problemática ambiental. Nesse esforço, nada, nenhuma 
iniciativa deve ser menosprezada. Deve-se valorizar a informação veiculada pela mídia 
impressa e televisiva, a literatura, o "turismo ecológico", enfim, a utilização de todos os meios 
possíveis: 

"Acho que cada ú1stituição deve. cwnprir; no que respeita à educação ambiental 
o seu papel específico, e isso já .será bom. Cabe à universidade gerar os d,1dos, 
Cc1pacitar pessoas. Cabe ao governo utilizá-los em políticas que vão ao encontro 
às aspirações da população e que considere a educaçiío ambiental como algo que 
não é monopolizável por um programa de partido político, porque se não, nem 
um que !.1z e o outro que desmancha ... C.1be as ONGs contúwaram seu papel de 
fiscalizador.1s e ahmrem no espaço comw1itário que é próprio delas ... As empres.1s, 
os smdicatos, também deverão ser educadores, do contrário o mundo da produção 
contmuará destruú1do ... Eu vejo todo numdo agú1do, mas para que isso niio se 
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dê anarquicamente, é preciso que alguém desempenhe uma articulação. Penso 
que isso é responsabilidade para colegiados, para organismos nacionais e 
internacionais, onde toda a sociedade estei1 representada. O CONAMA, por 
exemplo, é um ótimo ensaio disso. Também a ONU; PNUMA e o PNUD são 
ensaios internacionais que poderão ser aperfeiçoados ... " (Cientista) 
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eonsiderações finais 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

As percepções negativas acerca da sociedade brasileira e de suas instituições 
parecem minar o solo aparentemente seguro sobre o qual se ergue, ou procura se erguer, 
a comunidade ambiental em formação. Parece contraditório que a sua emergência tenha 
sido possível e que seu avanço seja real diante de tantas dificuldades apontadas. 

Contudo, é inegável que o arnbientalisrno, corno fato social, prospera no Brasil. 
Corno se explica? 

Urna boa parte da negatividade encontrada nas versões coletadas deve-se ao que 
podemos chamar de "visão epocal", onde está presente, sem dúvida, um substrato de 
origem psicossocial que revela estar o brasileiro em geral muito insatisfeito consigo 
próprio e com os rumos que tornam o País. A recessão econôrnica, a inflação resistente 
corroendo o salário, a morosidade do Estado em responder às demandas sociais, o 
suceder de frustraÇões políticas (morte de Tancredo Neves, falência dos ideais da Nova 
República, os constrangimentos proporcionados pelo Governo Collor) contribuem 
sensivelmente para que o brasileiro se sinta "por baixo", exacerbando críticas sem 
dimensionar, adequadamente, as conquistas que a sociedade vem acumulando no 
processo de redernocratização. 

Outra parte, no entanto, ainda que não seja possivel quantificá-la, alerta-nos para 
as inseguranças dos agentes, suas percepções muitas vezes deslocadas, ou mesmo falsas, 
pois fica claro que, em alguns casos, há muito mais identidade do que diferenças entre 
os vários segmentos que se interessam pela questão ambiental. É o que se verifica, por 
exemplo, com o suposto antagonismo entre movimentos sociais ditos "tradicionais" 
(sindicalismo, socialismo) e os ditos :·novos" (defesa de minorias) e o arnbientalisrno. 
Ficou demonstrado no presente estudo que, no mínimo, se devem relativizar as 
diferenças entre eles. Aparadas urnas poucas arestas ideológicas, explicitadas algumas 
posições mais controversas (a continuidade do diálogo através do Fórum das ONGs é 
apontado corno um possível caminho), ficará evidente o fato de que um terreno comum 
ampara a prática de uns e de outros: a sensibilidade para com os problemas sócio
econôrnicos que historicamente se acumulam no País, sem que a tão decantada 
modernidade ou "modernização", corno preferem chamar os cientistas sociais, tenha 
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sido capaz de resolvê-los. 
No que diz respeito ao receituário para a solução da crise ambiental, a escolha dos 

elementos "democracia", "desenvolvimento" e "educação" parece indicar que os 
ambientalistas brasileiros não têm um programa específico, vendo nas reformas 
estruturais, ou de base, a condição essencial para o fortalecimento de uma consciência 
ecológica mais consentânea e conseqüente. 

Se isso é verdade, a inespecificidade do seu programa pode ser entendida como 
uma virtude ou como uma fraqueza. A virtqde residiria no fato de que é muito mais 
fácil obter consensos defendendo essa tríade_ democracia, desenvolvimento, educação 
_ do que solicitando a demarcação de terr.as indígenas ou pregando o não
desenvolvimento da Amazônia nos moldes adotados pelos grandes projetas de 
desenvolvimento regional, governamentais, que, mesmo sem a pompa de outros tempos, 
ainda vigoram. Por outro lado, pode significar ainda uma fraca e ineficiente articulação 
dos segmentos e grupos de interesse que têm a problemática ambiental como centro de 
suas preocupações. Em vários depoimentos, foi esboçada a idéia de que a ausência de 
oposição, no Brasil, às teses ecologistas_ que se expressa em outros países pelo que se 
convencionou chamar de "anti-ecologismo" _pode ser um indicativo de que os interesses 
sociais hegemónicos percebem que ela ainda é um esforço de retórica, pouco ferindo os 
interesses económicos tradicionais. Apesar do ruído que se fez na época da demarcação 
das terras para os Yanomamis, não se constituiu no Brasil nenhum movimento parecido, 
por exemplo, com o formado contra a reforma agrária, que desembocou na criação da 
UDR 1" . Desse modo, para os entrevistados que desconfiam da aparente "adesão total" 
dos brasileiros à vaga ambiental que chegou ao País por ocasião da Rio-92 _, dando ao 
tema uma visibilidade sem igual _, um sinal de que o ambientalismo não se enraizou 
na sociedade brasileira estaria justamente na ausência de conflitos. Nesse sentido, o 
desenvolvimento de um certo anti-ecologismo seria, paradoxalmente, um sinal de 
"maturidade" da prática ambientalista. 

Ainda que o viés da amostra _ pois todos os entrevistados são ambientalistas ou 
simpatizantes _ conduza à ausência dos argumentos de oposição, há indicadores 
suficientes neste relatório que possibilitam afirmar que a comunidade ambiental 
brasileira se amplia e se esforça por constituir uma agenda comum. Além disso, aumenta 
o interesse pela problemática ambiental em vários setores, ocorrendo, portanto, a 
"ambientalização" de parte da elite económica e cultural brasileira . Mesmo nos setores 
populares, as lutas tradicionais por saneamento, infra-estrutura básica etc. já incorporam 
a variável ambiental como capaz de articular um conceito mais amplo e mais moderno 
de "qualidade de vida". Partidos políticos ligados tradicionalmente às chamadas "classes 
trabalhadoras" (PT, PC do B, PCB-PPS) procuram rapidamente assimilar, revitalizando 
seus programas, as teses/ reivindicações típicas dos ambientalistas. 

Permanece, contudo _ como um desafio, como imensa tarefa para os agentes do 
ambientalismo no País_, o abismo sócio-económico e cultural entre o Brasil das elites 
urbanas, bem informadas e sintonizadas com as forças globalistas, e a massa de 
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brasileiros que está à margem do sistema . Para essa massa, não existe ambientalismo, 
más "ecologia"_ "uma coisa bo<l prá gente vê se acaba a matação dos jacarés" . 50 Defender 
a natureza, mato, bicho, afinal, quem pode ser contra a defesa de um macaquinho tão 
simpático quanto o mico-leão-dourado? 

50 
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1. Abílio Baeta Neves - UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
2. Adelmo Sachs -Movimento dos Sem-Terra 
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5. Alexandre Araújo - ASPAN IPE 
6. Angelo Machado - UFMG/Biodiversitas 
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8. Aristides Artur Soffiati Netto - CBCN /RJ 
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11 . Bertha Beker - UFRJ 
12. Bruno Pagnocheschi - ISPN(Instituto Social de Estudos da População e 
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13. Carlos Alberto Oliveira Roxo - Aracruz Celulose S.A./RJ 
14. Carlos Gebara - SANENGE/RJ 
15. Celso Foekel - RIOCELL/RS 
16. Celso Marques - AGAPAN /RS 
17. Clayton Ferreira Lino - IEF/São Paulo 
18. Claverson Andreoli - SANEPAR/PR 
19. Cristovam Buarque - UNB- Universade de Brasília 
20. Crodowaldo Pavan - USP /UNICAMP 
21. Dália Maimon - FEA/UFRJ 
22. Dante Ludovico Mariutti - FIESP 
23. Eduardo Martins - IBAMA/SEMAM 
24. Enéas Salati - INPE/USP 
25. Fábio Feldman - PSDB/SP 
26. Fausto Pereira Guimarães - FEEMA/RJ 
27. Fernanda Colagrossi - APANDE/RJ 
28. Flávio Mach Barreto -Companhia Mercantil e Industrial Ingá/RJ 
29. Francisco Alencar - PT /RJ 
30. Giselda Escosteguy Castro - ADFG/ AT /RS 
31. Gino Britsky -Brigada Ecológica/ AL 
32. Haroldo Mattos de Lemos -Instituto Brasil/PNUMA 
33. Herbert de Souza - Associação Brasileira Inter-disciplinar de Aids (ABIA) I 
IBASE/RJ 
34. Henrique Rattner - USP /SP 
35. Idjarruri Karajá -Comitê Intertribal "500 anos" 
36. Jacques Marcovich - IEA/USP 
37. Jandira Feghalli -PC do B/RJ 
38. Januário Garcia -Instituto de Pesquisa de Cultura Negra (IPCN) 
39. João Augusto Fortes -João Fortes Engenharia 
40. Joana Doberheimer - EMBRAPA/SP 
41. José Augusto Valadares Pádua - GREENPEACE/RJ 
42. José Felipe Paiva Chiara - SA White Martins/RJ 
43 . José Gaspar - PV /SP (Força Sindical) 
44. José Genoíno -PT /SP 
45. José Maria Almeida Jr. - UNB/DF 
46. Lauro Eduardo Bacca - ACAPRENA/PR 
47. Lisê Monteiró - RHODIA S.A/SP 
48. Liszt Benjamin Vieira - Fórum Nacional das ONGs/RJ 
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49. Lúcia Souto - PPS/RJ 
50. Luis Pinguelli Rosa - UFRJ /Fórum de Ciência e Cultura 
51. Luiz Antonio Prado - Banco Mundial 
52. Luiz Carlos de Menezes - USP 
53. Márcio Fortes - Business Council For Susteinable Development/RJ 
54. Marco Antonio Mroz - PV /SP 
55. Maria Dalce Ricas - AMDA/MG 
56. Maurício Andrés Ribeiro - SEMAN /BH 
57. Miriam Prochnov - APREMAVI/RS 
58. Pastor Caio Fábio - VINDE/RJ 
59. Paulo Eduardo Ar laxo Neto - USP /IEA 
60. Paulo Nogueira Neto - USP /SP 
61. Randau Marques -SOS Atlântic~/ICOMOS/SP 
62. Renato Paes da Cunha - GAMBA/BA 
63. Ricardo Montaigner -Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens
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64. Ricardo Trípoli - PSDB /SP 
65. Roberto Bérgamo - PDS/SP 
66. Roberto Freire - PPS/PE 
67. Roberto Pereira Guimarães - CEPAL/Chile 
68. Roberto Ribas Lange - ADEA/ICOMOS 
69. Rodrigo Lara Mesquita -Agência Estado/SP 
70. Rosiska Darcy de Oliveira - IDAC/RJ 
71. Rosiver Pavan- CUT 
72. Sandra Sinicco- ECOPRESS/SP 
73. Sidney de Miguel - PV /RJ 
74. Tânia Munhoz - IPEA/DF 
75. Tárcisio Araújo Mosci - SHELL/RJ 
76. Thais Corral - CEMINA/REDEH/RJ 
77. Vladimir Ortiz - ABEMA 
78. Washington Novaes - SEMAN /DF 
79. André Ilha - GAE/Grupo de Ação Ecológica/RJ 
80. Carolina Joana da Silva - AME/MT 
81. Elizeu Correa - Procuradoria do Meio Ambiente 
82. Ivan Sazima - USP 
83. Jorge Wilhem - SEPLAN/SP 
84. Ana Luiza Montenegro - GOLDMINE 
85. Zélia Costa Lima - FEEMA/RJ 
86. Ari Pararaios -Viva Alternativa 
87. Mário Mantovani - Núcleo Pró-Ti e tê 
88. Franco Levi - Geociências/USP 
89. Osmar Beig - Eucatex 
90. Roberto Messias Franco -ex-secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte 
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Sobre a pesquisa ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Introdução 
Ao lançar mão de uma pesquisa de opinião pública, o programa teve como objetivo 

levantar as opiniões e expectativas da população brasileira a respeito de temas relativos ao 
meio ambiente e desenvolvimento. A vantagem desse procedimento reside na montagem de 
uma base de dados, a primeira no País, necessariamente ampla e significativa, registro de um 
momento expressivo de tomada de consciência coletiva por parte da sociedade brasileira e da 
humanidade em geral a respeito dos limites e conseqüências de suas ações, bem como dos limites 
da natureza com a qual interagem. A partir desta pesquisa e de sua divulgação, esses dados 
estarao à disposição, como fonte permanente de informação e estudo. 

A pesquisa de opinião pública, assim, foi vista como um instrumento legítimo e adequado 
para essas finalidades, em virtude daquilo que se considera como suas melhores características: 
a generalização de seus resultados, a qual permite a formulação de proposições mais amplas, 
desde que a amostra seja criteriosamente selecionada e representativa; a possibilidade de manejo 
de numerosas variáveis, o que torna possível a singularização e conseqüente interpretação de 
correlações estabelecidas entre o sujeito e o objeto da pesquisa, que no caso são a população 
brasileira e a questão ambiental contemporânea. 

No entanto, é necessário que se diga que a equipe do projeto não se pretende especialista em 
pesquisa .de opinião pública. Conseqüentemente, para garantir a proficiência e o rigor da 
aplicação deste método, o projeto contratou serviços de uma agência especializada, o 
IBOPE(Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), que desenhou a amosh·a, testou o 
questionário, levantou os dados e tratou-os estatisticamente. 

A participação da equipe do projeto neste exercício foi dirigida para os aspectos substantivos 
da questão. Coube-lhe assim definir os blocos temáticos e as perguntas do questionário a ser 
aplicado pelo IBOPE, tarefa que exigiu tanto uma familiaridade com conceitos quanto um 
conhecimento específico da problemática ambiental que permitissem a construção de hipóteses 
a serem testadas em consulta junto à sociedade brasileira. Uma vez obtidos os resultado gerais da 
pesquisa, coube ainda à equipe do projeto analisá-los e testá-los na sua coerência. 

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados da pesquisa de opinião 
pública obtidos pelo IBOPE, descrevê-los tanto nos seus aspectos gerais quanto nas eventuais 
diferenças de respostas observadas entre distintos segmentos da amostra e, por último, 
apresentar os resultados dos vários cruzamentos feitos com esses dados, na tentativa de 
verificar a consistência das respostas obtidas na pesquisa. 
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ProcedimentosMetodológicos 

Diz-se no meio acadêmico que uma boa pergunta é meio caminho andado para uma boa 
resposta. Com essa máxima em mente, indagar sobre o que pensa o brasileiro a respeito da 
ecologia exige qualificação dos termos centrais da pergunta para garantir o alcance da 
resposta. Assim sendo, duas questões complementares se impõem: 

a) quem é o brasileiro ao qual a pergunta se dirige? 
b) qual o significado atribuído ao termoecologia? 

Para o projeto, o brasileiro médio é aquele defi.r;lido pela Pesquisa Nacional de Amostragem 
Domiciliar (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Através desse 
estudo, o IBGE informa que a população brasileira apresenta as seguintes características: 

• Sexo: 
52% são mulheres e 48% são 
homens 

• Idade: 
6% têm de 16 a 17 anos 
21% têm de 18 a 25 anos 
13% têm de 26 a 30 anos 
22% têm de 31 a 40 anos 
15% têm de 41 a 50 anos 
22% têm mais de 51 anos 

1 • Instrução: 
I 51 %têm até primano 
1
1 completo 

27% têm até ginasial completo 
[ 15% têm até colegial completo 
1 7% têm até superior completo 

• Local de moradia: 
I 

I 77% vivem na área urbana 
! 23% vivem na área rural 

• Região do país: 
16% vivem na região Sul 
47% vivem na região 
Sudesde 
7% vivem na região Centro
Oeste 
27% vivem na região 
Nordeste 
3% vivem na região Norte 

A amostra dessa população consultada pelo projeto foi construída pelo IBOPE . Envolveu 
entrevistas individuais e aplicação de questionários a 3.650 pessoas residentes em 260 
municípios brasileiros, num universo construído nas mesmas proporções que as indicadas 
acuna. 

Quanto ao significado atribuído ao conceito de ecologia, cabem as seguintes considerações . 
O projeto entendeu esse conceito em um sentido social e popular, expressando as relações 
entre o homem moderno e seu meio ambiente, quer seja este urbano ou rural. No caso, trata
se de uma visão do homem brasileiro sobre o seu meio ambiente atual, incluindo aspectos 
sociais e naturais. Para o projeto, ecologia e meio ambiente são termos intercambiáveis. Nesse 
sentido, ecologia não seria exclusivamente um ramo da biologia ocupado com as interações 
dos seres vivos, em geral, com seu meio. 

Interessava saber do brasileiro o que ele entende por ecologia, como valoriza e prioriza 
esse tema, o que sabe sobre o assunto, que informações conceituais e factuais detém, como veio 
a saber sobre ecologia, qual sua fonte principal de informação, como se comporta ante o meio 
ambiente e os problemas ambientais . Enfim, interessava ao projeto penetrar o imaginário e o 
racional do brasileiro no que diz respeito à questão ecológica e levantar dados que permitissem 
a construção da imagem que a sociedade brasileira tem sobre o tema. 
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Premissas 
O propósito de indaga.r, através de uma pesquisa de opinão pública, o que o brasileiro 

pensa da ecologia coloca uma questão de ordem cognitiva. Trata-se de desvendar o que sabe 
e o que imagina o brasileiro a respeito do meio ambiente e da ecologia. 

A realização dessa tarefa, no entanto, exige o estabelecimento de um referencial conceituai 
que funcione como instrumento de interpretação e análise do discurso recolhido pela pesquisa, 
aferindo assim quanto se aproxima ou se afasta o pensamento do brasileiro desse modelo . 

Para definir os contornos desse referencial conceituai, apela-se para o conceito de pensée 
ecologiséeformulado por Edgard Morin.1 Segm1doele, o pensamento ambientalista contemporâ
neo resulta da fusão do conhecimento ecológico, com sua conceituação científica, e a 
consciência ecológica, isto é, com o reconhecimento da amplitude da degradação ambiental 
e dos riscos que esta impõe, já não apenas aos rios, lagos e outros meios naturais em escala local, 
mas agora em escala planetária, aos oceanos, à camada de ozônio, às florestas tropicais , e. por 
conseqüência, a toda a humanidade. 

Desse modo, o pensamento ecológico universal , capaz de servir de premissa para o 
pensamento do brasileiro sobre a ecologia, necessariamente, deve propor-se a ser mais que um 
método científico de conhecimento e alçar-se à condição de visão de mundo, capaz de oferecer 
interpretações, defender posições e articular propostas para aqueles diferentes aspectos da 
realidade dos homens modernos que têm impacto sobre o meio ambiente . Dessa forma , 
multifacetado por necessidade, o pensamento ambientalista precisa dar conta de questões 
epistêmicas, éticas, econômicas, sociais, políticas, culturais, técnicas e científicas para que 
possa lidar com eficácia nas várias frentes onde é demandado. 

É nesse sentido que o par formado por conhecimento e consciência valorativa (valores 
éticos, culturais, religiosos etc .) é tomado como princípio sustentador deste projeto, já que 
fornece os dois eixos centrais que o organizam: a) o conhecimento disponível pelo homem 
comum a respeito da natureza e a extensão em que esta se encontra ameaçada, e b) os estímulos 
valorativos que os complementam. 

Sobre o eixo do conhecimento, o pensamento ambientalista acolhe e expande a visão 
sistêmica herdada da ecologia, enquanto ramo da biologia , a qual percebe a natureza como 
um complexo de s istemas interativos e interdependentes que , em conjunto, estabelecem e 
garantem as condições adeguadas ao surgimento e desenvolvimento das diferentes formas de 
vida, tal como conhecidas . E essa dependência do todo nas suas partes e de cada parte na outra 
e no todo que permite a percepção da necessidade do equilíbrio ambiental, da preservação da 
biodiversidade e das conseqüências desestabilizantes do esgotamento dos recursos naturais 
para a manutenção da vida no planeta. 

Extrapolando a visão estritamente científica da ecologia, a adoção dessa visão globalizante 
permite apreciar as interações entre o meio natural e social, principalmente as conseqüências 
para a natureza das forma s com as quais os homens têm buscado satisfazer suas necessidades 
e desejos ao longo da sua história . 

No entanto, o desenvolvimento dessa consciência ambiental global tem sido 
majoritariamente fenômeno característico das sociedades mais desenvolvidas, que já 
conseguiram resolver a maior parte de seus problemas relativos às necessidades básicas de sua 
população, dentre as quais se acha a educação. É através da educação, provedora de formação 
social e científica, que se abre a poss ibilidade para a construção de uma consciência crítica 
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sobre as limitações do estilo de desenvolvimento industrialista ocidental, hegemônico, 
apresentado como universal e transformado em modelo paradigmático para todas as nações 
do mundo. 

A ampliação crítica da base informacional e da educação técnico-científica aparece então 
como o instrumento viabilizador da ruptura com a visão de mundo privilegiadora de um 
modelo de civilização que desconhece os limites da natureza e os efeitos das ações imediatistas, 
marcando uma transição para uma nova mentalidade, comprometida com o futuro e com as 
próximas gerações, preocupada com o esgotamento dos recursos naturais não renováveis, 
com a preservação da diversidade biológica do Planeta e com a qualidade de vida de todos, 
sem exclusão; enfim, com as causas ecológicas. 

Em algum local desse terreno, mais conservador ou mais avançado, está posicionada a 
corrente principal, majoritária, do pensamento brasileiro sobre o meio ambiente, captado em 
consulta junto a uma amostra da sua população. Para aferir essa posição, tomam-se vários 
aspectos da realidade ambiental, além de elementos a ela associados, sobre os quais formulam
se questões a serem levadas aos consultados. 

Ao situar essas questões no nível da prática, operacionalizando-as para que sirvam aos 
interesses de uma pesquisa de opinião pública, tudo isso passa a tratar-se de uma questão de 
conhecimento ou desconhecimento da problemática ambiental contemporânea, o que permite 
alimentar um dos eixos de indagação deste projeto. 

No outro eixo, naquele da ética, dos valores mobilizadores para a ação, o mote do 
movimento verde europeu parece sintetizar a essência da questão: "pensar globalmente e agir 
localmente", mas, sobretudo, agir. Agir com convicção e indignação principalmente sobre 
toda e qualquer ameaça à vida, justificando o movimento ambientalista contemporâneo na 
adoção de bandeiras e de posições, por exemplo, a favor do pacifismo, da despoluição das 
cidades, das liberdades fundamentais, da extensão dos direitos de cidadania, das tecnologias 
limpas e, ao mesmo tempo, contra a contaminação de alimentos, o risco nuclear, a grande 
concentração industrial, a fome e os desequilíbrios. 

É assim que, nos últimos anos, a questão ambiental, nesse sentido, tem sido uma das 
poucas, senão a única, idéias-força capaz de mobilizar as energias ou a fantasia daqueles 
homens e mulheres que anseiam pela mudança das condições gerais de vida da época atual. 
É como se o espaço ocupado até recentemente pela política ou pela ideologia houvesse sido 
abruptamente liberado, após o esgotamento da experiência com o socialismo real nos países 
do Leste Europeu, da falência do centralismo democrático e de demais aspectos relacionados 
com a utopia social, e passasse então a ser ocupado pelas novas utopias trazidas no bojo do 
pensamento ambiental. No seu cerne utópico, o pensamento ecologizado vem a impor limites 
a quaisquer das atuais formas de organização político-econômica, exigindo o restabelecimento 
do equilíbrio entre as práticas sociais e a preservação da natureza. 

Evidenciado o distanciamento relacional com a natureza e dado o emaranhado dos 
caminhos do conhecimento sobre as razões desse afastamento, surge a qualidade de vida como 
expectativa social que vem embasar a ascensão da ecologia à categoria de questão política na 
Europa e América do Norte e, principalmente, a ação dos partidos verdes. Esse novo conceito 
de qualidade de vida se constrói, em movimento aparentemente contraditório, sobre as 
sensações de medo, receio e culpa dos homens ante a possibilidade do holocausto nuclear, 
assim como inclui a sensibilidade indiciadora de que esse estado de coisas não deveria ocorrer 
e que, acima de tudo, a vida deveria ser preservada. Esse temor e essa sensibilidade pela vida 
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estão, portanto, na base mesma da transformação da ecologia à categoria de fato social total, 
ainda que não garantam uma solução positiva para os problemas que a inspiram. Qualidade 
de vida passa assim a significar também paz e permanência, no dizer de Schumacher.2 

Paz e permanência, no mundo de hoje, passam necessariamente pelo reconhecimento da 
legitimidade do outro, pela aceitação da alteridade. Na prática, isso implica o reconhecimento 
e aceitação das diferenças, tanto as naturais, como a raça, quanto as culturais e sociais, como 
as múltiplas formas de estar no mundo. O desenvolvimento do pensamento ecológico, com 
base no entendimento da interdependência e inter-relação das partes que compõem o todo, 
expõe a desigualdade estrutural da modernidade ao explicitar as diferenças de qualidade de 
vida entre os homens, assim como mostra as arriscadas conseqüências desse fato para a 
preservação da vida. A desigualdade social e económica passa assim à categoria de risco 
ambiental para a humanidade. É dessa forma, através dessa visão ecopolítica, que o 
pensamento ambientalista ajuda o homem moderno a perceber o problema da alteridade. 

Os caminhos que se abrem ao homem moderno para a reconciliação com a vida e com 
o outro podem ser dois. Um encara os limites que nascem pelo aconselhamento do temor 
desautorizando-os. Trata-se do caminho da razão instrumental que sugere o anestesiamento 
do temor e da culpa com a possibilidade de um maior controle tecnocrático sobre a natureza 
e os homens, reforçando projetas anteriores que já deram sinais de esgotamento. Um outro, 
que passa pela conciliação entre a pessoa e o coletivo, necessariamente aponta para os limites 
do próprio humano e de sua razão. É o caminho da ética, da subordinação das vontades 
individuais às possibilidades de condições mínimas de vida para todos. 

Entende-se que sejam esses valores éticos, culturais, religiosos etc. que mobilizam as 
pessoas a transformarem seus conhecimentos em ações e a assumirem posturas tendencialmente 
coerentes com as informações que possuem. No caso das questões ambientais da atualidade, 
a sua resolução implica transformar hábitos arraigados, contrariar interesses estabelecidos, 
tomar decisões que implicam impacto sobre a organização da sociedade e da produção, tudo 
isso exigindo convicção e resistência, apenas possíveis se amparadas em um sentido de missão 
e compromisso intensos. Limitar a si mesmo, transformar suas próprias atitudes e hábitos, 
alterar seus próprios padrões de consumo em busca da frugalidade voluntária e do mínimo 
impacto sobre a natureza são atitudes internalizadas que refletem coerência entre conhecimento 
e valores éticos. · 

No universo dos valores, no primado da ética, importam mais que a educação de base 
técnico-científica, as tradições socioculturais dos indivíduos, seus hábitos, seus costumes, seus 
sentimentos, sua vivência e as relações concretas que cada cultura desenvolve com o meio 
natural. 

Nos países periféricos, verifica-se uma dupla dinâmica cultural, onde misturam-se 
elementos "modernos", quase sempre identificados pela ótica económica ao desenvolvimento 
capitalista, com elementos "arcaicos", identificados com as idiossincrasias culturais locais, 
criando nichos de resistência ou "atraso". Tidas como estágios inferiores da consciência e da 
cultura frente ao padrão euro-americano das nações desenvolvidas, esse universo permaneceu 
desconsiderado até pouco tempo. 

A crise ambiental, dentre outras crises, ao colocar radicalmente em xeque o padrão 
civilizatório adotado pelo Norte e ao indagar sobre modos alternativos do homem lidar com 
a natureza e de produzir uma cultura menos predatória, revaloriza essas culturas de base não
européia e esses modos de organização social e económica que revelam uma maior harmonia 
entre o homem e sua base natural. 

Esse olhar alternativo sobre as sociedades tidas como "subdesenvolvidas", a partir de um 
ângulo menos preconceituoso, abre a possibilidade de abordar as culturas latino-americanas, 
e a brasileira em particular, com perguntas de outra natureza, que não aquelas colocadas 
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tradicionalmente pelo paradigma economicista desenvolvido/ subdesenvolvido. Trata-se então 
de fugir ao determinismo sociológico de que, se mais da metade da população percebe menos 
de um salário mínimo e se não tem educação, ela nada tem a dizer sobre ecologia. Tal atitude 
inviabilizaria este projeto. 

Tendo tudo isso em mente, importa pois investigar o solo cultural em que o brasileiro se 
move, como complemento ao conteúdo racional de seus argumentos. Para isso, o projeto quer 
indagar sobre seus sentimentos, motivações, rejeições e adesões a algumas teses, assim como 
suas percepções sobre elementos da problemática ambiental. 

A partir desses conjuntos de premissas foi possível desenvolver blocos temáticos e 
perguntas que permitissem situar a posição dos brasileiros entre os extremos dos espectros 
relativos respectivamente ao conhecimento e a valores vinculados a questões ambientais. 

OrganizaçãodaPesquisa 

O projeto definiu um conjunto de sete blocos temáticos, cobrindo tópicos específicos sobre 
o seu conceito ampliado de ecologia . Tais blocos ou matrizes temáticas foram elaborados com 
a finalidade de organizar a pesquisa em torno de alguns tópicos, estrategicamente considerados 
em função de sua capacidade de revelar aspectos importantes e significativos das imagens 
detidas pelos brasileiros a respeito do meio ambiente e de sua importância para suas vidas . Os 
blocos temáticos cumprem no projeto um duplo papel: por um lado, eles fornecem as premissas 
fixadoras dos limites de possibilidades de resposta para as perguntas que os operacionalizam; 
por outro lado, eles fornecem o pano de fundo para a interpretação das respostas obtidas. 

Os blocos te1náticos definidos pelo projeto fora1n os seguintes: 

1• Conhecimento e adesão a valores ambientais; 
2• Conceitos e definições sobre meio ambiente e ecologia; 
3• Relações entre meio ambiente, pobreza e desenvolvimento; 
4• Identificação de problemas ambientais, agentes agressores e defensores do meio 
ambiente; 
5• Conhecimento e opiniões sobre a Rio-92; 
6• Vias de solução para os problemas ambientais; 
7• Meios de informação sobre meio ambiente e ecologia . 

Esses blocos temáticos, por sua vez, apenas se concretizam e operacionalizam através de 
perguntas referentes a subtópicos, a particularidades, das temáticas gerais por eles propostas 
e que, no conjunto, irão oferecer acesso às tendências encontradas no seio da sociedade 
brasileira sobre as questões ambientais levantadas. Esse acesso, no entanto, só é possível se as 
respostas obtidas forem tratadas e entendidas à luz das variáveis que expressam a diversidade 
de características típicas do brasileiro médio. Características essas já explicitadas anteriormente, 
tais como sexo, idade, renda etc. No entanto, para efeito das análises que aqui serão 
apresentadas, foram consideradas principalmente as variáveis instrução e região . 
Ocasionalmente, apenas quando pertinente, também consideraram-se as variáveis faixa 
etária, renda, sexo, local de moradia e religião. 

As perguntas utilizadas no questionário da pesquisa foram submetidas a três pré-testes 
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conduzidos pelo JBOPE. Nesses testes, algumas das perguntas se revelaram demasiadamente 
complexas ou inacessíveis ao grande público, tendo que ser revistas e simplificadas. 
Naturalmente, perdeu-se com isso algum alcance. Temas, por exemplo, como o 
desenvolvimento econômico e social, não foram compreendidos pelos entrevistados nos pré
testes, tendo que ser retirados do questionário. Isso, em si, já é informação reveladora do 
quanto escapa do imaginário nacional um tema central para a organização da sociedade 
brasileira. 

A análise desenvolvida neste relatório e que se apresenta a seguir consta basicamente de: 
1) uma apresentação de cada bloco temático; 2) uma apresentação das perguntas; 3) uma 
apreciação geral das respostas obtidas na pesquisa; 4) alguns comentários relativos à variação 
das respostas à luz das variáveis que caracterizam o perfil da população brasileira; 5) uma 
síntese interpretativa dos significados e abrangência das respostas obtidas para cada bloco 
temático; 6) um teste de consistência de alguns temas da pesquisa, à guisa de reforço ou 
relativização das respostas obtidas. 

Para os objetivos propostos por este projeto, a construção de uma base de dados, com as 
análises aqui indicadas, constituem as contribuições que estão ao alcance possível e que os 
realizam. A exploração do potencial de outras análises, aberto pelo projeto, fica à disposição 
de futuras iniciativas, interessadas em ir mais fundo nas informações agora disponíveis . 
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fJerguntas e~espostas 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••• • •• •• • •• •• •• • • 

Abaixoserãoapresentadosemseqüênciacada um dosseteblocos temáticos definidos pelo 
prcjeto/acompanhadosdasperguntaselaboradascomopropá;itodeoperacionalizá-los.Sãotambém 
apresentadososresultadosgeraisobá'dosparacadaperguntafeítanapesquisa.Noscasosemquese 
veriliquepertínêncíaJessaltam-seaquelesgrupamentosdaamostra/aquichamadosdevariáveís/ 
capazesdeintrcxiuzírconsíderaçõesdiferendadasdopadrãogeralderespostas. 

1. ConhecÍlnentoeadesãoa valores 
relacionadoscon1 on1eioaJ11biente 

Este bloco temático está diretamente v inculado às premissas gerais apresen tadas . Nele, 
importa indagar sobre os sentimentos dos brasileiros, suas motivações para adesão ou rejeição 
a algumas teses ou valores ditos ecológicos. Importa ainda saber se o brasileiro sacraliza a 
natureza, se ele percebe a degradação física do ambiente em seu entorno, se ele atribui a 
processos sociais ou teleológicos os desastres ecológicos de que é vítima ou agente. 

As perguntas formuladas para concretizar este bloco foram: 

1• A natureza deve ser preservada pelo seu valor próprio, estando acima dos 
interesses do homem; ou a natureza deve ser usada sem restrições, pois ela existe para 
servir ao homem? 
2 • O petróleo é um recurso natural limitado, pois suas reservas já estão perto de se 
acabar; ou o petróleo é um recurso natural praticamente sem limites, pois à cada dia 
se descobrem novos poços? 
3• O Brasil tem uma natureza tão rica que não precisa controlar a exploração destes 
recursos. Você concorda ou discorda? 
4 • A ciência pode resolver todos os tipos de problemas ambientais, ou a ciência não 
é suficiente para resolver problemas ambientais [contemporâneos]? 
5 • Os cientistas e estudiosos não sabem exatamente o que pode ocorrer com o nosso 
meio ambiente no futuro . Você concorda ou discorda? 
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6• A natureza é sagrada e o homem não deve intervir nela, ou o homem deve ter o 
controle sobre a natureza, pois não está mexendo com algo sagrado? 
7• Uma pessoa deve planejar o número de filhos que tem, considerando sua situação 
pesso~i e a superpopulação, ou uma pessoa não deve planejar seu número de filhos, 
e ter quantos filhos o destino ou Deus lhe enviar? 

Resultados Gerais 

Os resultados gerais obtidos neste bloco temático dizem respeito a duas vertentes de 
análise: a primeira, relativa ao nível do conhecimento, reveladora do grau de informação que 
possuem os entrevistados sobre temas ambientais . A segunda, relativa ao nível valorativo, ao 
dever ser, revelador da internalização de valores e de atitudes manifestadas pelos consultados 
ao se posicionarem sobre questões ambientais com as quais estabelecem relação direta. 

A pergunta 1 trata da questão geral da preservação da natureza em si. A maioria da 
população concorda com a idéia de que a natureza deva ser preservada. Se somados aqueles 
que concordam plenamente com a necessidade da sua preservação (57%) com os que 
concordam parcialmente (9%), obtém-se 66% da amostra. Ou seja, uma ampla maioria. No 
campo oposto, 21 % acham que a natureza deve ser usada sem restrição, ficando o restante 
dividido entre os que concordam com essa segunda idéia (6%) e os que não têm opinião (7%). 
Como se vê, a amostra se apresenta claramente favorável à idéia de que a natureza não tem 
por finalidade servir ao homem mas que, ao contrário, tem valor próprio, o que lhe garante o 
direito de ser preservada. 

Gráfico 1 

PRESERVAÇÃO DA NATUREZA COMO VALOR EM SI 

1 a.: A natureza deve ser preservada pelo seu valor próprio, estando acima dos 

interesses do homem. 
2a.: A natureza deve ser usada sem restrições, pois ela existe para servir ao homem. 
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Para a pergunta 2, sobre os limites das reservas mundiais de petróleo, uma parte 
expressiva da amostra (39%) afirma que o petróleo "é um recurso praticamente ilimitado" . Se 
forem acrescentados a esse número aqueles que se inclinam a aceitar essa idéia (10%), ter-se
á praticamente metade da amostra (49%). Como pode ser visto no Gráfico 2, 14% não 
opinaram e 28% acreditam que o petróleo é um recurso limitado, tendo 10% se manifestado 
inclinados a aceitar que este seja um recurso limitado. Há aqui uma clara indicação de falta 
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de informação por parte da população, na medida em que o limite das reservas mundiais de 
petróleo é inconteste. 

Gráfico 2 

UMITES DAS RESERVAS DE PETRÓLEO 

1a.: O petróleo é um recurso !Irritado pois suas reservas vão acabar. 
2a.: O petróleo é um recurso sem !Irrites pois sempre se descobrem novas reservas. 
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Na pergunta 3, que se refere ao controle das riquezas naturais do país, 37% concordam 
totalmente com a afirmação de que o Brasil tenha "uma natureza tão rica que não precisa de 
controle" e a mesma percentagem (36%) discorda totalmente dessa afirmação. Os resultados 
intermediários podem ser consultados no Gráfico 3, a seguir: 

Gráfico 3 

CONFORTO/ PROGRESSO vs. AMBIENTE III 

" Brasil tem Natureza tio rica que nllo precisa controlar sua exploraçllo." 

.NSINOP 

• DISCORDA EM PARTE 
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•cONCORDA TOTALMENTE 

Passando para a pergunta 4, relativà à capacidade de a ciência resolver os problemas 
ambientais da atualidade, 35% acreditam que isso seja possível, enquanto 36% acreditam o 
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oposto, isto é, que a ciência não seja capaz de dar solução a esses problemas. Do restante, 10% 
se declaram não ter opinião, 10% se inclinam a acreditar que a ciência não é capaz e 9% tendem 
a acreditar que a ciência pode resolver todos esses problemas. Há aqui uma quase perfeita 
divisão de opiniões~ na medida em que a amostra manifesta posições proporcionais e 
contraditórias. · 

CONCORDA TOTAL. 

C/PRIMEIRA 

NS/NOP 

Gráfico 4 

SOBRE o PODER DA CI~CIA: 

1a.: Ciência pode resolver problemas ambientais 
2a: Ciência não é suficiente para Isso 
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Curiosamente, ao avaliar essas respostas pela variável instrução, percebe-se que, quanto 
maior é o acesso à informação e a instrução do entrevistado, menos este tende a acreditar na 
ciência como caminho para melhorar a situação do meio ambiente. 

Ainda sobre a atitude com respeito à ciência (pergunta 5), sobre a capacidade dos 
cientistas compreenderem a realidade ambiental,42% afirmam que "os cientistas e estudiosos 
não sabem o que pode ocorrer com nosso meio ambiente no futuro". Tendem a concordar com 
essa afirmação 16% da amostra. Assim, mais da metade (58%) concorda com essa afirmação. 
Do restante, 13% não opinaram, 20% acham o oposto, isto é, que os cientistas e estudiosos 
sabem o que está ocorrendo com o meio ambiente e outros 9% tendem a concordar com essa 
idéia. 
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Gráfico 5 

Cli!NCIA E MEIO AMBIENTE 

"Os cientistas e estudiosos nio sabem o que ocorre com o melo 
ambiente." 
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Se consideradas as respostas às perguntas 4 e 5, verifica-se uma interessante 
particularidade: há uma maior credibilidade na ciência como instituição abstrata do que na 
ciência enquanto atividade dos homens, já que 45% acreditam ou tendem a acreditar que a 
ciência não é capaz de dar solução aos problemas ambientais, enquanto 58% acham que os 
cientistas não sabem o que ocorre com o meio ambiente. 

No entanto, talvez a pergunta mais plena de aspectos valorativos seja sobre a sacralização 
ou não da natureza (pergunta 6). Das respostas obtidas, 66% acham que a natureza- seja 
sagrada. Desse total, 57% concordam plenamente com a afirmação, enquanto 9% o fazem 
parcialmente. Apenas 20% concordam com a idéia de que o homem deva ter controle sobre 
a natureza, havendo ainda outros 8% que tendem a aceitar esse conceito. Não responderam 
6% dos entrevistados. 

Gráfico 6 

ANTROPOCENTRISMO vs VISÃO SACRALIZADA DA NATUREZA : 

1a.: A natureza é sagrada e o homem não deve interferir nela. 
2a.: O homem deve ter o controle sobre a natureza, pois não está 

mexendo com algo sagrado. 

57% 
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Uma outra pergunta aponta para outros resultados: apesar de mais de 50% acreditarem 
que a natureza deva ser preservada, esse resultado cai consideravelmente quando esse 
conceito é medido de maneira distinta: 37% concordam totalmente que o Brasil tem uma 
natureza tão rica que não precisa de controle e a mesma percentagem (37,5%) discorda 
totalmente dessa afirmação. Aqui caberia apontar para a discrepância entre os resultados 
obtidos no nível valorativo, sobre a preservação e a sacralização da natureza e a experiência 
do conhecimento cotidiano, no cantata direto com a natureza, dado que a parcela de 
respostas positivas em relação à preservação cai de mais de 50% para 37%. 

Considerando algumas variáveis relativas à população brasileira representada na 
amostra consultada, no caso, a instrução, .a região do país e a religião, revelam-se algumas 
particularidades: os dois extremos da escala de instrução concordam em menor grau com a 
ideia de sacralização da natureza. Em termos de região, é na região Norte onde se encontra 
o maior percentual de pessoas que declaram que o homem deve ter controle sobre a natureza, 
sem considerá-la sagrada (30%). A religião, aparentemente, não influi no resultado obtido. 

A pergunta 7, sobre a conveniência do planejamento familiar, é considerada como 
pertinente tanto à vertente do conhecimento quanto àquela dos valores éticos. Para ela, as 
respostas obtidas revelam que 68% acham que se deve planejar filhos e outros 7% se inclinam 
para essa tendência, numa maioria de 75%. Por outro lado, 18% acreditam que não se deve 
planejar filhos, enquanto 7% não têm opinião a respeito. 
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Gráfico 7 

PLANEJAMENTO FAMILIAR: 

1a. Uma pessoa deve planejar o número de filhos que tem, considerando sua 
situação pessoal e a superpopulação. 

2a: Uma pessoa não deve planejar seu número de filhos, e ter quantos o 
destino ou Deus lhe enviarem. 

69% 
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Síntese 
Considerando as tendências majoritárias manifestadas neste bloco, pode-se 

dizer, em síntese, que o brasileiro valoriza a natureza em abstrato, colocando-se 
favoravelmente à sua preservação em si, inclusive considerando-a sagrada. Por 
outro lado, ele se mostra dividido no que diz respeito à necessidade de preservação 
da natureza brasileira, do mesmo modo que se apresenta dividido sobre a capacidade 
da ciência e dos cientistas para resolverem ou explicarem os problemas ambientais 
da atualidade. O brasileiro demonstra não possuir informações específicas sobre 
questões ambientais, chegando a afirmar que o petróleo é um recurso natural 
inesgotável. No entanto, no nível de sua intervenção direta e pessoal, o brasileiro 
acredita ser necessário controlar o crescimento populacional, estando assim propenso 
a aderir a um dos temas-chave do pensamento ambiental contemporâneo. 

2. Interesse/ conceitos e 
envolviinentopessoal 

A intenção de disç:utir conceitos e posturas relativos ao meio ambiente visa não apenas 
ao objetivo imediato de verificar o nível de interesse e informação das pessoas consultadas 
sobre os temas ambientais, mas também ao objetivo mediato de identificar as visões de mundo 
que permitem o enquadramento das respostas oferecidas. 

Do ponto de vista dos conceitos e· definições em si mesmos, interessa levantar a sua 
amplitude e profundidade, ou seja, o que as pessoas percebem como pertinente às noções de 
ecologia e meio ambiente e, também, com que detalhe embasam suas percepções. 
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As perguntas concebidas para atingir essas finalidades foram as 
seguintes: 

1• Você diria que se interessa muito, mais ou menos, pouco ou nada pela questão do 
meio ambiente? 
2• Por que você se interessa por esse assunto? 
3• Na sua opinião, qual ou quais destes elementos você acha que faz ou fazem parte 
do meio ambiente? (lista com 17 itens de elementos naturais e sociais, desde homem, 
energia, rios, cidades etc.) Mais algum? 
4• O índio brasileiro deve ser civilizado, isto é, deve fazer parte da sociedade 
brasileira, ou o índio brasileiro deve ter seu modo de vida respeitado dentro de suas 
reservas indígenas? 
5• Falar sobre ecologia e meio ambiente é moda passageira? 
6•0s problemas ambientais do futuro devem ser resolvidos pelas futuras gerações, 
ou seja, por nossos filhos e netos, ou os problemas ambientais do futuro dependem 
das nossas ações no presente? 
7 • Pessoas como você não podem fazer muito para ajudar a preservar o meio 
ambiente. Concorda? 

Resultados Gerais 

A primeira pergunta se referiu ao interesse dos entrevistados pelo meio ambiente. As 
respostas obtidas permitiram perceber a existência de uma atitude predominantemente 
positiva: a metade da população (51%) se declara "muito" interessada pelo assunto e, se 
acrescentados aqueles que se declaram "mais ou menos" interessados (20%), ter-se-á 71% do 
universo da amostra. Por outro lado, 13% se declararam "pouco" interessados e apenas 4% 
"nada" interessados (12% não opinaram). 
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INTERESSE PELO TEMA 

"Você diria que se interessa pelo meio ambiente:" 
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Consideradas as variáveis que caracterizam a população brasileira e que nortearam a 
organização das respostas, o interesse pelo tema aumenta à medida que se sobe a escala de 
instrução e renda familiar, chegando a 89% entre aqueles com nível superior completo ou 
incompleto. Curiosamente, 1/3 dos jovens entre 16 e 17 anos se declaram com menor interesse 
pelo tema, o que constitui em si um interessante desafio para as ciências sociais, que deveriam · 
tentar explicar esse fenômeno, e também para os educadores, que poderiam levar em 
consideração esses dados ao enfatizarem a importância da questão ambiental com seus 
discípulos. 

Quando se examinam as razões que justificam o interesse pelo tema, prevalece uma visão 
antropocêntrica, autocentrada e baseada na questão da "sobrevivência" (22% entre os que se 
"interessam muito" pelo tema). Esse percentual é praticamente igual à soma das duas outras 
razões apresentadas: "preservação da natureza" (13%) e "saúde" (10%). Menos mencionado 
está o "bem-estar" (6 %). Apenas 5% consideraram ser o meio ambiente "parte de cada um", 
enquanto 15% não opinaram. Examinando as respostas em função dos diferentes graus de 
instrução dos respondentes, a "dependência para sobreviver" é mais percebida entre os mais 
instruídos, enquanto nos segmentos menos instruídos aparece mais vinculada à questão do 
"bem-estar" . 

Por outro lado, ao considerar-se o porquê do desinteresse pelo assunto, a "falta de 
tempo" e o "distanciamento natural", ambos com 7%, aparecem como as principais razões, 
seguidos de perto pela sensação de que "seu interesse não resolveria nada" (6%). Apenas 2% 
dos que se interessam "pouco" afirmam que "não podem fazer nada pela natureza" e outros 
4% acham que é preciso "pensar o que comer e onde morar", percentual bem baixo, dadas as 
condições de vida de grande parte dos entrevistados. É grande o percentual dos que não 
opinaram (47%), o que pode estar vinculado à falta de informação sobre o tema. 

Tabela 1 

RAZÕES DO INTERESSE I DESINTERESSE 

RAZÕES DO SE SE RAZÕES DO SE SE 
INTERESSE INTERESSA INTERESSA DESJNTE- INTERESSA INTERESSA 

MUITO MAIS RESSE NADA POUCO 
OU MENOS 

SOBREVI- 22% 6% FALTA DE 4% 7% 
VÊNCIA TEMPO 

13% 5% NÃO LIGA 10% 7% 
PRESERVA-
ÇÃODA 
NATUREZA 

BOASAUDE 10% 4% NÃO 9% 6% 
ADIANTA 

BEM-ESTAR 6% 2% NÃO PODE 7% 2% 
FAZER 
NADA 

FAZ PARTE 5% 2% NÃOE 4% 4% 
DE NÓS BÁSICO I 
NS/NOP 15% 38% NS!NOP 55% 47% 
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Na escolha dos elementos constitutivos do conceito de meio ambiente prevalece uma 
visão acentuadamente "naturalizada". São prioritariamente indicados elementos constitutivos 
do mundo natural, sugerindo uma visão biologizada da natureza, isto é, que exclui a 
experiência social. Como se pode observar no gráfico 9, o meio ambiente experimentado ou 
idealizado dos respondentes constitui-se principalmente de matas com 61% de menções, água 
(59%), animais selvagens (58%), rios (56%), ar (53%) e solo/terra (47%). O homem aparece 
em 6°· lugar com 45%, o índio (33%), cidades (22%) e favelas (18%). Independente do nível de 
instrução ou da região de moradia dos entrevistados, os cinco primeiros componentes citados 
desse conceito são os mesmos. 

Gráfico 9 

ECOLOGIA: 
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Apesar de estar entre os menos citados na lista de elementos que fazem parte do meio 
ambiente, a maioria dos respondentes concorda em que a questão do índio brasileiro deve ser 
respeitada e que se deve manter seu modo de vida dentro das reservas. Somados os que 
concordam plenamente (61%) com os que tendem a concordar com essa idéia (7%), tem-se 
68% do total de respondentes. Um dado interessante é o de que nas regiões Nordeste (27%) 
e Norte (26%) há discordância com essa idéia, afirmando-se que o índio deva ser incorporado 
à sociedade brasileira. Esses índices caem para 19% nas regiões Sul e Sudeste. 

Em uma outra pergunta, também orientada para situar o lugar ocupado pela ecologia no 
panorama de interesses da população brasileira, desta vez sobre a importância do tema, mais 
da metade dos entrevistados (52%) discorda total ou parcialmente da afirmação de que 
ecologia seja "moda passageira". Nessa pergunta 14% não opinaram, enquanto 34% tendem 
a concordar com a afirmação de que é "moda passageira". 
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MODISMO 

MOVNENTO 
PASSAGERO 

SEM NPORTANCIA 

Gráfico 10 

NPORTANCIA DO TEMA 

Vod diria que falar sobre ecologia e melo arrblente é : 
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Quanto à "responsabilidade presente e futura na resolução dos problemas ambientais", 
há uma sígnificativa maioria de respostas referentes ao presente, já que 61% concordam com 
a afirmação de que "os problemas ambientais do futuro dependem das nossas ações no 
presente". Esse percentual sobe para 67% se incluídos aqueles que concordam mais com essa 
afirmação. Apenas 20% acham que esses problemas "devem ser resolvidos por gerações 
futuras". Outros 5% estão inclinados a concordar com essa idéia. Não opinaram 8% dos 
entrevistados. 

TOTALMENTE C/ A 
SEGUNDA 

TOTALMENTE C/ A 
PRIMEIRA 

SEM OPINIÃO 

MAIS C/ A SEGUNDA 

MAIS C/ A PRIMEIRA 

Gráfico 11 

ENVOLVIMENTO COM O PROBLEMA AMBIENTAL: 

1a. : Devem ser resolvidos pelas futuras gerações. 

2a.: Resoluçio depende de nossas ações do presente. 

61% 

Para finalizar este bloco temático, e na tentativa de medir o distanciamento do brasileiro 
em relação ao tema ambiental, perguntou-se "se pessoas como você não podem fazer muito 
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para ajudar a preservar o meio ambiente". Um terço da amostra (33%) concorda totalmente 
com esta afirmação e, somados aos 18% que concordam em parte, tem-se metade da amostra 
que se sente impotente frente à questão ambiental. Em contrapartida, 41% discordam total ou 
parcialmente desta afirmação. 

Este sentimento de impotência é nitidamente maior entre as pessoas menos instruídas e 
nas regiões mais pobres, mulheres que não trabalham e pessoas mais velhas. Há aqui uma 
contradição com as respostas dadas sobre a responsabilidade das gerações presentes e futuras 
com relação à resolução dos problemas ambientais, quando mais da metade da amostra 
concorda totalmente que a qualidade de vida futura depende das ações presentes. 

Síntese 
As respostas obtidas reforçam o padrão apresentado no bloco anterior. Ou st;ja, 

no nível abstrato, o brasileiro tende a valorizar a natureza, manifestando grande 
interesse por ela, demonstrando solidariedade pela causa indígena e reconhecendo 
seu compromisso com gerações futuras. No entanto, no nível pessoal, não crê estar 
ao seu alcance uma ação ativa e efetiva para a preservação da natureza. 

Do mesmo modo, suas posições tão majoritariamente favoráveis à natureza 
começam a relativizar-se na medida em que os temas tratados ganham concretude 
ou proximidade. Assim, sem grandes altruísmos, aponta como razão do seu interesse 
pelo meio ambiente a sua própria sobrevivência. Nessa mesma linha, mostra-se 
dividido quando perguntado se a ecologia é moda passageira. Quando solicitado a 
elencar elementos componentes do meio ambiente, menciona primordialmente 
elementos naturais, atribuindo baixa prioridade à presença humana ou a fatores 
soctats. 

3.Ecologia/ pobreza e 
desenvolviinento 

É possível argumentar que aqueles que degradam o meio ambiente o façam por algumas 
das seguintes razões: a) ignoram as conseqüências daquilo que estão fazendo; b) não ignoram 
as conseqüências de suas ações mas têm interesses maiores que os compelem a seguir adiante; 
e, ainda, c) ignorando ou não o impacto de suas ações, não têm possibilidades de alternativas 
ao uso predatório do meio ambiente. 

Para os países pobres ou subdesenvolvidos, a degradação ambiental pode ser explicada 
pela combinação das situações (a) e (c); isto é, por uma combinação de Útlta de informação 
com falta de alternativas . Ambos os casos estão associados à pobreza, que impede o acesso 
tanto à educação quanto às alternativas de atividade econômica. Exemplos dessa situação, 
no Brasil, são os casos da ocupação e exploração indevidas das florestas tropicais por 
lavradores sem terra, ou mesmo a ocupação de encostas nas áreas urbanas. Nesses casos a 
degradação ambiental estaria diretamente associada à pobreza, à ignorância e à falta de 
alternativas . 

O argumento oposto, em geral sustentado por alguns países ricos, tenta dissociar esse 
conjunto de questões, isolando os problemas ambientais stricto sensu das demais questões 
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sociais e económicas. No caso dos países ricos, a degradação ambiental certamente não seria 
explicada pelo desconhecimento generalizado do impacto sobre o meio ambiente das suas 
atividades de produção e consumo, mas sim por uma questão de dificuldade em contornar os 
interesses económicos e sociais envolvidos em qualquer mudança estrutural desses sistemas. 
A resistência de poderosos blocos de capital, com influência política, deve pesar contra a 
tomada de medidas menos impactantes ao meio ambiente. Essa situação, por razões diferentes, 
faria dos países ricos tão ou mais responsáveis pela degradação ambiental da atualidade do 
que aqueles que o fazem por ignorância e /ou falta de alternativas. Esses assuntos são 
debatidos neste bloco temático ao se colocar em questão a aparente inevitabilidade da relação 
desenvolvimento/ degradação ambiental. 

É evidente que com esse cenário armado estão abertas as portas para uma disputa de 
natureza geopolítica entre ricos e pobres . Disputa essa que tomou aspecto formal na discussão 
da pauta da Rio-92: devia-se ou não incluir os temas da pobreza, da questão urbana, da 
transferência de tecnologia ou da assistência financeira aos países pobres numa pauta de 
discussão sobre questões ambientais? Pareceu claro para os países pobres que não discutir esses 
temas significaria não discutir as causas de seus problemas ambientais. Do mesmo modo, 
aceitar discutir essas questões significaria, para os países ricos, trazer à tona a sua 
responsabilidade histórica com a degradação ambiental global. Nesses termos, a questão se 
torna típica do conflito Norte x Sul, tangenciando problemas que envolvem soberania 
nacional, cooperação internacional e dívida externa, dentre outros assuntos. 

Além de colocar em debate a dicotomia desenvolvimento x meio ambiente em termos 
globais e atuais, este bloco temático aproxima mais esses tópicos do nível do cotidiano, 
levantando situações de opção entre conforto/progresso e preservação ambiental para os 
entrevistados. Ou seja, traz a temática para questões mais específicas, deixando que se revelem 
assim tendências comportamentais favoráveis ou não à preservação ambiental. 

As perguntas elaboradas para dar substância a essas questões foram: 

1• Com pequenas mudanças nos nossos hábitos de compra, transporte e alimentação 
nós podemos evitar problemas ambientais futuros, ou só com grandes mudanças nos 
nossos hábitos de compra, transporte e alimentação nós podemos evitar problemas 
ambientais futuros? 
2• É possível continuarmos desenvolvendo nossa agricultura, indústria, enfim, 
nossa economia, sem que causemos danos irreparáveis à natureza, ou é impossível 
continuarmos desenvolvendo nossa agricultura, indústria, enfim~ nossa economia, 
sem que causemos danos irreparáveis à natureza? 
3• Mesmo um país rico só é desenvolvido se ele cuida bem da qualidade do seu ar, 
água, solo e matas. Concorda ou discorda? 
4• Países como o Brasil não podem se dar ao luxo de se preocupar demais com 
problemas ecológicos. Concorda ou discorda? 
5• Os países pobres são os principais responsáveis pela atual destruição da natureza. 
Concorda ou discorda? 
6• Você está disposto a conviver com poluição se isto trouxer mais empregos. 
Concorda ou discorda? 
7 • O conforto que o progresso traz para as pessoas é mais importante do que 
preservar a natureza. Concorda ou discorda? 
8• Você aprova ou desaprova que governos e bancos estrangeiros descontem parte 
de nossa dívida externa em troca da garantia de conservação de florestas tropicais 
como a Amazónica? 
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Respostas Gerais 
O primeiro aspecto abordado - sobre a inevitabilidade da relação desenvolvimento/ 

poluição e devastação- está relacionado a duas perguntas. A primeira refere-se às mudanças 
de estilo de vida: foi perguntado se "com pequenas mudanças nos nossos hábitos de compra, 
transporte e alimentação nós podemos evitar problemas ambientais futuros" ou se isso só seria 
possível"com grandes mudanças" (segunda afirmação). O segmento que não opinou perfaz 
14%. Já 41% da amostra concordam em que são necessárias grandes mudanças no estilo de 
vida. Se acrescentados os que concordam mais com essa afirmação (10%), tem-se 51% dos 
entrevistados. Aqueles que acreditam que é preciso pequenas mudanças (25%) perfazem, 
juntamente com os que tendem a concordar mais com essa idéia (9%), quase 35% da amostra. 

NS/NOP 

CONCORDA TOTAL. 
C/2a. 

CONCORDA MAIS 
C/2a. 

CONCORDA MAIS 
C/1a. 

ONCORDATOTAL •. 
C/1a. 

Gráfico 12 

DESENVOLVIMENTO VS. PRESERVAÇÃO I 

1a.: Com pequenas mudanças de hábito 
2a.: Com grandes mudanças de hábito 

41% 

Os dados revelam que os mais jovens- de 16 e 17 anos- são os que mais acreditam que 
com pequenas mudanças de hábitos podemos evitar problemas ambientais futuros . Nos 
demais cruzamentos, há uma diferença muito grande no percentual de "sem opinião", 
conforme cai o nível de instrução do entrevistado ou passa-se do Sul para o Norte do país, 
dificultando, portanto, a comparação das respostas. 

Prosseguindo a exploração desse tema- desenvolvimento vs. preservação- foram feitas 
as seguintes afirmações para que os entrevistados concordassem ou discordassem: "é possível 
continuarmos desenvolvendo nossa agricultura, indústria, enfim, nossa economia, usando a 
natureza de forma adequada", contrapondo-se com a segunda afirmação: "é impossível .. 

sem causar danos irreparáveis à natureza". O segmento que não opinou totalizou 11%. 
Constata-se que a grande maioria concorda (51%) ou tende a concordar com a afirmação 
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(9%) de que o desenvolvimento no estilo atual e sem danos à natureza é possível. Apenas 23% 
acreditam ser impossível a manutenção do atual estilo de desenvolvimento sem causar danos 
à natureza. Estes, somados aos que concordam mais com essa afirmação (6%), perfazem um 
total de 29%. 

Gráfico 13 

DESENVOLVIMENTO VS. PRESERVACÃO 

1a.: É possível continuar atual desenvolvimento usan~o natureza adequadamente. 
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Ademais, nota-se uma maior crença na possibilidade de compatibilizar desenvolvimento 
e preservação à medida que se passa dos menos para os mais instruídos (desconsiderando o 
segmento de analfabetos, onde mais de 1/3 não têm opinião a respeito). 

A seguir, foi feita uma relação entre respeito ao meio ambiente com o nível de 
desenvolvimento. Diante da afirmação "mesmo um país rico só é desenvolvido se ele cuida da 
qualidade do seu ar, água, solo e matas", 71% concordam totalmente, enquanto 6% 
discordam totalmente. Entret<p,1to, se retirado o segmento dos que não têm opinião (10,%), 
tem-se um percentual de 79%, passando para quase 88%, se incluído o segmento que concorda 
em parte com a afirmação. 

Gráfico 14 

QUALIDADE AMBIENTAL COMO CRITÉRIO DE DESENVOLVIMENTO 

"Mesmo um país rico só é desenvolvido se cuida do Meio Ambiente." 
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Dentro dessa mesma temática, foi feita uma relação entre pobreza e problemas ambientais, 
quando se perguntou se "países como o Brasil não podem se dar ao luxo de se preocupar 
demais com problemas ecológicos". Aqui, 12% não opinaram. Os demais, 53%, não concordaram 
com a afirmação (além de 8% que discordaram em parte). Por outro lado, 27% concordaram 
total ou parcialmente (dos quais 19% concordam totalmente e 8% concordam em parte) com 
a idéia de que o Brasil tem· que pensar em desenvolver-se sem preocupação com o meio 
ambiente. 

Ainda sobre pobreza e meio ambiente, procurou-se sondar, na pergunta seguinte, a 
opinião sobre a responsabilidade dos países pobres pela poluição. Dentre os que emitiram 
opinião (10% não opinaram), 39% discordam totalmente da afirmação de que "os países 
pobres são os principais responsáveis pela atual destruição da natureza", enquanto 9% 
discordam apenas em parte. Somados os que concordam totalmente (32%) àqueles que 
concordam parcialmente (10%), tem-se 42% da amostra. 

Gráfico 15 

DESENVOLVIMENTO vs. PRESERVAÇÃO IV 

"Países pobres são principais responsáveis pela destruição da 
Natureza." 

9% 10% 
O CONCORDA TOTALMENTE 

•DiSCORDA TOTALMENTE 

•coNCORDA EM PARTE 

32% 11 DISCORDA EM PARTE 

CNSINOP 

Há ainda uma leve preponderância daqueles que se recusam a aceitar que a pobreza dos 
países é uma das causas principais da destruição da natureza. Se, na amostra total, essa 
afirmação divide as opiniões praticamente ao meio, entre os entrevistados com colegial 
completo ou incompleto, o percentual de discordância chega a 63% e entre os de nível superior 
sobe para 74%. Apesar de as diferenças serem menores, a mesma tendência ocorre quando 
se compara o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste com as regiões Sul e Sudeste, pois, nessas 
últimas, o percentual de discordância é de 54% e 52%, respectivamente, contra 48% na 
amostra total. 

A pergunta seguinte visou a trabalhar a escolha entre conforto/progresso e proteção ao 
meio ambiente considerando dois aspectos distintos: o primeiro trata da disposição da 
população para trocar empregos por mais poluição. O segundo trata da importância relativa 
do conforto frente ao meio ambiente. Foi encontrada uma semelhança muito grande de 
respostas obtidas nos dois itens. 

Quando se pergunta se o entrevistado "estaria disposto a conviver com a poluição, se isso 
trouxesse mais emprego", apenas 17% concordaram totalmente e outros 10% concordam em 
parte, enquanto 64% do universo pesquisado discordam totalmente e 8% discordam 
parcialmente, perfazendo 72%. Dos entrevistados, 7% não opinaram (estes percentuais 
excluem os que não opinaram). 
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Gráfico 16 

CONFORTO/PROGRESSO vs. AMBIENTE I 

''Estou disposto a conviver com poluição se trouxer mais empregos." 
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Ainda sobre o mesmo tema, a pergunta seguinte colocou a afirmação de que o "conforto 
que o progresso traz para as pessoas é mais importante do que preservar a natureza". As 
respostas obtidas apresentaram um alto grau de discordância: 57% discordam totalmente e 
11% discordam em parte. O segmento daqueles que concordam totalmente foi de 14% e, se 
acrescentados os que concordam parcialmente (8%), tem-se 22%. Não opinaram 10%. 

0% 
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Gráfico 17 

CONFORTO/ PROGRESSO vs. AMBIENTE 11 

"Conforto trazido pelo progresso é mais importante do que preservar a 
Natureza." 
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Um dado esperado é o de que a aceitação de abrir mão da qualidade do meio ambiente 
em troca de empregos ·aumenta conforme baixa o nível sócio-econômico do entrevistado 
(analfabetos 29% e nível superior 3%). Analisando os resultados por regiões, verifica-se 
também alguma discrepância significativa, principalmente se comparados os seguintes dois 
grupos de regiões: região Sul (12%), Sudeste (9%) e Centro-Oeste (14%) com Nordeste (23%) 
e Norte (27%). Da mesma forma, quanto maisbaixa a posição do entrevistado na pirâmide 
social, seja em termos de instrução, ou de renda familiar ou mesmo em termos regionais 
(regiões mais e menos desenvolvidas) mais ele tende a concordar que o conforto é mais 
importante que a preservação da natureza. É importante salientar, porém, que, apesar destas 
diferenças, a escolha não muda de direção em nenhum segmento, pois a opinião majoritária 
privilegia sempre o meio ambiente. 

O último tema abordado nesse bloco diz respeito à dívida externa. Foi perguntado aos 
entrevistados se eles aprovam o desconto de parte da nossa dívida externa, pelos governos e 
bancos estrangeiros em troca da garantia de conservação de florestas tropicais como a 
Amazônia. Conforme t:nostra o Gráfico 18, 51% aprovam esse desconto contra 31% que 

desaprovam. Não opinaram 18% dos entrevistados. 

Gráfico 18 

SOBERANIA NACIONAL vs. AMBIENTE 11 

"Governos e bancos estrangeiros devem descontar parte 
da nossa dívida externa em troca da conservação da 
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Considerando esses resultados em função das variáveis de resposta, no segmento de baixa 
instrução, quatro em cada 10 entrevistados não sabem opinar sobre o tema. Nos demais 
grupos, esse percentual dos "sem opinião" vai baixando conforme sobe a instrução, aumentando, 
concomitantemente, o percentual de aprovação da proposta. Essa aprovação é também um 
pouco mais forte na região Sudeste, enquanto no Centro-Oeste, Nordeste e Norte, a proporção 
dos "sem opinião" é de cerca de 20%. O segmento com maior instrução é o que menos 
reconhece a necessidade de colaboração externa. 
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Síntese 
A julgar pelas informações obtidas neste bloco, a população brasileira encontra 

alguma dificuldade em posicionar-se com relação ao conjunto ecologia, pobreza e 
desenvolvimento, na medida em que se mostra contraditória e c:lividida em relação 
a alguns desses temas. 

Quando indagado, de diferentes modos, sobre o conceito de desenvolvimento e 
sobre o atual estilo· de desenvolvimento, o brasileiro posicionou-se de maneira 
diversa ante aspectos associados dessas temáticas~ No geral, o brasileiro tem claro 
que qualidade ambiental é condição inerente ao desenvolvimento, já que associa 
positivamente o conceito de país rico ao cuidado com o meio ambiente. Por outro 
lado, não associa os padrões de produção e consumo do atual estilo de desenvolvimento 
à degradação ambiental, quando indica ser possível a manutenção desse "modo de 
produção", desde que adequadamente compatibilizado à preservação ambiental. O 
brasileiro diz reconhecer que só com grandes mudanças nos nossos hábitos poderemos 
evitar problemas ambientais futuros. 

No entanto, a aventada adequação do atual estilo de desenvolvimento à 
preservação ambiental não dependeria das contribuições da ciência, na medida em 
que o brasileiro, como foi visto no Bloco 1, diz também duvidar que a ciência e os 
cientistas entendam de fato os problemas ambientais da atualidade ou que sejam 
capazes de encaminhar soluções para eles. Parece, pois, tratar-se de um caso de 
crença no sistema capitalista industrialista, mas não na fonte de alimentação das 
iuovações que o dinamizam, que é o par ciência-tecnologia contemporâneas. 

Coerentemente com a identificação de riqueza com qualidade ambiental, o 
brasileiro acha que, apesar de pobre, o Brasil deve cuidar do seu meio ambiente. Mas 
apresenta-se dividido ao identificar os principais responsáveis pela degradação da 
natureza, se os países ricos ou os pobres. Também está dividido sobre a pertinência 
da troca de parcelas da dívida externa nacional por projetos de conservação da 
natureza. Por rlltimo, e surpreendentemente, o brasileiro, de fonna claramente 
majoritária, se diz disposto a abrir mão de emprego se isso causar mais poluição; do 
mesmo modo, diz que o conforto trazido pelo progresso é menos importante que 
preservar a natureza. 

Tudo isso revela haver contradição e divisão na opinião pública ante a temática 
da pobreza, o meio ambiente e o desenvolvimento. 

4./dentificacãode proble111as 
an1bientais/ agentes agressores e 

defensoresdon1e1oainbiente 
A intenção principal deste bloco temático é investigar o nível de desenvolvimento da 

cidadania ambiental do brasileiro, suscitando assuntos que situam a questão ambiental o mais 
próximo possível do entrevistado, colocando em discussão a qualidade específica do meio 
ambiente com que ele interage. Em primeiro lugar, o ambiente de sua comunidade; em 
segundo lugar, o ambiente nacional; e, em terceiro lugar, o ambiente global. Essa avaliação 
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passa ainda pela capacidade de identif icação de problemas e de agentes agressores e 
defensores do meio ambiente nesses distintos níveis. Como parte desse processo, são também 
comparadas as atuações dos governos Sarney e Collor em relação ao meio ambiente no Brasil. 
Mais adiante, é introduzida a temática da globalização e da internacionalização que acompanha 
a questão ambiental, colocando em debate temas como o da cooperação internaciona l na 
proteção dos recursos naturais do Planeta, discutindo ainda formas de regulação mais 
adequadas para controlar a degradação ambiental. 

A bateria de perguntas colocadas por este bloco, no seu conjunto, permite avaliar o nível 
de percepção do brasileiro com respeito aos problemas do seu meio ambiente, sua percepção 
das responsabilidades pela criação e solução desses p roblemas, bem como suas idéias sobre 
medidas adequadas para mitigá- los. 

Perguntas: 

1• Pensando no lugar onde você vive, você diria que é um lugar muito bom para 
viver, bom, ruim, muito ruim, regular? 
2 • Na sua opinião, a s ituação do meio ambiente na sua cidade nos últimos cinco anos 
tem: melhorado muito, melhorado um pouco, nem melhorado nem piorado, piorado 
um pouco ou piorado muito? 
3 • Esta é uma lista de coisas q ue podem ou não acontecer por causa de danos ao meio 
ambiente. Quais delas estão ocorrendo aqui onde você mora, se é que alguma está? 
[várias opções de problemas desde inundações, aumento de calor, aumento da 
quantidade de insetos e pragas, diminuição da vegetação etc.] 
4 • Você poderia citar exemplos de problemas ambientais ou ecológicos que ocorrem 
no Brasil? [lista com 25 problemas diferentes é mostrada] Mais algum? Qual mais? 
5 • O que ocorre na Amazônia tem efeitos para o mundo todo, por isso não pode ser 
decidido pelos brasi leiros sozinhos. Concorda ou discorda? 
6 • Você acha que a proteção do meio ambiente no Brasil pode ser feita por nós 
bra'sileiros sozinhos ou só conseguiremos proteger o meio ambiente com a cooperação 
de outros países? 
7 • Você acha que o Governo Sarney fez muito, fez pouco ou não fez nada pelo meio 
ambiente do Brasil? 
8 •Você acha que o Governo Collor está fazendo muito, está fazendo pouco ou não 
está fazendo nada pelo meio ambiente do Brasil? 
9 • Para cada caso de agressão ao meio ambiente lida a seguir, diga qual destas 
punições da cartela você acha a mais adequada, não importando se ela funciona ou 
não no Brasil hoje. [uma lista de punições é lida, contendo sete possibilidades, desde 
ignorar o fato, a multas e à prisão do responsável pela agressão ambiental; do mesmo 
modo é lida uma lista de 11 agressões ambientais que vão desde jogar papel na rua, 
fumar em local proibido, andar com motor de carro desregulado até pichar a cidade]. 
10• Aqui está uma lista de coisas que causam mais ou menos poluição ou danos ao 
meio ambiente. Desta lista, quais são as três que você acha que são as mais 
prejudiciais ao meio ambiente? Dentre as três escolhidas, qual seria a mais prejudi
ciat a mais ou menos prejudicial e a menos prejudicial? [uma lista de 18 agressões 
ambientais, incluindo desde aumento da população, a desmatamento, a garimpo, a 
lixo hospita lar, é mostrada]. 
11• Você concorda, discorda ou não tem opinião formada sobre cada uma das 
sentenças lidas a seguir: 
-os agrotóxicos combatem pragas e mell1oram a colheita, mas causam danos à saúde 
e ao meio a mbiente; 
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- não existe maneira de proteger a lavoura sem usar agrotóxicos; 
-é importante usar todas as regras de aplicação de agrotóxicos para diminuir riscos 
à saúde e ao meio ambiente; 
-mesmo tomando todos os cuidados no uso dos agrotóxicos eles ainda causam danos 
à saúde e ao meio ambiente 
12 • Entre estas pessoas ou grupos da cartela, quais são os três que você acha que são 
os maiores responsáveis pelo combate aos problemas ambientais ou ecológicos? 
- desses três que você escolheu, qual seria a ordem do mais responsável para o menos 
responsável? [uma cartela com 13 entidades é .mostrada, incluindo o governo 
estadual, meios de comunicação, militares, cada um de nós etc.] 
13• Você conhece algum grupo, entidade ou organização que luta pela proteção do 
meio ambiente no Brasil? Mais algum? [uma lista de 24 agentes, a maioria de 
sociedades civis ambientalistas, é mostrada, incluindo, por exemplo, o Greenpeace, 
o IBAMA, a CETESB etc.] 

Respostas Gerais 
Para efeito de uma melhor organização dos resultados deste bloco, decidiu-se por juntar 

perguntas afins, criando-se assim os sete conjuntos que seguem: 

I 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

No primeiro conjunto, solicita-se que seja avaliada a qualidade de dois ambientes 
próximos ao entrevistado: a) o seu local de moradia, e b) a cidade em que vive. 

Quanto ao local de moradia, tendo em vista o leque de opções oferecido (ver gráfico 19), 
12% afirmaram ser "mui to bom" o local onde moram, 64% "bom", 11% "regular", 9% "ruim" 
e apenas 4% "muito ruim". Resultado surpreendente, quando 76% da amostra o 
consideram"bom" ou "muito bom", percentual muito alto, dadas as condições de vida do 
brasileiro em geral. 
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Gráfico 19 
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Como se poderia supor, a satisfação com a qualidade de vida do local de moradia está em 
relação direta com o nível sócio-econômico do entrevistado. Quanto maior a renda ou a 
instrução, maior o percentual dos que consideram o lugar onde vivem "bom" ou "muito bom". 
Os resultados aqui obtidos parecem uma contradição em termos, na medida em que o país 
aparece nas estatísticas internacionais como uma das sociedades de maior concentração de 
renda do mundo e dos mais baixos salários mínimos. Considerando os resultados por distintas 
variáveis, não apresentam alterações significativas. A única ligeira diferença refere-se aos 
níveis de renda e instrução mais elevados para os quais a freqüência de respostas que apontam 
para "muito bom" é maior. · 

No que se refere à situação do meio ambiente na cidade do entrevistado, há uma dispersão 
eqüitativa de respostas. Dentre os 95% que opinaram, 29% acham que a situação do meio 
ambiente tem melhorado muito ou pouco, enquanto 35% afirmam estar igual e 31% piorado 
um pouco. Neste caso, os entrevistados de nível superior são os que vêem com pessimismo a 
evolução da situação do meio ambiente nos últimos cinco anos, pois 42% declaram que esta 
piorou, contra 31% da amostra total. Em termos regionais, é a região Norte que tem o maior 
percentual de opiniões negativas (40%), sendo que 29% consideram que a piora foi grave 

6% 
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II 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dirigindo agora a avaliação para a atuação dos agentes responsáveis pela preservação da 
qualidade ambiental do país, a pesquisa busca comparar o desempenho dos governos Samey e 
Collor na área ambiental. Dado o leque de alternativas oferecido aos entrevistados, "fizeram 
'muito', 'pouco', 'nada' e 'sem opinião"', os resultados obtidos foram: o governo Collor recebeu 
uma avaliação mais negativa, pois 50% dos entrevistados afirmaram que Collor "nada" fez pelo 
meio ambiente, enquanto 30% têm a mesma opinião sobre o governo Samey. Neste tópico, 18% 
não opinaram sobre o governo Sarney, contra 11% que não opinaram sobre o governo Collor. 
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Gráfico 21 

PERCEPÇAO DA ATUAÇAO DOS GOVERNOS SARNEY E 
COLLOR 

"Pensando apenas no Meio Ambiente, você acha que o 
governo Sarney fez: muito, pouco ou nada? 

E o governo Collor?" 
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Na categoria "fizeram pouco", 39% têm essa opinião a respeito do governo Sarney contra 
32% sobre o governo Collor. Apenas 7% acreditam que Collor "fez mui to" pelo meio ambiente, 
enquanto 12% acham o mesmo sobre Samey. Essa resposta se altera se for segmentada de 
acordo com o nível de instrução: conforme se eleva o nível de instrução, diminui o número dos 
que não sabem responder, aumentando minimamente, em contrapartida, o percentual dos 
que declaram que Collor "tem feito pouco" ou "nada" pelo meio ambiente. 

III 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Para ser possível a construção de um quadro amplo sobre o estado de alerta ambiental do 
brasileiro, a seguir, pediu-se aos entrevistados que identificassem os problemas ambientais 
mais importantes a níveis global, nacional e local. 

Ao se analisarem os repertórios de problemas ambientais, tanto a nível mundial 
(estimulado), quanto a nível nacional (espontâneo), verifica-se que há uma convergência de 
escolha dos três principais problemas ambientais mencionados (ver tabela 2), ainda que o 
percentual de respostas para cada nível varie de maneira significativa. Assim, 58% dos 
entrevistados opinam que o "desmatamento" é o principal problema global, aparecendo esse 
mesmo problema em primeiro lugar, como problema nacional, com 33%. Seguem-se "poluição 
de rios/lagos" (56% global e 23% nacional) e "poluição do ar" (52% global e 18% nacional). 
"Extinção de animais" aparece em s· lugar como problema global (33%) e em 6. como 
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problema brasileiro (8%). "Poluição de mares" vai aparecer em 4°·lugarcomo problema global 
(34%) e em 5o. lugar como problema nacional (9%). 

TABELA 2 

REPERTÓRIO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS 

GLOBAIS BRASILEIRO LOCAIS 
(estimulada) s (estimulada) 

(espontânea) 
Desmatamento 58 Desmatamento 33 Clima quente 46 
Poluição de rios 56 Poluição dos 23 Insetos e pragas 41 

e lagos nos 
Poluição do ar 52 Poluição do ar 18 Doenças 30 

respiratórias 
Poluição dos 34 Queimadas 13 Doenças 29 

mares intestinais 
Extinção de 33 Poluição dos 9 Colheita ruim 23 \ 

espécies mares 
Camada de 31 Extincão de 8 Diminuição de 20 

" . espécies vegetação ozomo 
Mudanças da 28 Poluição de 6 Doenças de 19 

clima lagos pele 
Má qualidade 28 Poluição 4 Diminuição de 19 

da lavoura sonora e visual ammats 
Efeito estufa 17 Sujeira e lixo 4 Inundações 16 
Chuva ácida 13 Problemas de 3 Cursos dos rios 7 

saúde 
Camada de 2 

ozônio 
Matança de 2 

jacarés 
Agrotóxicos 2 

Pobreza 2 
Garimpo 2 
Outras 13 

NS/NOP 12 NS/NOP 47 NS/NOP 13 
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É interessante observar que é alto o índice dos que não opinaram ( 47%), quando se 
perguntou, de maneira espontânea, sobre os problemas ambientais brasileiros, contra 12% no 
repertório estimulado dos problemas globais. 

Conforme observado na relação dos problemas ambientais brasileiros, aqueles vinculados 
às questões urbana e social do país não são percebidos como tal, obtendo baixo índice de 
respostas. Por exemplo, "sujeira/lixo" aparecem com apenas 4%, "saúde" 3% e "pobreza" 
2%. O único item que escapa parcialmente a esse padrão é "poluição do ar", que obteve 18% 
das citações. · 

Quando se passa para os problemas locais, há um repertório maior relacionado com 
questões de saúde: "doenças respiratórias" (30%); "intestinais" (29%); e "de pele" (19%), ao 
lado de "clima quente" (46%), "insetos e pragas" (41%), "colheita ruim" (23%), "diminuição 
de vegetação" (20%) e "diminuição de animais" (19%)". "Inundações" aparece em penúltimo 
com 16%, precedendo "cursos de rios" (7%), que vem em último lugar. O índice dos que não 
opinaram cai para 13%, comparado aos 47% que não se manifestaram sobre os problemas 
nacionais. Outra vez, o repertório estimulado fez baixar o segmento daqueles que não 
9pinaram. 

Ao analisar as respostas obtidas a respeito dos problemas globais, em função da variável 
instrução, verifica-se que o segmento com colegial incompleto ou rriais dá maior ênfase ao 
problema da camada de ozônio (4"lugar nesse segmento), enquanto não passa do S"lugar nos 
demais grupos. Por outro lado, a má qualidade da lavoura fica como o 4" problema mais citado 
entre os menos instruídos e de ocupação rural. 

Se for considerada a variável regional, a citação "camada de ozônío" é mais alta no Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do que nas regiões Norte e Nordeste, onde aparecem, com maior 
ênfase, os itens "poluição de rios" e "má qualidade da lavoura". 

Essa visão da questão ambiental fica mais diferenciada quando são tratados os problemas 
locais por regiões e por instrução. Entre os mais instruídos, há maior incidência de respostas 
para "inundações", "aumento da temperatura do planeta" e "doenças intestinais" e 
"respiratórias", enquanto os menos instruídos apontam para "diminuição de animais" e 
"colheitas ruins". Aqui é possível que, mais importante que renda ou instrução, a ocupação 
seja fator de influência neste perfil de respostas. O cruzamento por regiões reflete bem as 
realidades diferenciadas: no Sul são apontadas com maior freqüência as questões referentes 
a "mudanças de clima" e "aumento de insetos e pragas''. Esta região também compartilha 
com o Nordeste uma maior freqüência de citações a respeito da "diminuição no volume de 
água nos rios" e do "número de animais" e "da vegetação", além das "colheitas ruins". Outros 
testes poderão indicar com maior segurança essas percepções comuns, pois podem estar 
apoiadas na ativídade agrícola, as quais apresentam maior percentual de citação na área rural. 

No Sudeste, por sua vez, as "inundações" assumem importância bem maior que nas 
demais regiões, juntamente com o "aumento de doenças respiratórias por "poluição do ar". 
Finalmente, no None destaca-se o item referente a "aumento de doenças intestinais por 
contaminação da água". 

IV 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O tratamento da internacionalização da questão ambiental foi equacionado através de 
duas perguntas que sugeriram a cooperação de outros países na solução de problemas 
ambientais brasileiros, tanto no que se refere à situação da Amazônia e seus efeitos para o resto 
do Planeta, quanto no que diz respeito a ações e iniciativas de proteção ambiental no país. 
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Sobre o primeiro aspecto, 47% do total da amostra concordam totalmente com a 
afirmação de que o "que ocorre na Amazônia tem efeitos para o mundo todo, por isso não pode 
ser decidido por brasileiros sozinhos", enquanto 11% concordam apenas em parte, perfazendo 
um total de 58%, ou seja, a maioria da amostra. Por outro lado, 12% discordam totalmente e 
6% discordam em parte. Aqui, os entrevistados com maior escolaridade se manifestam na 
direção contrária à tendência majoritária, dizendo acreditar na capacidade dos brasileiros de 
resolverem por si mesmos seus problemas ambientais, inclusive aqueles relativos à Amazônia. 

Gráfico 22 

SOBERANIA NACIONAL vs. AMBIENTE I 

.. 0 que ocorre na Amazónia afeta o mundo todo, dai não pode ser decidido pelos 
brasileiros sozinhos: · 

NS/NOP 

DISCORDA EM PARTE 

CONCORDA EM PARTE 

DISCORDA 

TOTALMENTE 1----------..J 
CONCORDA 

TOTALMENTE 
47% 

A outra pergunta sobre cooperação internacional apresenta uma distribuição bastante 
equilibrada. Ao serem indagados se "a proteção do meio ambiente no Brasil pode ser feita por 
nós brasileiros sozinhos", ou se "só conseguiremos proteger o meio ambiente com a cooperação 
de outros países ", 47% do total crêem que essa proteção deva ser feita por brasileiros sozinhos, 
contra 45% que acreditam que isso somente será possível com cooperação internacional. Dos 
entrevistados, 7% não têm opinião . 

Gráfico 23 

COOPERAÇÃO ESTRANGEIRA NA PROTEÇÃO DO AMBIENTE NACIONAL 

NS/NOP 

SÓ COM 

'Você acha que a proteção do Meio Ambiente pode ser feita pelos 

brasileiros sozinhos ou só com a cooperação de outros países ?" 

COOPERAÇÃO DOS t--------------------' 
BRASILEIROS 

SOZINHOS 
47% 

As regiões mais refratárias à idéia de cooperação internacional são a Sul e a Norte, enquanto 
no Nordeste é bem maior a proporção dos que aceitam a necessidade dessa cooperação. 
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v 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O conjunto de questões que segue procura identificar o nível de informação e familiaridade 
do brasileiro com as questões ambientais através da identificação dos agentes que produzem 
danos e que dão proteção ao meio ambiente. Quanto aos itens mais prejudiciais, foram 
mencionados: o "desmatamento", que encabeça a lista com 41 %, seguido da "indústria 
química" com 36%, "queimadas" (33%) e " usinas nUcleares" (25%). A questão urbana vai 
aparecer logo após, com um índice menos expressiv<_>, 'pois aparecem, com o mesmo percentual 
de 18%, os "esgotos domésticos" e o "lixo hospitalar" . Ainda referente à problemática urbana, 
está o "lixo doméstico" (16%) e "ônibus/carros" (15%). Para terminar, foi citado por 18% 
o 'uso de inseticidas na lavoura" e "fumantes" por 13%. 

Gráfico 24 

FATORES MAIS PREJUDICIAIS AO MEIO AMBIENTE 

DESMATAMENTO 41% 

INDÚSTRIA QUIMICA 

QUEIMADAS 

USINAS NUCLEARES 

ESGOTOS DOMÉSTICOS 

INSETICIDAS AGRICOLAS tl\iiiii'icif~@j'!i,; .:"~~~ 
LIXO HOSPITALAR 

LIXO DOMÉSTICO 

ONIBUS/CARRO 

FUMANTES 

Nota-se aqui uma ênfase maior aos itens "desmatamento" e "queimadas", conforme se 
passa do nível mais baixo para o mais alto de escolaridade, demonstrando que a preocupação 
com á vegetação é, em geral, maior entre os mais educados, o mesmo ocorrendo com "usinas 
nucleares" e "as pessoas/nós". Por outro lado, os "esgotos domésticos" e o "lixo" são os mais 
citados quando o entrevistado tem nível sócio-econômico mais baixo. 

Analisando por regiões, vê-seque a região Sul prioriza a "indústria química/petroquímica" 
com 44% contra os 36% do total da amostra . No Sudeste, o destaque fica para "desmatamento 
de florestas " com 46%. No Nordeste, há maior menção da questão do " lixo", tanto doméstico 
quanto hospitalar, além dos "esgotos". Finalmente, na região Norte, há uma sensível 
concentração no item "queimadas", citado por 47% nesse segmento, havendo também uma 
maior referência aos "garimpos" e ao "crescimento desordenado das cidades". Na região 
Centro-Oeste são mais citados que nas demais regiões os "ônibus/ caminhões/ carros" e a 
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" indústria metalúrgica" . Com exceção dessa última regtao, as demais refletem problemas 
vividos pelas populações locais, evidenciando as diferenças regionais brasileiras . 

Observa-se não haver reconhecimento da ação de cada indivíduo como possível agente 
causador de dano ao meio ambiente. Essa era uma das opções mostradas aos entrevistados, não 
obtendo resposta significativa. No entanto, se considerada a resposta por nível de instrução, esse 
percentual sobe de maneira significativa no segmento de instrução superior (21%). 

VI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ainda na tentativa de medir o grau de conscientização do brasileiro ante a degradação 
ambiental foi tratada a questão dos agrotóxicos na lavoura. Diante da afirmação "os 
agrotóxicos combatem as pragas mas causam danos à saúde e ao meio ambiente", 83% 
concordam totalmente ou em parte, contra apenas 11% que discordam dessa afirmação. Já 
quando se afirma não "existir maneira de proteger a lavoura sem usar agrotóxicos", há uma 
divisão de opiniões, pois 40% concordam e 49% discordam dessa afirmação. Mas há 
consciência de que "mesmo tomando cuidado no uso de agrotóxicos, eles ainda causam danos 
à saúde e ao meio ambiente" (87% concordam). Fica claro que quanto mais instruído é o 
entrevistado, maior sua consciência sobre os riscos envolvidos na utilização do agrotóxico, 
sendo as mesmas tendências observadas para as regiões Sul e Sudeste. 

TABELA 3 

OPINIÕES SOBRE O USO DE AGROTÓXICOS 

Concorda Discorda Sem opinião 
totalmente + totalmente + +NSINOP 
concorda em discorda em 

parte parte · 
Combatem pragas e 83% 11% 6% 
melhoram a colheita, 
mas causam danos à 
saúde e ao meio 
ambiente 
Não existe maneira de 40% 49% li% 
proteger a lavoura sem 
usar agrotóxicos 
E importante usar todas 84% 9% 7% 
as regras de aplicação 
para diminuir riscos à 
saúde e ao meio 
ambiente 
Mesmo tomando os 87% 8% 6% 
cuidados no uso de 
agrotóxicos eles ainda 
caus:un danos à saúde e 
ao meio ambiente 
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VII .......................................................... 
Para concluir este segmento, perguntou-se aos entrevistados sobre seu conhecimento a 

respeito de entidades que se ocupam da proteção do meio ambiente. Foi aprersentada aos 
consultados uma cartela com diversas possibilidades, solicitando-se que fossem indentificadas 
por ordem de importância três dessas alternativas. Obteve maioria das citações o governo 
federal (51%), seguido de" cada um de nós" com 39%. Vieram logo após os governos estaduais 
e municipais com 33% e 30%, respectivamente. Ver çlemais menções no Gráfico 25. 

Gráfico 25 

MAIORES RESPONSÁVBS PELA PROTEc;Ao MIBIENTAL 

51% 

39% 
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12% • LIDERES MUNDIAIS 

12% 
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Complementarmente, foi testado o nível de conhecimento do brasileiro sobre as entidades 
governamentais e não-governamentais que atuam ou militam no setor ambiental. Verificou
se que o desconhecimento é alto: 82% dos entrevistados declararam não conhecer nenhuma 
entidade ecológica, evidenciando o desconhecimento da atuação das mesmas. Dentre aquelas 
citadas, o IBAMA encabeça a lista com um percentual significativamente maior que as outras, 
com 8% de citação, enquanto a segunda mais mencionada é o Partido Verde, com apenas 2%. 
Nenhuma outra das demais entidades conseguiu índice superior a 1%. 
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TABELA 4 

CONHECIMENTO DE ENTIDADES ECOLÓGICAS 

IBAMA R" ' . o 

Partido Verde 2% 

Greenpeace 1% 

SOS Mata Atlântica 1% 

FEEMA 1% 

Fundação C hi co Mendes 1% 

FDCN I o; 
' o 

Vários níveis de governo 1% 

Outras com menos de I% go;. 
' o 

Nenhuma!NS/NOP 82% 

No nível de instrução superior incompleto ou completo, o desconhecimento é menor, 
caindo para 45%, sendo que neste segmento ocorre a citação de inúmeras entidades que não 
estão entre as mais conhecidas. Significativamente, os dados recolhidos demonstram um 
desconhecimento amplo da expressão política e institucional do movimento ambientalista 
brasileiro. O Partido Verde, Greenpeace, SOS Mata Atlântica e a FEEMA receberam nenhuma 
menção no segmento de analfabetos e instrução primária. O IBAMA recebeu 1% de menção 
neste mesmo segmento. Mesmo no segmento de nível superior, o reconhecimento dessas 
entidades é pequeno, tendo alcançado 22% (IBAMA). 

Síntese 
O brasileiro parece avaliar subjetivamente a qualidade ambiental do seu local 

de residência, já que a maioria da amostra a considerou de boa para muito boa. Já com 
respeito a sua cidade, o brasileiro mostrou um maior distanciamento crítico, 
apresentando-se dividido, não alcançando maioria, ao julgar se a qualidade ambiental 
melhorou ou se continua a mesma. · 

Na identificação de problemas ambientais de nível global, nacional e local 
identificou a incidência de problemas globais e nacionais, particularizando um 
pouco mais sua lista de problemas locais. Ao manifestar-se sobre os fatores mais 
prejudiciais ao meio ambiente, mencionou em primeiro lugar os problemas mais 
amplos e gerais do sistema produtivo industrial, deixando em segundo plano os 
problemas urbanos e domésticos. Manifestou ter consciência das vantagens e das 
conseqüências prejudiciais do uso de agrotóxicos na lavoura, indicando aceitar 
limites no seu uso, ao mesmo tempo em que se apresentou dividido sobre o 
conhecimento da existência e possibilidade de técnica alternativa ao controle de 
pragas. 

Apresentou-se dividido também sobre a questão da internacionalização dos 
problemas ambientais, ora achando conveniente a cooperação internacional, como 
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no caso específico da preservação da floresta Amazónica, ora sendo contrário a ela, 
como no caso geral da preservação ambiental do país como wn todo. Com respeito 
à identificação de agentes e agências governamentais e não-governamentais de 
proteção e luta pelo meio ambiente, o brasileiro disse crer que a responsabilidade 
cabe prioritariamente às distintas instâncias governamentais e a cada um de nós. No 
entanto, revelou possuir quase nenhuma infonnação específica sobre as várias 
agências e agentes atuantes no setor, principalmente não-governamentais. 

5. Conhecimentoeop_inii5es 
sobre a Rio-92 

A Rio-92, além de tudo que representou formalmente, enquanto um evento das Nações 
Unidas, significou também um marco para a sociedade civil, no que diz respeito a seu 
envolvimento com a questão ambiental. 

Interessados nos temas da pauta de debates, oferecendo inclusive a sugestão de temas 
alternativos, reuniram-se no Rio as principais entidades civis ambientalistas internacionais, 
personalidades mundialmente conhecidas por suas contribuições e liderança na causa 
ambiental, a principal imprensa estrangeira, além de representantes da comunidade técnico
científica internacional. 

Esse evento foi coberto exaustivamente pela grande imprensa nacional e estrangeira. Suas 
reuniões preparatórias e oficiais foram amplamente divulgadas. Portanto, para os cidadãos 
brasileiros, preocupados com a questão ambiental, o conhecimento desses eventos, o 
posicionamento crítico ante as suas pautas e suas controvérsias, bem como a expectativa sobre 
seus resultados, expressam uma atitude de alerta que fazem parte de uma atenção cidadã com 
a realização da Rio-92 e seus eventos preparatórios e paralelos. 

Desvendar o nível de informação do brasileiro e sua atitude com respeito a esse evento é 
o objetivo deste bloco temático. 
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Foram formuladas as seguintes perguntas: 

1• Você já ouviu falar da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
o Desenvolvimento (a Rio-92 ou Eco-92) que vai ocorrer no Brasil em 1992? 
2• (Para quem já ouviu falar da Rio-92 apenas) Você já tomou ou não conhecimento 
dos assuntos que serão discutidos nesta Conferência? 
3• (Para quem tomou conhecimento do assunto) Pelo que você sabe ou ouviu falar, 
quais destes são os principais objetivos da Conferência? [uma cartela com 10 
objetivos é mostrada, contendo opções desde a proposição de acordos internacionais 
de proteção ao meio ambiente, tratados para a proteção de florestas tropicais, limitar 
armas e usinas nucleares] 
4• Na sua opinião, quais destes assuntos deveriam ser discutidos na Conferência 
como principais problemas ambientais do nosso país? [pede-se que o entrevistado 
escolha três dentre nove opções que incluem desde a preservação e desenvolvimento 
da Amazônia, à extinção de animais, às dificuldades econômicas do país que geram 
desemprego, pobreza e fome, à falta de condições mínimas de educação, saúde e 
saneamento básico] 
5 • Você concorda, discorda ou não tem opinião formada sobre as seguintes 
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afirmações: [cinco alternativas avaliativas dos resultados e importância da Rio-92 
são mostradas, as quais colocam possibilidades desde modismo, ao desinteresse dos 
brasileiros pelo meio ambiente, até a possibilidade de resultados positivos para o país] 

Respostas Gerais 
Verifica-se que a pesquisa feita entre janeiro e fevereiro de 1992, ou seja, a quatro meses 

do evento, revela grande desconhecimento tanto sobre sua realização quanto sobre a sua 
agenda. 

Quando perguntados se haviam "ouvido falar da Conferência", 64% dos entrevistados 
disseram que desconheciam a sua realização, enquanto 35% disseram que sabiam do fato . 
Portanto, cerca de quatro em cada 10 entrevistados haviam ouvido falar da Rio-92. Isolado 
por instrução, o segmento que obteve o maior número de respostas afirmativas foi o de 
instrução superior, chegando a 90% esse índice. Quanto às regiões, os moradores do Sul e do 
Sudeste revelaram maior nível de informação. 

Gráfico 26 

SOBRE A RI0-92 I 

"Você ouviu falar da Conferência das Nações Unidas 
sobre Melo Ambiente e Desenvolvimento que vai ocorrer 

em 92 no Brasil?" 

NS/NO P 
"1% 

SIM 
35% 

A pergunta seguinte, apenas para aqueles que responderam afirmativamente à primeira, 
tratou do nível de conhecimento da agenda da Conferência. A distribuição das respostas foi 
idêntica, ou seja, 66% disseram desconhecer a agenda, contra 34% que responderam 
afirmativamente. Novamente a propnrção é de quatro em cada 10 para aqueles que tinham 
conhecimento dos assuntos da Rio-92.Esses índices mudam significativamente se forem 
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considerados pelas variáveis instrução e renda, quando apresentam percentuais de 54% e 
48%, respectivamente. Convém lembrar que apenas 12% da população total declararam 
saber os assuntos que seriam discutidos na Conferência. 

Gráfico 27 

SOBRE A RI0-92 11 

'Você tomou conhecimento dos assuntos que serão discutidos nessa 
conferência?" 

NÃO 

66% 

NS/NOP 

1% 

SIM 

34'/o 

No que diz respeito à agenda propriamente dita, as pessoas que afirmam conhecê-la 
apontam como seus principais assuntos os seguintes: 
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TABELA 5 

CONHECIMENTO DA AGENDA DA RI0-92 

Discutir a questão da Amazônia 68% ' 
Propor acordos internacionais de proteção 60% 

ao meio ambiente 
Discutir os problemas ambientais globais 54% 

Discutir formas de apoio financeiro para 42% 
preservação ambiental 

Propor tratado para as florestas tropicais 40% 
., Limitar armas e usinas nucleares 34% 
Discutir efeitos da pobreza e baixa 31% 

qualidade vida sobre o meio ambiente 
Discutir a questão da Antártida 13% 

NS/NOP 3% I 
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Conforme se pode observar, havia consciência parcial de que a Rio-92 seria um fórum de 
discussão de problemas ambientais globais, já que altos índices foram obtidos por alguns 
assuntos que realmente eram pertinentes à sua pauta, tais como "propostas de acordos 
internacionais de proteção ao meio ambiente" ou a discussão de "mecanismos de apoio 
financeiro para a proteção do meio ambiente". Por outro lado, a citação elevada de alguns 
outros itens, tais como a "Amazônia" (índice mais alto de menção: 68%) ou "proteção de 
florestas tropicais" (40%), revela superficialidade de informação, já que esses temas foram 
considerados demasiadamente específicos pelos organizadores daquele encontro, não tendo 
sido, portanto, debatidos. 

Numa outra instância, os entrevistados foram questionados sobre os assuntos que seriam 
pertinentes ao Brasil, numa possível agenda de interesse nacional. O principal problema 
apontado, com 55% de indicações, foi "dificuldades econômicas", seguido, com o mesmo 
índice de citação (45%), da "falta de condições de saúde" e da "preservação da Amazônia". 

Essas questões foram priorizadas de forma diferente por alguns segmentos populacionais, 
por exemplo: a questão da Amazônia é citada por 60% dos moradores da região Norte; já as 
dificuldades econômicas do país são fundamentais para os moradores das regiões Norte e 
Nordeste, recebendo citações de 67% e 62% cada uma delas . Mais uma vez, os moradores da 
região Centro-Oeste dão maior importância à questão da despoluição do ar das cidades do que 
as outras regiões. É importante, na verdade, mencionar que essas sugestões, naturalmente, 
ganham particularidades regionais associadas às dificuldades enfrentadas por cada região ou 
segmento populacional. 

Gráfico 28 

RI0-92 III: AGENlA DE INTERESSE NACIONAL 

"Na sua opinião, quais destes assuntos deveriam ser discutidos na RI0-92 corro 
principais problemas arrbientais do nosso país?" 
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Esses resultados, se analisados pela variável instrução, indicam que os de maior escolaridade 
priorizam a "preservação da Amazônia" e a "falta de condições mínimas de educação, saúde 
e saneamento", se comparados aos demais níveis de escolaridade. 

A seguir, foi pedido aos entrevistados que fizessem uma avaliação da Rio-92: foram 
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mostradas três afirmações com as quais deveriam concordar ou discordar. Observa-se uma 
opinião positiva sobre a realização do evento, tal como indicado na Tabela 6. 

A primeira afirmação, "apesar de existirem muitos interesses em jogo, a Rio-92 trará 
benefícios para a humanidade toda", obtém 68% de concordância contra apenas 13% de 
discordância, sendo que 19% não opinaram. 

Passando para a segunda afirmação, sobre a necessidade "de apoiar os movimentos 
ecológicos depois da Rio-92", obtém-se 79% de concordância e apenas 5% de discordância 
(16% não opinaram). 

A última afirmação, de que "apesar de a Conferência não discutir problemas brasileiros, 
ela vai trazer resultados importantes e positivos para o meio ambiente do país," obteve o 
mesmo alto índice de concordância das afirmações anteriores, uma vez que 76% concordaram 
e 7% discordaram. 

TABELA 6 

EXPECTATIVAS SOBRE A RI0-92 

CONCORDA DISCORDA NS/NOP 
Apesar dos 68% 13% 19% 
interesses em jogo, 
a RI0-92 trará 
beneficies para toda 
a humanidade 
Depois da RI0-92 79% 5% 16% 
vai ser necessário 
ap01ar os 
movimentos 
ecológicos 
Apesar da 76% 7% 18% 
Conferência não I 

discutir problemas 
brasileiros, ela trará 
resultados 
importántes e 
positivos para o 
meio ambiente do 
país 

Quando se fala especificamente sobre a Conferência, observa-se que os mais idosos, os 
menos instruídos, os mais pobres, os moradores de áreas rurais e das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste são os que mais declaram não terem uma opinião formada a respeito das 
questões avaliadas. Inversamente, o grau de concordância com essas questões aumenta 
significativamente, à medida que se passa dos menos para os mais instruídos ou de populações 
menos carentes para as mais abastadas. 
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Síntese 
O 11Íve/ de collheci/1/ellto do IJm s ileiro soiJre ti Rio-92, mesmo ils véspem s da 
Collferêllcia, /1/o s trou-se IJtlsta11te lmix o . Dado que a pesquisa foi collduzítlti três 
//leses a11tes da reali::açiio daquele eve11to, o bras ileiro l/tio havia sequer ouv ido falar 
dele. Muito /1/el/os co11ltecia 11 age111lll do ellCOiltro, d e te11do ape11as U/11 vago 
colllteci/1/el/to de seus objctivos. Ao sugerir III/la pauta tfe i11teresse lltiCÍOillli parti ti 
Rio-92, o IJmsi/eiro i11cllliÚ prioritaritwtellte temas particulares que escaptWtllll ao 
espírito ge11emlista da Co11ferê11cia. Apestir disso, o IJra s ileiro 1//tiiiÍ(cs tou oti/1/ÍS/1/0 
tllt te o eve11 to, espen111d o que trouxesse bo 11 s resul tatf os para a prescrvaçii o ti /1/bi e11 ta/. 

6. Possíve1ssoluções e 
disposição para sacrifício 

Este bloco te mático propõe <1os entrevist<1dos um conjunto de medidas voltadas para dar 
so lução a uma sé rie d e problemas de na tu reza e inte rpretação controve rsas. Aborda d esde 
questões re lativas ao controle da natalidade e à exp losão populacional até" p rese rv<1ção d e 
áreas d e inte resse da huma nid<1 d e. Ao mes mo tempo, tes ta a aceitação d e propostas de ca ráte r 
ins titucional e jurídico para contro lar a agressão ambiental. 

Num segundo momento, es te bloco te má tico dirige perguntas sobre a disposição d os 
entrevi s tados para assumirem pessoa lm ente a titudes e a d o tare m co mportamentos que 
re flitam um envolvimento profundo, at ivo c cotidiano co m a ca usa ambiental , implicando, 
inclus ive, abrir mão d e d e te rminados hábitos e pad rões de cons um o ou de es tilo de vi d a. 

As p erg untas foram: 

1• O gove rno bras ile iro d eve dar incentivos p<1ra as f<lmília s que limitarem o núme ro 
de fi I h os . Concorda ou discord a? 
2• Métodos d e es te rili zação para ho mens e mulheres q ue queira m parar de te r filhos 
devem ser oferecidos na rede de saúde pública. Concord<1 ou discorda? 
3 • Deve-se criar um Tribunallnternacion<1 l que vai ju lgar os cr imes cometidos contra 
a natureza por cada país. Conco rda o u discorda? 
4• Deve-se en s inar na escola como usa r co rreta mente o meio a mbiente . Conco rda ou 
discorda? 
5 • Devem-se cria r normas d e fabri cução d e ca rros e e letrod o mésticos q ue cons uma m 
menos ene rg ia e combu stível , mes mo que cus tem mais ca ros? 
6• Ex is te m várias mane iras de redu z ir a quantidade de poluição d as indú s trias num 
pa ís. Qual des t<t s você ac ha que funcionaria melhor no Bras il ? [pede-se que a pessoa 
esco lha duas opções d entre sete, as q U<l is inclue m desd e a J us tiç<1 obrigar as e mpresas 
que polue m a reparar o dano, até as pessoas apoiarem as organizações ecológ icas ] 
7 • Sobre co isas que podem se r feit<1 s no dia-a-dia para aj udar na proteção do me io 
ambie nte . Quais del as você esta ria dis pos to a fa ze r em p rim eiro lugar? E em 
seg undo? E e m te rce iro? [uma lis ta d e nove itens é apresentada , incluindo ações do 



tipo: regular motor do carro a cada três meses, deixar de usar carro uma vez por 
semana, reduzir consumo de energia elétrica e gás na casa etc.] 
8• Se você tem automóvel: estaria disposto a deixar o carro em casa uma vez por 
semana? Sim ou não? 

Respostas Gerais 

O controle da natalidade tem sido no Primeiro Mundo um dos temas centrais para o 
debate ambiental. Esse tema foi tratado em duas perguntas, observando-se um certo grau de 
convergência de opinão entre ambas: a primeira, sobre o planejamento familiar e, a segunda, 
sobre uma política de controle da natalidade. 

Com respeito ao controle da natalidade, 68% dos consultados aprovam a criação de 
incentivos para limitar o número de filhos, enquanto 23% os desaprovam e 9% não têm 
opinião formada a respeito. Esses resultados indicam que cerca de sete em cada 10 pessoas 
consultadas concordam em que uma pessoa deve planejar o número de filhos que tem, 
considerando a sua situação pessoal e a superpopulação do Planeta. 

Gráfico 29 

SOLUCÕES PARA PROBLEMAS AMBIENTAIS 

"Você aprova, desaprova ou nem opinião sobre o governo brasileiro dar 
Incentivos para as famílias que limitaram o número de filhos?" 

DESAPROVA 
23% 

APROVA 
68% 

NS/NOP 

9% 

Esta opinião é mais compartilhada pelas mulheres que trabalham, pelas pessoas na faixa 
etária entre 26 e 40 anos e por aquelas de nível sócio-econômico mais alto. Entre os que 
desaprovam o controle da natalidade estão os de religião protestante, os mais idosos e os 
moradores da área rural. Se analisados esses resultados por região, o índice de desaprovação 
é mais elevado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Complementarmente, perguntou-se sobre a conveniência de haver na rede pública de 
saúde métodos de esterilização para homens e mulheres que não queiram mais filhos. Sobre 
isso, 72% aprovam a idéia, enquanto 20% a desaprovam e 8% não têm opinião. Quanto a essa 
possibilidade, existe um grau de aprovação um pouco maior entre as mulheres que trabalham 
e entre aqueles com nível de renda mais elevado. 
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Gráfico 30 

SOLUÇÃO PARA PROBLEMAS AMBIENTAIS 11 

"Você aprova, desaprova ou não tem opinião sobre oferecer na rede 
pública de saúde métodos de esterilização para homens e mulheres 

que queiram limitar filhos." 

DESAPROVA 
20% 

APROVA 
72% 

NS/NOP 
8% 

Passando para o estabelecimento de um maior controle da qualidade ambiental, perguntou
se sobre a criação de um tribunal internacional para julgar os crimes cometidos contra a 
natureza nos diversos países. Esse item obteve uma aprovação de 78%, enquanto apenas 9% 
desaprovam a idéia e 13% não opinaram. Na verdade, esta é uma aceitação uniforme entre as 
várias camadas da sociedade. 

Gráfico 31 

SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS AMBIENTAIS IV 

"Você aprova, desprova ou não tem opinião sobre a criação 
de um tribunal internacional para julgar crimes ambientais?" 

Pesquis.? Qwwtitativa 

APROVA 
78% 

DESAPROVA 
9% NS/NOP 
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Uma outra proposta apresentada para medir o grau de adesão a determinadas soluções 
para problemas com o meio ambiente foi sobre educação ambiental. Quando se perguntou 
sobre a necessidade de "ensinar na escola como usar corretamente o meio ambiente", houve 
aprovação em massa da idéia, uma vez que 95% dos entrevistados a aprovam e apenas 1% a 
desaprova, havendo4% que não opinaram. Essa aprovação chega a100% entre os entrevistados 
com nível sócio-econômico mais elevado. 

Um outro aspecto tratado, desta vez no setor produtivo, é relativo à criação de normas 
ambientalmente saudáveis de fabricação industrial, mesmo que estas encareçam o preço dos 
produtos . Do total da amostra houve uma aprovação de 81%, enquanto apenas 8% desaprovam 
e 11% não opinaram, revelando uma tendência de aceitação majoritária da proposta, muito 
semelhante à anterior. 

Outro aspecto avaliado foi a adequação de punições às indústrias poluidoras . Para isso, 
foi dada a oportunidade ao entrevistado de eleger duas alternativas entre sete apresentadas . 
A opção preferida (40%) é que "a justiça obrigue as empresas que poluem a repararem o dano 
que causam" . Esta medida é citada homogeneamente em todos os segmentos populacionais . 
A segunda opção mais citada (36%), é que o "governo aumente a fiscalização sobre as 
indústrias", assim como "o valor das multas". A opção de o "governo dar descontos nos 
impostos para empresas que protegem o meio ambiente" foi escolhida por 27% dos entrevistados, 
seguida da opção de o "Congresso criar leis mais rigorosas para as empresas" (26%). Quanto 
ao item "pessoas apoiarem as organizações ecológicas" foi muito mais aceito entre os 
respondentes mais jovens. Neste quesito não opinaram 12% dos consultados . 

Gráfico 32 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PUNIÇÃO A AG RESSOES AMBIENTAIS 

"Existem várias maneiras de reduzir poluição industrial , quais destas você acha que 
funcionaria no Brasil?" 

NS/NOP 

PRESSAO POPULAR~==~====~~='i'IUIJ18% 
•. ,:" " .-p,, I 12% 

ORGANIZAÇOES ECOLÓGICAS u25% 

LEIS MAIS RIGOROSAS 26% 

DESCONTO EM IMPOSTOS 27% 

FISCALIZAÇÃO E MULTAS 36% 

REPARAÇÃO DO DANO j.: ]J40% 

Quando se passa para uma bateria de l1uestões sobre a adequação de variadas punições 
para variados tipos de agressão ao meio ambiente, percebe-se uma preferência por penas como 
"multas", "obrigação de limpar o que sujou" e, até mesmo, a "prisão". A primeira opção, 
"ignorar o fato", teve uma incidência inexpressiva de respostas . 

Quanto à "advertência", a segunda punição sugerida, esta obteve um índice alto de 
aceitação, quando a agressão for "fumar em local proibido". 

A terceira opção, "obrigar a trabalhar para a comunidade", também não alcançou 
nenhum resultado expressivo. O mesmo não se pode dizer de "obrigar a limpar o l1ue sujou", 
já que se trata da punição mais bem aceita para quem "jogar papel na nia" (45%), para quem 
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jogar lixo de casa na rua" (39%) e para quem "deixar o lixo na praia" (38%). Quanto à 
aplicação de "multas", essa foi a punição preponderante para as infrações do tipo "caçar e 
pescar em locais proibidos" (41 %), "andar com motor desregulado" (56%), "andar com 
escapamento desregulado" (57%), "despejar esgotos clandestinos'; (45%) e "construir em área 
protegida" (42%). 

A opção mais radical, ''a prisão", foi escolhida para aqueles que "picham a cidade" (40%) 
ou no que diz respeito a "queimadas" (44%) . Para a maioria dos casos de agressão, os jovens 
de 16 e 17 anos são surpreendentemente radicais nas punições que sugerem, optando mais que 
os demais segmentos pela "prisão" do indivíduo, como foi o caso da "pichação", quando este 
índice chega a 50%. 

TABELA 7 

PUNIÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA AGRESSÕES AO MEIO AMBIENTE 

IGNORAR AD VER- TRABALHO UM PAR MUL- PREN- NS/ 
O FATO T ÊNCIA PARA A OQUE TAR DER NOP 

ORAL ou COMUNIDADE SUJOU 
ESCRITA 

Jogar papel 3% .18% 12% 45% 14% 3% 5% 
na rua 
Jogar lixo 1% 15% 12% 39% 24% 4% 4% 
doméstico 
na rua 
Deixar lixo 2% 15% 10% 38% 23% 6% 5% 
na praia 
Fumar em 7% 44% 4% 3% 27% 7% 8% 
local 
J>roibido 
Despejar 2% 10% 8% 9% 42% 23% 7% 
esgoto 
clandestino 
Queimar 1% 7% 7% 1% 32% 44% 7% 
matas 
indiscrimína 
damente 
Caçar e 3% 15% 4% 1% 41% 29% 7% 
pescar em 
locais 
proibidos 
Andar com 3% 22% 2% 1% 56% 8% 8% 
motor 
desregulado 
Andar com 2% 22% 2% 1% 57% 8% 8% 
escapament 
o 
desregulado 
Pichar a 1% 7% 9% 17% 19% 40% 6% 
cidade 
Construir 5% 23% 3% 3% 35% 15% IS% 
em áreas 
protegidas 
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O cruzamento das variáveis instrução e renda sugere que pessoas mais instruídas e 
abastadas tendem a optar pela "multa" ou mesmo pelo "trabalho comunitário", enquanto os 
demais dão preferência a punições que não envolvam o dinheiro, como trabalho forçado do 
agressor em "reparar danos" e a "advertência". 

O último aspecto desse bloco temático diz respeito à disposição para sacrifícios pessoais. 
Foi mostrado um repertório de alternativas que podem ser adotadas para uma melhor 
proteção ambiental, podendo o entrevistado fazer três opções na ordem que achasse mais 
importante. A primeira opção escolhida foi a "coleta seletiva de lixo", citada por 59% da 
amostra, seguida da "escolha de produtos industriais que não prejudiquem o meio ambiente" 
(55%), seguidas de duas outras opções que obtiveram resultados semelhantes: "redução do 
consumo de energia" e a "participação de mutirão", cerca de 38% cada. Com um índice bem 
mais baixo aparece a opção de "regular o motor" (19%) e a de "pagar uma taxa de 
saneamento" (17%). As opções "compra de produtos sem agrotóxicos" e "deixar de usar o 
carro uma vez por semana" aparecem com um percentual de 14%. 

Esse último item, "a disposição para deixar de usar o carro uma vez por semana", se for 
medido exclusivamente entre os que o utilizam para ir ao trabalho ( 457 pessoas), teve uma 
aceitação de 76% contra 22% que não estariam dispostas a abrir mão do veículo, enquanto que 
2% não opinaram. 

Gráfico 33 

MUDANÇAS DE HABITO 

"Eis algUinêiS coisas que podem ser feitas no dia a.dla para proteger o melo ambiente. 

230 

Quais delas voce estaria disposto a fazer em primeiro lugar?" 

59% . 

• NENHUM/NS/NOP 

.IMPOSTO P/DESPOLUIÇÃO DO 
AR 

• DEIXAR O CARRO UMA VEZ 
PISEM ANA 

• PRODUTOS SEM AGROTÓXICO 

O TAXA DE SANEAMENTO 

1:1 REGULAR MOTOR 

PARTICIPAR DE MUTIRÃO 

O CONSUMO DE ENERGIA 

O PRODUTOS NÃO PREJUDICIAIS 

.__SEPARAR O UXO 

Síntese 
Ao tentar identificarpossíveis fonnas de limitar a degradação ambiental bem 

como aferir a disposição do brasileiro para abrir mão de suas prerrogativas 
individuais em benefício do meio ambiente, este bloco revelou a adesão da maioria 
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a uma série de propostas bem intencionadas e genéricas. Assim, a grande maioria 
manifestou-se favorável ao planejamento familiar e ao controle populacional; à 
criação de um tribunal internacional para crimes ambientais; bem como à adoção de 
norntas industriais que visem à poupança de energia. O brasileiro também revelou 
ser favorável à adoção de medidas de regulação (justiça, fiscalização e multas) 
voltadas para a prevenção da degradação ambiental. Do mesmo modo, o brasileiro 
se mostrou favorável a assumir ações individuais e cotidianas que não lhe pesem no 
bolso, tais como coleta seletiva de lixo, consumo de produtos biodegradáveis, 
redução do consumo de energia e mutirão. 

7.Meiosdeinfonnaçãosobre 
llleioa111bienteeecologia 

Este bloco temático tem por objetivo identificar os modos e os meios utilizados pela 
população brasileira para se informar sobre as questões ambientais e a ecologia. Na medida 
em que a sociedade atual é informada principalmente pelos meios de comunicação de massa 
e que esses são alimentados por um relativamente pequeno grupo de agências de notícias 
internacionais, verifica-se a tendência a uma certa uniformização dos conteúdos factuais e 
ideológicos das notícias circuladas. 

Esse fato, acoplado ao baixo nível de educação básica da sociedade brasileira, sugere, a 
princípio, a preponderância desses meios de informação na formação da opinião das pessoas 
sobre as questões ambientais da atualidade. 

Neste bloco, procurou-se saber como se informa a sociedade brasileira e como auto-avalia 
seu nível de informação sobre as questões ambientais. 

Foram formuladas as seguintes perguntas: 

l•Como você se sente a respeito do seu nível de informação sobre meio ambiente e 
ecologia? Você diria que está muito bem informado, bem informado, mais ou menos 
informado, mal informado ou muito mal informado? 
2 • Na sua opinião, no que diz respeito a meio ambiente e ecologia, a maior parte da 
população brasilej.ra está: muito bem informada, bem informada, mais ou menos 
informada, mal informada ou muito mal informada? 
3• Quais as maneiras e meios que você utiliza para se informar sobre o meio 
ambiente? [apresenta-se uma lista de 10 alternativas incluindo: noticiários de TV, 
jornais, revistas de variedades, rádio, livros etc.] 
4•Pensando apenas no que você lê, ouve, ou vê sobre meio ambiente, você diria que 
os meios de comunicação têm falado: só verdades, mais verdades que mentiras, mais 
mentiras que verdades ou só mentiras? 
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Resultados Gerais 

Perg untados sobre o níve l de info rmação sobre o meio a mbiente, 14% dos entrevis tados 
se di zem "muito / bem " informados e 53% "mais o u menos " informados . Apenas 30% se 
cons ideram "muito / mal " info rmados, enquanto 3% não opinaram. Mes mo entre os 
entrevis tados no topo da escala de ins trução, somente 21 % se declaram "muito bem " ou "bem 
informados" sobre esses temas . 

Gráfico 34 

NÍVEL DE INFORMAÇÃO 

"Como você se sente a respeitodo seu nivel de informação sobre me1o ambiente e 

ecologia?" 

MAIS OU MENOS 

INFORMADO 

53% 

MAL INFORMADO 

23% MUITO MAL 
INFORMADO 

7% 

~~ !NS/NOP 
tiii::.: 4 3% 

MUITO BEM 

INFORMADO 

13% 

Já sobre as opiniões a res pe ito do n ível de info rmação da população bras il e ira sobre o me io 
ambiente, há uma maior concent ração de res posta s no seg mento dos "mui to / mal informados 
(-16%). De pois, 36% acharam que a população brasileira é " mai s ou menos " informada e 
apenas 11 % a conside ram "muito / be m " informada . Não opinaram 8% dos res pondentes 
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Gráfico 35 

NÍVEL DE INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASIELIRA 

"Como você acha que está o nivel de informação da maior parte da 

população brasileira sobre meio ambiente e ecologia?" 

MUITO 
MAL/MAL 

INFORMADA 

47% 

NS/NOP 
8% 0% 

MUITO 

BEM/BEM 

INFORMADA 

11% 

MAIS OU 

MENOS 
INFORMADA 

36% 
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Há aqui a ressaltar uma diferença sugestiva entre essas duas avaliações. Quando 
indagados sobre o seu nível pessoal de informação, a maior concentração de respostas 
locali zo u-se no seg mento " mais ou menos"; já quando a avaliação se dirigiu ao nível nacional 
de informação sobre o meio ambiente, essa concentração se localiza no segmento "muito/ mal 
informado". 

O segundo tema tratado neste bloco te mático se refere aos meios utilizados pela 
população para se informar sobre o meio ambiente . As respostas obtidas pela pesquisa revelam 
os seguintes dados: 

Gráfico 36 

MEIOS DE INFORMAÇÃO 

"Quais as maneiras e meios que você utiliza para se informar sobre o meio 
ambiente?" 

114% 
13% 
iii s% 
I Is% 
I 

26% 

65% 

• NENHUM/NS/NOP 

.OUTROS 

• REVISTAS ESPECIALIZADAS 

li LIVROS 

O CONVERSAS 

D REVISTAS/VARIEDADES 

• PROGRAMAS ESPECIAIS NA 
TV 

• PROGRAMAS DE RÁDIO 

O JORNAIS 

• NOTICIÁRIOS DE TV 

Evidencia-se que a principal fonte de informação sobre o meio ambiente é a TV, com um 
índice de 65% de indicações para seus "noticiários". A TV aparece outra vez em 4 lugar (19%) 
com seus "programas especiais". Com um índice de indicações inferior aparecem: "jornais" 
(28%) e "programas de rádio" (26%). Os meios considerados especializados e que forneceriam 
uma abordagem mais profunda da temática- livros e revistas especializadas- aparecem com 
um percentual mais baixo, de 5% e 3%, respectivamente. 

Anali sado pela variável instrução( no nível de instrução mais baixo, com "primário 
incompleto ou completo", 28% não utiliza m ou não sabem citar nenhum meio de informação. 
Es te percentual desce para 11% na faixa seguinte, do "ginásio", chegando a zero nas faixas 
de instrução mais alta . Ainda no nível mais baixo de instrução, 35% indicam a TV como seu 
principal meio de informação. Já no segmento com nível superior de educação esse percentual 
atinge 82%. 

Quando perguntados sobre a credibilidade dos meios de informação utilizados para 
informar-se sobre meio ambiente, a maioria (57%) dos entrevistados tem uma avaliação 
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positiva, já que considera que esse meios transmitem "só verdades" (14%) e "mais verdades" 
(43%). Quanto à avaliação negativa, 29% consideram que estes meios transmitem ''mais 
mentiras" e 3% "só mentiras". Não opinaram 11% da amostra. 

A credibilidade dos meios de comunicação em geral tende a ser maior entre os respondentes 
da faixa etária intermediária de 18 a 40 anos, pois, nos extremos, o percentual que acha que 
há mais mentiras que verdades nas notícias sobe para 33% (41 e mais anos) e 37% (16 e 17 
anos). 

Gráfico . 37 

CREDIBILIDADE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

"Pensando somente no que lê, ouve ou vê sobre Meio Ambiente, você 
diria que os meios de comunicação tem falado: 

MAIS VERDADES 
QUE MENTIRAS 

43% 

MAIS MENTIRAS 
QUE VERDADES 

SÓ MENTIRAS 
3% 

SÓ VERDADES 11% 

14% 

Os jornais são mais utilizados como meio de informação sobre meio ambiente entre os 
entrevistados com "colegial completo/incompleto" e pelos residentes das regiões Norte, Sul 
e Sudeste. 

Síntese 
O brasileiro, a julgar pelos dados levantados neste bloco, crê ser razoável o seu 

próprio nível de informação, julgando aind_a mais favoravelmente o nível de infonJtação 
da sociedade como um todo. Essa boa impressão é, no entanto, contraditada pelo fato 
de o brasileiro não ler sobre o assunto nem livros nem revistas especializadas, 
utilizando apenas a televisão como principal veículo para a aquisição de sua 
informação sobre o meio ambiente e seus problemas. Tão intenso é o uso feito pelo 
brasileiro desse veículo de comunicação de massas de conteúdo superficial e 
tamanho o seu distanciamento crítico dele que sua avaliação sobre a credibilidade 
desse veículo é altamente positiva, impedindo-o de ver seus limites. 
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Análíse de eoerêncía 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Intrrxfução 

Os resultados gerais obtidos pela pesquisa de opinião pública sugerem, numa primeira 
interpretação, que uma parte expressiva da população brasileira, no momento da aplicação 
dos questionários, estivesse experimentando uma situação muito especial com respeito ao 
meio ambiente, uma espécie de vigília ou estado de alerta ambiental. Essa primeira impressão 
pode ser corroborada por dados do tipo: 71% da amostra consultada revelaram ter muito ou 
algum interesse pelo meio ambiente; 67% acharam que a natureza devesse ser preservada pelo 
seu valor em si; 66% acharam que a preservação da natureza fosse mais importante que o 
conforto trazido pelo progresso; 72% concordam total ou parcialmente com a idéia de ter 
menos emprego, se isso significar mais poluição; etc. 

Esses resultados dariam razões para se supor que a população brasileira fosse dotada de 
uma consciência: ambiental de vanguarda e que estivesse tanto disposta a tomar medidas para 
limitar a exploração predatória da natureza quanto a fazer sacrifícios em prol da sua 
preservação. Essa disposição certamente a colocaria no mesmo patamar de consciência 
ambiental que o daquelas sociedades mais ricas, que já conseguiram superar as limitações do 
reino da necessidade e que podem então dedicar-se a explorar as possibilidades do reino da 
liberdade. 

No entanto, por tudo que se conhece do processo civilizatório brasileiro e pelo lugar 
secundário que as preocupações ambientais têm tradicionalmente ocupado nas etapas do 
desenvolvimento do país, esperava-se por resultados distintos. Esperava-se que os resultados 
confirmassem a atitude histórica do brasileiro para com a natureza, isto é, de uso irrestrito e 
descompromissado com o futuro. Além disso, os resultados obtidos pela pesquisa escapam a 
determinados padrões internacionais de comportamento com respeito ao meio ambiente, os 
quais indicam interesse crescente em si~uações de abundância e crescimento e de desinteresse 
em momentos de crise. Na medida em que o Brasil, há mais de uma década, vem enfrentando 
uma situação de crise, esperava-se que a sua população manifestasse menos interesse pelo 
tema. Divergem também de recentes pesquisas de opinião sobre problemas brasileiros em que 
a importância do tema fica bastante relativizada face a outros problemas e carências 
apontados como prioritários pela população. Por todas essas razões, achou-se melhor 
confirmar os resultados dessa pesquisa, submetendo-os a uma análise capaz de testar a sua 
coerência. 

Aqui vale a pena uma palavra sobre o objetivo e os limites desses testes . Primeiro, trata-
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se de estabelecer relações internas à própria pestluisa, verificando a consistência de um padrão 
de resposta. Por exemplo, espera-se de alguém llUe tivesse respondido ter interesse na 
preservação da natureza em geral, que também manifestasse a mesma preocupação e atitude 
com respeito a situações específicas. Coerência, portanto, é aqui entendida como adesão aos 
mesmos valores e atitudes em circunstâncias diferentes . 

Ademais, convém ter em mente que os resultados obtidos nesta pesquisa trazem em si 
alguns limites: o primeiro é o fato de ter-se realizado nas vésperas da Rio-92 .. quando estavo 
no ar um volume de informações e de estímulos favoráveis à preservação ambiental, os quais, 
de algum modo, podem ter afetado os resultados obtidos. Outro é o fato de o tema ter sido 
tratado isoladamente de outras questões importantes para o brasileiro, o que superdimensiona 
os resultados obtidos. Por exemplo, em pesquisa de opinião pública nacional, realizada em 
1990, foi solicitado que se priorizasse os principais problemas vividos pela população de todos 
os estados brasileiros. Os principais problemas apontados foram desemprego, educação, 
assistência médica e segurança. Em nenhum estado o meio ambiente foi apontado dentre os 
principais problemas dos respondentes. Conseqüentemente, os elevados níveis de interesse 
manifestados nesta pesquiso podem ter sido influenciados pelo momento em que esta foi 
reolizada, bem como pelo fato de ter sido feita isolado de outros problemas nacionais. 

O propósito deste capítulo é .. portanto, o de apresentar o produto do exercício ao llual 
foram expostos os resultados gerais da pesquisa de opinião pública realizada. 

ProcedimentosMetodológicos 

Para verificar a consistência das conclusões iniciais da pesquisa, resolveu-se selecionar 
alguns dos temas que pareceram mais reveladores do aparentemente elevado nível de 
consciência ambiental do brasileiro e submetê-los a uma série de cruzamentos. Esses temas 
foram selecionados não apenas em função da sua pertinência intrínseca à problemática 
ambiental , mas também por terem sido tratados em várias perguntas complementares entre 
si , cujas respostas , se comparadas, permitirian1 avaliar a coerência dos resultados gerais da 
pesqUisa. 

Os te1nas eleitos e as perguntas que os trataram fora1n: 

.J}(, 

1. Sobre a represe11tação e os valores do brasileiro a respeito da 11atureza: 
•A natureza deve ser preservada pelo seu valor próprio, estando acima dos 
interesses do homem; ou a natureza deve ser usada sem restrições, pois ela existe para 
servir ao homem? 
• O Brasil tem uma natureza tão rica que não precisa controlar a exploração desses 
recursos? 
• Você está disposto a conviver com poluição se isso trouxer mais emprego? 
• O conforto que o progresso traz é mais importante do que preservar a natureza? 

2. Sobre a importâ11cia que o brasileiro atribui ao meio ambie11te e a sua 
disposição para sacrifícios em prol da preservação da 11atureza: 
• Você diria l1ue se interessa muito, mais ou menos, pouco ou nada pelo meio 
ambiente? 
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• Pessoas como você não podem fazer muito para ajudar a preservar o meio 
ambiente? 
• Que coisas você estaria disposto a fazer no dia-a-dia para ajudar na proteção ao 
meio ambiente? Priorize três. 

3. Sobre a postura IUlCÍOIWlista ou globalizmrte do brasileiro mrte a questão 
ambie11tal: 
• Você acha que a proteção do meio ambiente no Brasil pode ser feita por nós 
bras ileiros sozinhos ou só conseguiret11os fazê-lo com a cooperação de outros países? 
• Você acha l1ue o que ocorre na Amazônia tem efeitos para o mundo todo e por isso 
não pode ser decidido pelos brasileiros sozinhos? 
• Você aprova ou desaprova que governos e bancos estrangeiros descontem parte de 
nossa dívida externa em troca da garantia de conservação de floresta s tropicais como 
a A mazônica? 

4. Sobre a relaçiío feita pelo brasileiro e11tre meio ambie11te e dese11volvime11to: 
• Mesmo um país rico só é desenvolvido se cuida da qualidade do seu ar, água, solo 
e matas? 
• Países como o Bras il não podem se dar ao luxo de se preocupar demais cotn 
problemas ecológicos? 
• Os países pobres são os principais responsáveis pela atual destruição da natureza? 

5. Sobre o posicimwme11to do brasileiro a respeito do c01rtrole populaciollal: 
• Uma pessoa deve planejar o número de filhos que te m, considerando sua s ituação 
pessoal e a superpopulação, ou uma pessoa não deve planejar o número de filhos, e 
te r quantos filhos o destino ou Deus lhe enviar? 
• O governo deve dar incentivos para as famílias limitarem o núme ro de filhos? 
• Métodos de esterilização para homens e mulhe res l1ue queiram parar de ter filhos 
deve m se r oferecidos na rede de saúde pública? 

Os resultados obtidos fonun os seguintes: . 

1. Sobre a represe11taçi'io e os valores tios brasileiros a respeito dallatureza 

A imagem transmitida pelo brasileiro nos resultados da pesquisa sugere que este adote 
uma postura que se diferencia quando a natureza é tratada no geral e no particular. No geral, 
os bras ileiros demonstraram reconhecer a s ua importância em si, a necessidade de cuidados 
na sua utilização e a s ua relevância enquanto um bem geral da humanidade. Já quando se trata 
da natut·eza no Brasil, ou quando estão envolvidas situações mais próximas aos indivíduos, 
essa imagem ganha outras conotações que relativizam o declarado interesse pela natureza e 
sua preservação. Este parece se r o caso, por exemplo, do tratamento dado à natureza bras ileira 
que, ao contrário da natureza em g.et:aL não encontra consenso sob re a necess idade de s ua 
preservação, d e algum modo confirmando o mito ufanista e o orgulho nacionalista de s ua 
inesgotabilidade e de s uas possibilidades prodigiosas, na medida em que "em se plantando 
tudo dá" . 

Para ajudar a confirmar e melhor configurar essa representação, fizeram-se alguns 
cruzamentos voltados para a verificação da consistência das idé ias preservacionis tas da 
população brasileira . Para isso, tomaram-se duas perguntas que expressam esses valores de 
maneira mais abrangente, isto é, a pergunta sob re a preservação em si da natureza e a 



pergunta sobre a abundância dos recursos naturais do Brasil. Complementarmente, dois 
outros cruzamentos foram feitos como testes mais específicos, quando se correlacionaram os 
resultados das perguntas sobre a preservação da natureza em si com aquelas que indagam da 
disponibilidade de trocar conforto e emprego por uma natureza preseniada. Esses testes são 
descritos a seguir. 

1.1. Partindo do alto índice de concordância obtido sobre o valor intrínseco da preservação 
da natureza (66% do total da amostra disseram concordar total ou parcialmente com a 
preservação em si), cruzaram-se esses resultados com aqueles obtidos na pergunta sobre a 
riqueza inesgotável da natureza brasileira. Os resultados desse teste foram: 35% daqueles que 
concordam totalmente que a natureza deva ser preservada, concordam também em que o 
Brasil tenha uma natureza tão rica que não precisa cuidar dela (esse percentual sobe para 44% 
se incluídos aqueles que concordam parcialmente com essa idéia). Não é portanto desprezível 
o número de pessoas (em torno de 30% do total da amostra) que apresenta uma dupla atitude 
ou uma atitude conflituosa com respeito à presevação da natureia quando se trata de Brasil. 

Por outro lado, dentro desse mesmo grupo que concorda totalmente com a preservação 
da natureza em si, 42% discordam totalmente da segunda afirmação (elevando-se para 48% 
se incluídos aqueles que discordam parcialmente), sendo este o grupo onde se verifica a maior 
consistência de resposta. Ou seja, uma boa parte daqueles que concordam com a preservação 
em si também concordam que o Brasil precisa cuidar de seus recursos naturais. Apesar de esses 
resultados não indicarem a existência de significativa maioria, apontam, no entanto para, 
uma divisão da opinião pública, ilustrativa da força que a imagem de natureza pródiga tem 
no imaginário nacional. 

Tabela 1.1 

P•·ese1-vação da Natu1·eza em Si X 8.-asil: Natu.-eza Rica Não P1·ecisa Cuida•· 

Pl310 
P1002 1 I 2 I 3 I 4 I 5 Tot a l 
-----+---+---+---+---+---+---

1 I 736 I 1 80 I 141 I 870 I 161 2 088 

> 35 . 2% > 8.6% > 6 . 8% > 41.7 % > 7 .7% > 57 o 2 % 

! 5 4.1 % I 58 . 8% I 56.2% 65 . 9% I 39.0% 
-----+---+---+---+---+--- +---

2 I 102 I 46 I 34 I 1 27 29 I 338 

> 30 . 2% > 13. 6% > 10.1% > 37 o 6% > 8 . 6% > 9 . 3% 

I 7.5% I 1 5 . 0% I 13 . 5% I 9 . 6% I 7 o 0% I 
-----+---+---+---+---+--- +- - -

3 I 72 I 1 9 I 27 I 7 1 I 25 I 2 14 

> 33.6% > 8 . 9% > 1 2 .6% > 33 . 2% > 11 . 7% > 5 . 9% 

I 5.3% I 6 . 2% I 10.8% I 5 o 4% I 6 .1 % I 
-----+---+---+---+---+---+---

4 389 I 50 I 4 2 227 I 59 I 767 

> 50 o 7% > 6 . 5% > 5 . 5% > 29 .6% > 7 o 7% > 2 1.0% 

I 28 . 6% I 1 6 .3 % I 16.7% I 17 . 2% I 14 o 3% 
---- -+---+---+---+---+---+---

5 I 61 I 11 I 7 I 25 I 1 39 I 243 
> 25 . 1 % > 4 . 5% > 2 o 9% > 1 0 . 3% > 57 . 2% > 6 . 7% 

I 4 o 5% I 3.6% I 2 . 8% I 1. 9% I 33 . 7% 
-----+---+---+---+---+---+---

Total I 1 360 I 306 I 251 I 1320 I 413 3650 

I 37 o 3% I 8 o 4% I 6 . 9% I 36 . 2% 11.3% 

Esses percentuais se mantiveram os mesmos em correlação posterior, quando as variáveis 
"preservação em si" e "natureza rica" foram cruzadas com as respostas daqueles que se 
declararam apenas ter "algum interesse pelo tema". 

Concluindo, quando introduzida a idéia de abundância da natureza brasileira, verifica-
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se uma redução na adesão à idéia de preservação da natureza em si. Considerando-se a 
amostra total, que no início obteve 66% de atitude pró-preservação, após o teste esta fica 
reduzida, na medida em que 44% daqueles que demonstraram valores preservacionistas 
consideram que a natureza brasileira é tão rica que não precisa ser cuidada. Nota-se portanto, 
uma certa relativização dos elevados valores preservacionistas originalmente obtidos nos 
resultados gerais da pesquisa de opinião pública, quando defrontados com a idéia culturalmente 
difundida de que a natureza brasileira é pródiga e inesgotável. · 

1.2. Tratando agora de uma situação mais específica, e como um segundo teste para a 
tendência preservacionista verificada na amostra, fez-se o cruzamento dos resultados que 
expressavam a valorização da preservação em si com aqueles que opunham a preservação da 
natureza ao conforto trazido pelo progresso. Dentre aqueles que concordaram totalmente que 
a natureza deva ser preservada, 64% (ou 75% se somados os que concordaram parcialmente) 
discordaram totalmente que o conforto fosse mais importante que poluição. Isso poderia levar 
à suposição da existência de uma tendência altamente preservacionista. Mas, se analisado o 
grupo que concordou que a natureza devesse ser usada sem restrição, isto é, 21% do total da 
amostra, verifica-se que, destes, apenas 39% concordam total ou parcialmente em que o 
conforto seja mais importante e, surpreendentemente, 64% desse grupo discordam ser o 
conforto mais importante. 

Apesar do registro dessas discrepâncias, os resultados obtidos do cruzamento entre as 
respostas que apontaram a existência de valores e atitudes dominantemente preservacionistas, 
quando defrontados com a escolha pelo conforto, vêm corroborar os resultados gerais da 
pesquisa, na medida em que 2/3 daqueles que concordaram com a preservação da natureza 
em si concordaram também que a sua preservação fosse mais importante que o conforto. 

Tabela 1.2 

Presen•açi\o da Natureza em Si X Conforto vs. Preservação da Natureza 

Pl303 
Pl002 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I To tal 
-----+---+---+--- +---+---+---

1 I 2 4 5 1 67 211 134 4 12 1 2088 
> 1 1 .7% > 8 . 0% > 10 .1 % > 6 4 . 4 % > 5 . 8% > 57. 2% 

I 4 6 . 3% I 54.4% I 5 4. 1% I 64 . 7% 35 . 0% 
-----+--- +---+---+---+---+---

2 I 35 I 4 3 66 I 164 30 338 
> 10 . 4!1; > 1 2 . 7% > 19. 5% > 48. 5% > 8 . 9% > 9.3% 

I 6 . 6% I 14.0% I 16. 9% 7 . 9% I 8 . 7% I 
-----+- --+---+---+---+---+---

3 I 29 I 2 4 34 111 16 214 
> 13.6 '1. > 11 . 2% > 15 . 9% > 5 1 . 9% > 7 . 5% > 5 . 9% 

I 5 . 5% I 7 . 8% I 8 . 7% 5 . 3% 4. 6% 
---~-+ ---+ ---+ ---+---+ ---+---

4 I 1 60 I 6 4 69 423 51 767 

> 20 .9 ~ > 8 . 3% > 9 . 0% > 55 .1 % > 6 . 6% > 2 1 . 0% 
I 30 . 2% I 2 0.8% I 1 7 .7% 20 .4 % 14 . 7% 

------+---+- --+---+- - -+---+---
5 I <50 I · 9 I 1 0 36 1 28 2 43 

> 2 4. 7'+. > :. 7% > 4. 1 % > 14. 8% > 52.7% > 6 . 7% 
I 11 . 3% I 2.9~ I 2 . 6 ~ 1.7 % 37 .0 % I 

--- --+---+---+---+--- +---+---
Tota l 529 I 307 390 2 07 8 346 3650 

I 14 . 5 ~ I 8. 4% I 10.7% 56 . 9% 9 .5% 

1.3. A tendência obtida se manteve quando foram cruzados os resultados das respostas 
favoráveis à preservação da natureza em si com aqueles obtidos com a pergunta sobre a 
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disposição do brasileiro de trocar emprego por menos poluição. Se, por um lado, há grande 
consistência de respostas no grupo que poderia ser chamado de preservacionis ta (72% 
daqueles que concordam total e parcialmente em que a natureza deva ser preservada não estão 
dispostos a conviver com mais poluição, mesmo que isso signifique mais emprego), por outro, 
verifica-se inconsistência dentre al1ueles 29% que acham que a natureza deva ser usada sem 
restrição, uma vez que 65% desse grupo também discordam em que se deva trocar mais 
poluição por mais emprego. No entanto, o que mais chama a atenção nestes resultados é a 
maioria preferir não ter trabalho a ter que conviver com mais poluição. 

Tabela 1.3 

Poluição X Mais Empt·ego 

Pl00 2 1 I 2 I 
---+--+--+--+--+--+--

1 2 8 1 2 01 

> 13 . 5 ·: > 9 . 6 ' > 
I 4 7 . S 'c I 55 . 2 

+---+--+---+--+--+--
2 ! 44 36 

> 13 . 0 " > 10 . 7 ·. > 
7 . 4 " I 9 . 9 ' I 

- ---+---+---+--+--+--+--
3 30 36 

> 14 . 0 > 1 6 . 8 > 
I 5 .1 9 . 9 

+--+---+--+--+- - -+--
4 156 7 3 

> 2 0 . ] ' > 9 . 5 > 

I 2 6 . 4 :, 2 0 . 1 

+---+---+---+--+--+--
5 8 0 1 8 

> 3 2 . 9 ',.' > 7 . 4 > 
! 13 . 5 ' 4 . 9 

---+---+--+---+--+---+--

Pl30 2 

3 

175 
8 . 4 ·: > 

57 . 9 

43 

1 2 . 7 > 
14 . 2 

2 4 

11 . 2 > 
7 . 9 · 

4 9 
6 . 4 > 

16 . 2 

11 

4 . 5 ' > 
3 . 6 

Tota l 591 364 30 2 
I 1 6 . 2 .... I 1 o . o,. 8 . 3 · 

4 

1334 
6 3 . 9 '. 
62 . 1 ',. 

196 
58 . O'.' 

9 . 1 '. 

11 7 
5 4 . 7 'c 

5 . 4 ',. 

4 52 
58 . 9 ' 

21 . o ' 

50 
2 0 . 6 ' 

2 . 3 'i 

2 1 49 
58 . 9 '', 

> 

> 

> 

> 

> 

5 

97 

4. 6 
39 . 8 ' 

19 
5 . 6 " 

7 . 8 

7 
3 . 3 ' 

2 . 9 

37 

4 . 8 

1 5 . 2 

8 4 
3 4 . 6 ' 

3 4 . 4 ' 

2 44 
6 . 7 '.", 

To t a l 

2088 
> 57 . 2 

33 8 

> 9 . 3 

:2 14 

> 5 . 9 

7 fi 7 

> 2 1 . 0 

2 4 3 

> 6 . 7 

365 

Os res ultados obtidos nos três cruzamentos realizados, no gera l, mantê m íntegra a 
tendência manifestada pró-preservação da natureza , do mes mo modo que re forçam os va lores 
manifestados nos res ultados daquelas pe rguntas que opunham a preservação a questões de 
interesse imediato dos consultados, tais como conforto ou emprego. 

2. Sobre n importii11cia que o brasileiro atribui ao meio amhie11te e t1 sua 
disposiçfio para sacrifícios em prol da preservaçiio dt!1ltltureza 

Neste segundo item, as questões de natureza geral cedem espaço nquelas de ordem 
pessoal. A problemática é traz ida p·ara o âmbito do indivíduo, fazendo com llUe e le se 



manifeste em função do seu próprio interesse e disposição para abrir mão de algumas de suas 
prerrogativas pessoais em prol da preservação ambiental. Outra vez, a idéia é medir até que 
ponto o interesse manifesto se sustenta quando confrontado com alternativas que envolvem 
o interesse direto e imediato dos indivíduos no seu cotidiano. 

Quando confrontada com várias possibilidades de ações individuais e cotidianas voltadas 
para minorar a degradação ambiental, a maioria dos consultados optou por contribuir para 
a preservação ambiental através de medidas externas ao mecanismos de mercado que não 
implicassem custos para si. Assim, dentre as escolhas possíveis, foram privilegiadas ações do 
tipo: coleta seletiva do lixo doméstico, escolha de produtos biodegradáveis de limpeza e 
higiene, redução do consumo doméstico de energia e participação de mutirão; tudo isso em 
detrimento de escolhas do tipo: maior carga tributária destinada à despoluição da atmosfera 
e dos cursos de água, pagar. mais caro por produtos livres de agrotóxicos, ou regular o motor 
do carro a cada três meses. O interessante desses resultados é que se começa a visualizar algum 
limite para os valores declaradamente conservacionistas da população brasileira. Parece que 
agora começam a tocar a realidade e a se apresentarem mais de acordo com as tendências 
internacionais e mesmo com as expectativas iniciais deste projeto. 

Tome-se como exemplo de adesão a boas intenções gerais e distantes os resultados da 
pergunta "você aprova criar normas de fabricação de C!lrros e eletrodomésticos que consumam 
menos energia e combustível, mesmo que custem mais caros?" e cruze-se-os com aqueles da 
pergunta sobre o interesse no meio ambiente. Os resultados, de acordo com a tendência 
indicada, demonstram um elevado grau de aprovação: 81% do total da amostra (2.948 
pessoas) aprovam a criação dessas normas e suas conseqüências, e além disso, se isolado o 
grupo que se disse muito interessado pelo meio ambiente, desses, 86% também as aprovam, 
demonstrando consistência no padrão de respostas a perguntas de ordem geral. 

2.1. Agora, para aproximar a indagação ao plano mais imediato e individual, decidiu
se cruzar os resultados da pergunta sobre o interesse individual dos entrevistados sobre o meio 
ambiente com aqueles da pergunta que questiona diretamente a possibilidade de seu 
engajamento na luta pela preservação ambiental: "pessoas como você não podem fazer muito 
para preservar o meio ambiente, concorda?" Convém ressaltar que os resultados gerais 
obtidos para essa pergunta já levantam alguma dúvida sobre a atitude dos brasileiros com 
respeito ao meio ambiente, na medida em que apontam a existência de uma divisão 
rigorosamente equivalente na opinião pública. A amostra se divide em dois grupos de 41% 
cada, sendo um, total ou parcialmente concordante com a afirmação e, o outro, total ou 
parcialmente discordante dela, rompendo-se assim o ponto de vista majoritariamente 
conservacionista ao transitar-se da teoria para a possibilidade da prática. 

Osresultadosobtidosnocruzamentoforamosseguintes: 

Tomados os 50,4% da amostra consultada que se disseram "muito interessados" no meio 
ambiente, desses,47% (ou 873 pessoas) concordam totalmente em que não podem fazer muito 
para ajudar a preservá-lo. No entanto, mais positivamente, 49% (ou 903 pessoas) desse 
mesmo grupo responderam discordar completamente de que não possam fazer algo para 
ajudar a preservar o meio ambiente. 
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Tabela 2.1 

Interesse no Meio Ambiente X Capacidade de Inten-enção Individual 

P1~Q5 

PS I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I Total 
--+--+--+--+--+--+--

1 I 559 I 314 I 221 I 682 I 62 I 1838 
> 30.4 % > 17.1 % > 12.0% > 37.1% > 3.4 % > 50.4% 
I 46.0% I 48.6 % I 53.5 % I 62.6 % 1. 21.8% 

--+--+--+--+--+--+--
2 I 246 I 144 I 111 I 202 . I 41 I 744 

> 33.1 % > 19.4 % > 14.9 % > 27.2 % > 5.5% > 20.4 % 

J 20.2 % I 22.3 % I 26.9 % I 18.5 % I 14.4 % 
--+--+--+--+--+--+--

3 I 188 I 110 I 45 I 98 I 25 I 466 
> 40.3 % > 23.6 % > 9. 7%> 21.0 % > 5.4 % > 12.8 % 

I 15.5 % I 17.0% I 10.9% I 9.0 % I 8.8 % 
--+--+--+--+--+--+--

4 I 73 I 26 I 14 I 38 I 9 I 160 
> 45.6 % > 16.3 % > 8.8 % > 23.8 % > 5.6% > 4.4 % 
I 6.0 % I 4.0 % I 3.4 % I 3.5% I 3.2 % 

--+--+--+--+--+--+--
5 I 150 I 52 I 22 I 70 I 148 I 442 

> 33.9 % > 11.8 % > 5.0 % > 15.8 % > 33 . 5 % > 12.1 % 

I 12.3 % I 8.0 % I 5.3 % I 6 .4 % I 51.9 % 
--+--+--+--+--+--+--

Total I 1216 I 646 I 413 I 1090 I 285 I 3650 

I 33 . 3 % I 17. 7% I 11.3 % I 29 .9 % I 7.8 % 

A revelação principal deste teste consiste em mostrar que, mesmo entre aqueles que se 
declaram muito interessados no meio ambiente, há problemas quanto ao seu envolvimento 
ativo e direto nas causas ambientais, principalmente na medida em que metade dessas pessoas 
indicou ter dúvidas quanto a sua própria capacidade de intervenção como agentes da 
preservação. Essa resposta não deve ser tomada como uma negação dos valores ou das 
intenções inicialmente declaradas, já que a ação dos indivíduos é efetivamente pequena frente 
ao poder dos grandes agentes poluidores. Trata-se apenas de mais um dado relativizador dos 
resultados iniciais da pesquisa e indiciador da distância colocada pelos brasileiros entre 
intenção e ação. 

2.2. Tomou-se, finalmente, a pergunta-chave para demonstrar a real disposição das 
pessoas para sacrifícios em prol do meio ambiente. Foram mostradas aos entrevistados uma 
série de alternativas de ações concretas e individuais, favoráveis à preservação ambiental, das 
quais deveriam ser priorizadas apenas três . O perfil de resposta dessas três alternativas mais 
indicadas foi então cruzado com aquele dos que se disseram "muito interessados" no meio 
ambiente. As respostas obtidas confirmaram o padrão dos resultados gerais, indicando que 
mesmo os "muito interessados" pelo tema privilegiam opções que não implicam sacrifícios 
financeiros e/ ou pessoais. Assim, dos 50% que se disseram muito interessados (1.838 pessoas), 
33% (613 pessoas) priorizaram a coleta seletiva de lixo, enquanto as segunda e terceira opções 
indicaram preferência por produtos biodegradáveis de limpeza ou higiene e mutirão, cada 
uma com 16% das indicações. No pólo oposto, alternativas como adicional de tributação para 
saneamento ou para despoluição atmosférica obtiveram valores baixos, como 2% e 4 %, 
respectivamente. 
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Tabela 2.2 

Interesse no Meio Ambiente X Ações Cotidianas de Preservação 

P1801 
PS 1 2 3 4 I 5 6 7 

+ 
1 148 43 85 613 77 42 284 

> 8.1% > 2.3 % > 4. 6% > 33.4 % > 4.2 % > 2.3 % > 15.5 % > 
52.1% 46.7% 54.8 % 54.5 % 58.3% 45.2% 57.3% 

+--+-+ 
2 67 15 32 243 23 24 103 

> 9.0% > 2.0 % > 4.3 % > 32.7% > 3.1% > 3.2 % > 13.8% > 
23.6% 16.3% 20.6% 21.6% 17.4% 25.8% 20.8% 

+ 
3 31 15 19 138 18 13 63 

> 6.7 % > 3.2 % > 4.1% > 29.6% > 3.9% > 2.8% > 13.5 % > 
10.9% 16.3% 12.3 % 12.3% 13.6% 14.0% 12.7 % 

--+-+- +-+-+-+ 
4 13 6 10 44 5 3 13 

> 8.1% > 3.8 % > 6.3 % > 27.5 % > 3.1% > 1.9% > 8.1% > 
4.6% 6.5 % 6.5 % 3.9% 3.8% 3.2 % 2.6 % 

+ 
5 25 13 9 86 9 11 33 

> 5.7 % > 2.9% > 2.0 % > 19.5 % > 2.0 % > 2.5% > 7.5 % > 
8.8 % 14.1% 5.8 % 7. 7% 6.8% 11.8 % 6. 7% 

+ 
Total 284 92 155 1124 132 93 496 

7.8 % 2.5 % 4.2 % 30.8 % 3.6% 2.5 % 13.6% 

P1801 
PS ' I 8 I 9 98 99 Total 
--+-+-+-+-+-

1 190 284 8 64 1838 
> 10.3 % > 15.5 % > 0.4 % > 3.5 % > 50.4 % 
I 47.5 % I 59.5 % 29.6 % 17.3 % 

--+-+-+-+-+-
2 96 89 10 42 744 

> 12.9% > 12.0% > 1.3% > 5.6% > 20.4 % 
I 24.0 % I 18.7% 37 . 0% 11.4 % 

--+-+-+-+-+-
3 56 61 1 51 466 

> 12.0 % > 13.1% > 0.2 % > 10.9% > 12.8 % 
I 14.0% I 12.8 % 3. 7% 13.8 % 

--+-+-+-+-+-
4 16 17 3 30 160 

> 10.0% > 10.6% > 1.9% > 18.8 % > 4.4 % 
I 4.0 % I 3.6% 11. 1% 8. 1% 

--+-+-+-+-+-
5 42 26 5 183 442 

> 9.5 % > 5.9% > 1.1% > 4l.4 % > 12.1% 
10 . 5 % I 5.5 % 18.5 % 49.5 % 

--+-+-+-+-+-
Total 400 477 27 370 3650 

I 11.0 % I 13.1% o. 7% 10.1% 
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3. Sobre a postura nacionalista ou globalizante do brasileiro ante a questão 
ambiental 

Para realizar esse teste, tomou-se o tema da cooperação internacional como variável 
reveladora de uma visão globalizante e integrada de mundo, típica do pensamento ambientalista 
moderno, capaz de entender a necessidade de ações coordenadas internacionalmente para 
combater a poluição transfronteiriça, de perceber os recursos naturais como patrimônio da 
humanidade e, por conseqüência, relativizadora da soberania absoluta do Estado moderno. 
É interessante observar que os dados obtidos sobre o tratamento dessa temática nos resultados 
gerais expressaram uma opinião pública dividida, j~ que 45% revelaram achar que "a 
proteção do meio ambiente (no Brasil) só pode ser feita com a cooperação de outros países", 
enquanto 47% acharam que "pode ser feita pelos brasileiros sozinhos". Tais resultados deixam 
no ar a indagação central deste teste. 

3.1. Para aprofundar a análise de coerência proposta, cruzaram-se os resultados da 
pergunta acima sobre cooperação internacional com os resultados de uma outra a esta 
associada, isto é, se "o que ocorre na Amazônia, por ter efeito sobre todo o mundo, deveria ser 
decidido pelos brasileiros sozinhos" . Note-se que essa pergunta já apresentava resultados 
gerais discrepantes da anterior, ou seja, 47% dos entrevistados responderam concordar com 
a participação de outros países na solução dos problemas ambientais da Amazônia, enquanto 
apenas 12% discordaram dessa ação cooperativa. Esses resultados, internacionalistas em 
essência, vieram a introduzir novidades relativamente a uma postura nacionalista. 

Assumiu-se que as duas perguntas se referem ao mesmo tema, apenas uma de modo geral 
e outra de modo específico, podendo assim servirem de teste uma a outra. Afinal, seriam os 
brasileiros nacionalistas ou internacionalistas na solução de nossos problemas ambientais? 

Osresultadosalcançadosporessecruzamentorevelaramosseguintes 
nÚineJVS: 

Dentre aqueles que concordam totalmente com o que ocorre na Amazônia, por ter efeitos 
para o mundo todo, não pode ser decidido pelos brasileiros sozinhos (47% do total da 
amostra), 42% acreditam que a proteção do meio ambiente no Brasil deva ser feita pelos 
brasileiros sozinhos. Sem dúvida, esse tipo de resultado aparenta inconsistência, na medida 
em que seria de se esperar que quem concorda com a participação estrangeira na preservação 
da Amazônia, condordasse também com essa participação na preservação da natureza 
brasileira como um todo. 

Um pouco mais de acordo com o esperado foram os resultados daqueles que, dentro desse 
mesmo grupo, concordam com a participação de outros países na solução de problemas 
ambientais da Amazônia. Destes, 54% disseram também concordar com a necessidade de 
cooperação internacional para a preservação ambiental nacional (924 pessoas ou 1 I 4 do total 
da amostra). 

Por outro lado, dos 23% do total da amostra (852 pessoas) que disseram discordar 
totalmente com a participação de outros além dos brasileiros nas decisões sobre a Amazônia, 
63% também disseram que a proteção ambiental no Brasil deva caber apenas aos brasileiros. 
Em princípio, esse seria o grupo mais fortemente nacionalista, na medida em que rejeita a 
cooperação internacional e, ao mesmo tempo, deseja decisões internas para problemas 
ambientais, mesmo que estes tenham repercussão internacional. 

Menos coerênte foi uma parcela daqueles 23% que responderam discordar totalmente da 
participação de outros nas decisões sobre a Amazônia, uma vez que 34% desses acreditam que 
somente com a cooperação de outros países é possível a proteção ambiental no Brasil. 
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Tabela 3.1 

Brasileiros vs. Cooperação Internacional X Amazônia vs. Cooperação Internacional 

Pl5 
Pl309 1 I 2 I 3 Total 
--+-+-

1 I 715 9 2 4 82 1721 
>41.5 % >53. 7% > 4.8 % > 47. 2 % 
141.3 % 155.8 % 131.1% 

--+-----:-+-
2 I 2 01 18 2 15 398 

>50 . 5 % >45 . 7% > 3.8 % > 10.9% 
111.6% 111.0% 5. 7% 

--+-+-
3 I 125 92 11 228 

>54.8 % >40.4 % > 4.8 % > 6. 2 % 
I 7.2 % I 5. 6% 4.2 % 

--+-+-
4 I 537 290 25 852 

> 63.0 % >34.0 % > 2.9 % > 23.3 % 
131.0 % 117.5 % 9.5 % 

--+-+-
5 152 168 131 451 

>33. 7% >37.3 % >29.0 % > 12.4 % 
I 8.8 % 110.1% 149.6% 

--+-+-
Total I 1730 I 1656 264 3650 

147.4 % 145.4 % 7.2 % 

Os resultados obtidos neste teste permitem apenas confirmar a existência de uma opinião 
pública dividida, ligeiramente favorável ao internacionalismo, sem que isso, no entanto, 
represente o ponto de vista de uma maioria expressiva. Não obstante, apenas isso já basta para 
configurar uma novidade em termos de expressão política, na medida em que não consta a 
existência de antecedente deste tipo em matéria de opinião pública. Uma possível interpretação 
seria atribuir tal tendência ao forte teor neoliberal das idéias político-econômicas atualmente 
hegemônicas no Brasil e no Ocidente em geral, freqüentemente difundidas nos meios de 
comunicação. 

3.2. Para buscar outros dados sobre a dependência ou a independência das respostas a 
essas duas perguntas relacionadas ao nacionalismo do brasileiro ante a questão ambiental, 
realizou-se um outro teste envolvendo outra pergunta afim. Cruzaram-se os resultados da 
pergunta sobre se a proteção do meio ambiente nacional devesse ser feita apenas pelos 
brasileiros com aqueles da pergunta sobre a possibilidade de troca de parte da dívida externa 
nacional por projetos de conservação da natureza. Essa pergunta foi formulada justamente 
com a finalidade de verificar a postura nacional ante tema controvertido, que envolve a 
questão da internacionalização dos meios de regulação econômica, bem como a 
internacionalização da problemátiCa ambiental. 

Osresultadosdessecruzamentoforam: 

Dos 51% que responderam aprovar o desconto de parte da dívida externa para projetos 
ambientais (1.864 pessoas), 46% também responderam achar que a proteção do meio 
ambiente cabe aos brasileiros sozinhos. Esse padrão de resposta parece demonstrar não haver 
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necessariamente relação entre independência na proteção do meio ambiente e projetos de 
conservação ambiental envolvendo descontos da dívida externa nas respostas de quase 
metade desse contingente. 

Desse mesmo grupo que aprova o desconto de parte da dívida externa para projetos 
ambientais, 51% se declararam a favor da cooperação de outros países na proteção do meio 
ambiente nacional. Esse seria o segmento de maior coerência aparente em suas respostas. Resta 
saber se essas reações refletem um conhecimento apurado da natureza das operações em 
questão ou se são respostas independentes. A tomar como parâmetro o padrão de resposta dos 
profissionais do setor, absorvido através de outras fontes, a adesão a essa proposta não seria 
tão unânime. 

Por outro lado, dos 31% do total da amostra (1.120 pessoas) que desaprovam o desconto 
da dívida externa para custear projetos de proteção ambiental, 55% também acreditam em que 
a proteção ao meio ambiente nacional deva ser feita pelos brasileiros sozinhos. Parece residir 
aí o núcleo de resistência da posição nacionalista ante a proteção ambiental. Esse é óbviamente 
o grupo minoritário, correspondente a aproximadamente 1/6 da amostra. 

Entretanto, nesse grupo de 31% que desaprova o desconto da dívida, 41% desses 
acreditam que apenas com cooperação internacional é possível a proteção ao meio ambiente 
brasileiro, dando indicação de que a via internacional não é tendência unânime. Na pesquisa 
qualitativa complementar a este projeto, já se havia verificado essa mesma tendência entre 
aqueles entrevistados com alto grau de informação sobre a natureza dessa operação, achando
a incapaz de atender às reais necessidades da problemática ambiental brasileira. 

Nota-se uma dispersão grande de respostas dos itens 3.1. e 3.2. que não permite precisar 
qualquer tendência nacionalista ou internacionalista do brasileiro ante a questão ambiental, 
o que pode significar algumas das seguintes possibilidades: a) inicialmente, uma real polarização 
de opiniões que divide o público consultado em dois grupos de tamanho equivalente; b) 
incompreensão quanto à formulação da pergunta; c) desconhecimento do assunto, dada a sua 
complexidade e exigência de informações específicas. 

Tabela 3.2 

Brasileiro vs. Cooperação Internacional x Dívida Externa vs. Preservação 

P15 
P16 03 1 I 2 I 3 Total 
--+--+--+--+--

1 I 851 I 944 
> 45.7 % > 50.6% > 
I 49.2 % I 57.0% 

--+--+--+--+---7--
2 I 614 I 4 63 

> 54.8 % > 41.3 % > 
I 35.5 % I 28.0 % 

--+--+--+--+--
3 I 265 I 249 

69 I 1864 
3. 7% >51. 1% 

26. 1% 

43 I 1120 
3.8 % > 30. 7% 

16.3 % 

152 666 
> 39.8 % > 37.4 % > 22.8 % > 18.2 % 
I 15.3 % I 15 . 0% I 57 . 6% 

--+--+--+--+--
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Total I 1730 I 1656 
I 47 . 4 % I 45.4 % 

264 3650 
7 .2 % 
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Adicionalmente, é possível também notar a formação de um padrão tendencial todas as 
vezes que se coloca a possibilidade de cooperação internacional ou de participação de 
estrangeiros em ações ou decisões sobre questões ambientais nacionais. Esse padrão parece 
indicar uma visão utilitária dessa cooperação, algo como que se desejassem recursos 
internacionais, desde que subordinados a decisões soberanamente nacionais, ainda que se 
compreenda que alguns dos nossos problemas ambientais sejam também de interesse do resto 
da humanidade. 

4. Sobre a relação feita pelo brasileiro entre meio ambiente e desenvolvimento 

Outro tema selecionado para testar o grau de coerência do pensamento dos brasileiros 
sobre a ecologia foi a relação que fazem entre meio ambiente e desenvolvimento. Uma visão 
de mundo modema, consciente da importância da qualidade ambiental para a qualidade de 
vida como um todo, certamente estabelece uma relação de dependênCia entre essas duas 
variáveis. Para esta visão de mundo, não há desenvolvimento sem qualidade ambiental. Este, 
em princípio, foi o ponto de vista majoritário, expresso pelos consultados na pesquisa de 
opinião pública e que agora será submetido à verificação. 

Assim, resolveu-se utilizar como variável de controle a pergunta: "país rico só é 
desenvolvido se cuida bem da qualidade do seu.ar, água, solo e matas?", a qual obteve elevado 
índice de adesão (80% concordam ou tendem a concordar), cruzando seus resultados com 
aqueles de outras perguntas, cujas respostas deveriam permitir a construção de uma imagem 
feita pelos brasileiros sobre este tema. 

4.1. Para dar início à verificação da coerência das respostas obtidas, tomaram-se os 
resultados da pergunta "é possível continuarmos desenvolvendo nossa agricultura, indústria, 
enfim, nossa economia, usando a natureza de forma adequada" ou "é impossível continuarmos 
desenvolvendo nossa agricultura, indústria, enfim, nossa economia, sem que causemos danos 
irreparáveis à natureza?" para serem cruzados com aqueles da variável de controle. Trata-se 
, pois, de abordar o ponto de vista da população sobre a questão do estilo de desenvolvimento 
e da necessidade de alterá-lo, assumindo-o ou não como processo civilizatório responsável 
pela predação da natureza. 

E interessante começar esta análise estabelecendo distinção entre os padrões de resposta 
dados às duas perguntas inicialmente em discussão. Se, por um lado, os resultados gerais da 
pergunta de controle indicam que a grande maioria dos entrevistados concorda em que a 
qualidade ambiental seja inerente ao desenvolvimento, por outro, 60% . dos entrevistados 
dizem ser possível a manutenção do atual es~ilo de desenvolvimento. Trata-se assim de 
comparar respostas que, de partida, contêm um razoável elemento de conflito entre si. 

Docruzamentoé possívelfazerasseguintesconsiderações: 

Dentre aqueles que acham ser possível a manutenção do atual estilo de desenvolvimento 
(60% ou 2.195 pessoas), 84% acreditam que o país rico só é desenvolvido se cuidar do meio 
ambiente. Tal padrão de resposta pode ser interpretado a partir de três perspeçtivas: pode ser 
que os respondentes não creiam que o estilo de desenvolvimento industrialista, baseado em 
alto padrão de consumo de energia, seja o responsável pela atual crise ambiental do Planeta; 
pode ser ainda que, mesmo que o reconheçam como tal, acreditem que o desenvolvimento 
científico-tecnológico possa garantir a manutenção de conforto com um menor impacto sobre 
a natureza; por último, pode ser puro e simples desconhecimento das características predatórias 
do atual estilo e de suas conseqüências para a degradação ambiental. 
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Já para aquele grupo que acha ser impossível a manutenção do atual estilo de 
desenvolvimento (29% ou 1.048 pessoas), 83% também acreditam que desenvolvimento seja 
necessariament~ acompanhado de qualidade ambiental. Esse grupo talvez apresente um 
estágio de consciência ambiental mais próximo do padrão ambientalista. 

Tabela 4.1 

País Rico=Cuidado Ambiental X Possibilidades Padrão de Desenvolvimento 

Pl307 
Pl00 7 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 ·1 Total 
--+--+--+--+--

1 I 1415 I 1 62 I 78 I 112 I 98 I 1865 
> 75. 9% > 8. 7% > 4 .2 % > 6.0 % > 5 . 3% > 51.1% 
I 54 . 2 % I 51.8 % I 49 . 7% I 50.9% I 27. 9% 

-~+--+--+--+--

2 I 228 I 41 I 20 I 21 I 20 I 330 
> 69.1 % > 12.4 % > 6.1 % > 6 .4 % > 6 .1% > 9 .0 % 
I 8. 7% I 13.1% I 12 . 7% I 9.5 % I 5 . 7% 

--+--+--+--+--
3 I 1 4 6 I 33 I 12 I 1 6 I 19 I 226 

> 64. 6% > 14. 6% > 5.3 % > 7.1 % > 8 .4 % > 6 . 2 % 
I 5.6% i ' 10.5 % I 7. 6% I 7 . 3% I 5. 4% 

--+--+--+--+--' 
4 I 639 I 50 I 41 I 63 I 29 I 822 

> 77. 7% > 6.1 % > 5.0 % > 7 . 7% > 3.5 % > 22.5 % 
I 24 . 5% I 16.0 % I 26.1% I 28 . 6% I 8.3 % 

--. -+--+--+--+--
5 I 181 I 27 I 6 I 8 I 185 I 407 

> 44.5 % > 6 . 6% > 1. 5% > 2 . 0% > 45 .5 % > 11. 2% 
I 6 . 9% I 8 . 6% I 3.8 % I 3 . 6% I 52 . 7% 

--+--+--+--+--
Tot a l I 2609 I 313 I 157 I 220 I 35 1 I 3650 

I 71. 5% I 8 . 6% I 4.3 % I 6 . 0% I 9.6% 

4.2. Cruzando-se agora os resultados da variável de controle com aqueles da pergunta: 
"os países pobres são os principais responsáveis pela atual destruição da natureza?", 
pretende-se verificar a existência de uma relação entre pobreza e qualidade ambiental, assim 
como a identidade dos principais responsáveis pela degradação ambiental do Planeta na 
cabeça dos brasileiros. 

Para bem explorar os resultados do primeiro cruzamento é interessante que se registre 
inicialmente as diferenças encontradas nos resultados gerais das duas perguntas em questão: 
por um lado, 80% do total da amostra demonstraram acreditar que país rico é aquele que cuida 
do meio ambiente; por outro lado, a amostra se divide equanimemente em dois grupos quanto 
ao papel predatório dos países pobres (42% reconhecem os países pobres como os principais 
predadores, enquanto 48% discordam). 

Apartirdessaressalva/ osresultadosdessescruzamentosforam: 

Daqueles que concordam total e parcialmente em que os países pobres são os principais 
responsáveis pela atual destruição da natureza (1.533 pessoas da amostra), 88% também 
concordam totalmente que país rico só é desenvolvido se cuida bem da qualidade do seu meio 
ambiente. Uma leitura política dessa resposta permite inferir a aceitação do ponto de vista dos 
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países industrializados por parte desse grupo, na medida em que assume o papel predatório 
da pobreza sem fazer, ao mesmo tempo, tanto uma crítica à contribuição do estilo industrialista 
de desenvolvimento à predação ambiental, quanto uma comparação das contribuições 
relativas que ricos e pobres fazem a essa degradação. 

Já dentre aqueles que discordam total ou parcialmente de que os países pobres sejam os 
principais responsáveis pela degradação ambiental (1.747 pessoas da amostra), 82% também 
consideram que um país só é desenvolvido se cuidar bem do seu meio ambiente. Opostamente 
ao grupo anterior, este assume uma postura favorável aos países pobres, ao mesmo tempo em 
que acredita que a preservação ambiental é condição para o desenvolvimento. 

Com esses resultados, é possível concluir algo a respeito do nível da informação popular 
sobre questões de geopolítica ambiental: um elevado número de pessoas parece ter dificuldade 
de identificar os principais predadores ambientais da sociedade moderna, o que remete 
necessariamente para as questões de educação e informação. 

Tabela 4.2 

País Rico=Cuidado Ambiental X País Pobrc=Predação Ambiental 

Pl307 
P1308 1 2 I 3 Tota l 
--+--+--

1 I 1347 116 70 1533 
>87.9 % > 7. 6% > 4. 6% > 42.0 % 
146 . 1% 130.8 % 119. 9 % 

--+--+--
2 I 1433 2 48 66 1747 

>82 .0 % >14.2 % > 3.8 % > 47. 9% 
149.0 % 165.8 % 118.8 % 

--+--+--
3 I 142 13 215 370 

>3 8.4 % > 3 .5 % >58.1% > 10. 1% 

I 4.9 % 3.4 % I 61.3 % 
--+--+--

Total I 2 922 377 351 3650 

180.1% 110.3 % 9.6 % 

4.3. A seguir, resolveu-se fazer o cruzamento da variável de controle com os resultados 
obtidos na pergunta "países como o Brasil não podem se dar ao luxo de se preocupar demais 
com problemas ecológicos" na tentativa de precisar a existência ou a predominância de uma 
visão terceiro-mundista sobre a questão ambiental entre os brasileiros. 

Osresultadosdessecruzamentoforam: 

Dentre aqueles que concordam totalmente em que o Brasil não pode dar-se ao luxo .de 
preocupar-se com problemas ecológicos (19% do total da amostra ou 690 pessoas), 83% (574 
pessoas) também concordam com a afirmação de que país rico só é desenvolvido se cuida bem 
da qualidade do seu ar, água, solo e matas. Trata-se de uma minoria que não vê necessidade 
ou possibilidade de o Brasil cuidar de seu meio ambiente, apesar de manter a crença na 
necessidade genérica da proteção ambiental. 

Daqueles que discordam totalmente de que o Brasil não pode dar-se ao luxo de preocupar
se com problemas ecológicos (53% ou 1.940 pessoas), 79% (1.540 pessoas) também concordam 
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com a afirmação de que país rico só é desenvolvido se cuida bem da qualidade do seu ar, solo 
e matas. Esse grupo apresenta um padrão mais coerente de resposta, acreditando na proteção 
ambiental tanto como uma necessidade geral quanto particular no Brasil. 

Tabela 4.3 

País Rico=Cuidado Ambiental X Brasil: Luxo Cuidar da Ecologia 

P1307 
P1306 I 1 I 2 I 3 I Total 
--+-+-

1 I 608 I 59 I 23 I 690 
>88 . 1 % > 8.6% > 3 . 3 % > 18 . 9 % 
120.8 % 115.6% I 6 . 6% 

--+-+-
2 I 239 I 30 I 9 I 278 

>86 . 0 % >10.8 % > 3.2 % > 7.6 % 

I 8.2 % I 8.0 % I 2 . 6% 
--+-+-

3 I 246 I 49 I 10 I 305 
>80.7 % >16 . 1 % > 3.3 % > 8.4 % 

I 8.4 % 113.0% I 2 . 8 % 
--+-+-

4 I 1668 I 227 I 45 I 1940 
>86.0 % >11 . 7 % > 2.3 % > 53.2 % 
157.1% 160 . 2 % 112 . 8 % I 

--+-+-
5 I 161 I 12 I 264 I 437 

>36 . 8 % > 2 . 7% >60.4 % > 12.0 % 
I 5 . 5 % I 3.2 % 175.2 % 

--+-+-
Total I 2922 I 377 I 351 I 3650 

180 . 1 % 110 . 3 % I 9 . 6% 

Os resultados dos testes aqui conduzidos sobre as questões acima sugerem que se percebe 
tanto uma preocupação geral com a proteção ambiental por parte dos brasileiros quanto essa 
preocupação parece não estar revestida de maniqueísmo ou preocupações nacionalistas 
exacerbadas. Conclui-se também ser unânime a associação entre qualidade ambiental e 
desenvolvimento. 

5. Sobre o posicionamento do brasileiro a respeito do controle populacional 

Um outro tema considerado revelador da consistência de uma postura ambientalista 
modema é a questão do controle populacional. Trata-se de fato de um divisor de águas, ou de 
correntes ambientalistas, na medida em que situa em lados opostos aqueles que acreditam que 
o crescimento populacional incontrolado leva inevitavelmente ao esgotamento dos recursos 
naturais do Planeta em velocidade proporcional à sua taxa de aumento, e aqueles que 
acreditam que o esgotamento desses recursos está mais diretamente vinculado à natureza 
predatória e excludente do estilo industrialista de desenvolvimento do que ao cresc~ento 
populacional. Para este segundo grupo, o problema populacional poderia ser contornado de 
maneira adequada através de maior acesso à educação e melhor distribuição de oportunidades 
entre os homens. Qual a postura dos brasileiros ante o controle populacional? Para onde 
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tenderiam suas opiniões? Qual a consistência de suas respostas? 
Para iluminar essas questões, tomou-se como variável de controle as respostas dadas à 

pergunta "uma pessoa deve planejar o número de filhos que tem, considerando sua situação 
pessoal e a superpopulação?", as quais foram cruzadas com aquelas obtidas em duas outras 
perguntas complementares sobre o mesmo tema. 

li>ja-seaseguiroresultadodessescruzamentos: 

5.1. Quando se analisa o cruzamento da variável de controle com a pergunta "o governo 
brasileiro deve dar incentivos para as famílias que limitarem o número de filhos?", verifica-se 
que dentre aquele grupo expressivamente majoritário (69% do total da amostra ou 2.508 
pessoas) que aprova incentivos governamentais para as famílias limitarem o número de filhos, 
75% (1.891 pessoas) também concordam totalmente em que uma pessoa deva planejar o 
número de fihos que tem, considerando sua situação pessoal e a superpopulação, demonstrando 
assim haver coerência no padrão de respostas. 

Entre os que desaprovam que o governo brasileiro dê incentivos para as famílias limitarem 
o número de filhos (23% ou 829 pessoas do total da amostra), 58% (484 pessoas) concordam 
totalmente em que uma pessoa deva planejar o número de filhos que tem, considerando sua 
situação pessoal e a superpopulação. Como era de se esperar, houve uma maior dispersão no 
padrão de respostas desse grupo, na medida em que um segmento expressivo daqueles que 
desaprovam incetivos governamentais também desaprova o planejamento familiar (28% ou 
231 pessoas). 

Tabela 5.1 

Planejarnento Familiar X Incentivos ao Planejamento 
P1008 

P1601 1 I 2 I 3 I 4 5 Total 
--+---+---+---+---

1 I 1891 129 53 374 61 2508 
>75.4 % > 5.1% > 2.1 % >14.9 % > 2.4 % > 68.7 % 
175.2 % 160.8 % 151.5 % 155.7 % 140.7 % 

--+---+---+---+---
2 484 64 35 231 15 829 

>58.4 % > 7.7 % > 4.2 % >27.9% > 1. 8 % > 22. 7% 
119 . 3 % 130.2 % 134.0% 134.4 % 110.0% 

--+---+---+---+---
3 I 138 19 15 67 74 313 

>44.1% > 6. 1% > 4.8 % >21. 4 % >23.6% > 8.6% 

I 5.5 % I 9.0 % 114.6% 110.0% 149.3% 

--+---+---+---+---
Total I 2513 212 103 672 150 3650 

168.8 % I 5.8 % 2.8 % 118.4 % 4.1 % 

5.2. Cruzando agora os resultados da variável de controle com a pergunta "você aprova 
oferecer na rede pública de saúde métodos de esterilização para homens e mulheres que 
queiram parar de ter filhos?", constata-se que se mantém o alto índice de adesão à proposta 
de controle populacional, inclusive com grande aceitação da intervenção direta e firme do 
Estado. Assim, os números revelam que 75% daqueles que aprovam métodos de esterilização 
na rede pública também concordam totalmente que se deva planejar o número de filhos. Note
se que isso representa 1.951 pessoas ou mais da metade do total da amostra. 
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Adicionalmente, dentre aqueles que desaprovam oferecer métodos de esterilização na 
rede pública, 58% (428 pessoas) concordam em que uma pessoa deva planejar o número de 
filhos que tem, considerando a sua situação pessoal e a superpopulação. Tal padrão de 
resposta tanto pode significar inconsistência quanto uma atitude de maior resguardo, na qual 
a aceitação do controle populacional não se faz acompanhar de facilidade ou de participação 
estatal para a sua realização. 

Tabela 5.2 

Planejamento Familiar X Métodos de Esterilização na Rede Pública . 

P1 008 
Pl6 0 4 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I To t a l 
- -+--+--+--+--+--+--

1 I 1 951 I 1 3 5 I 5 8 I 40 6 I 58 I 26 0 8 
>74. 8 % > 5 . 2 % > 2 . 2 % >1 5 . 6 % > 2 . 2 % > 7 1 . 5 % 
177 . 6 % 163 .7 % 156 . 3 % 160 .4 % 13 8 . 7% 

--+--+--+--+--+--+--
2 I 428 I 60 I 32 I 1 93 I 2 1 I 7 3 4 

>58 . 3 % > 8 . 2 % > 4.4 % >26 . 3 % > 2 .9 % > 2 0 .1 % 
117.0 % 128 . 3 % I 3 1. 1% 128 . 7% 11 4.0 % 

- -+--+--+--+--+--+--
3 I 134 I 1 7 I 13 I 7 3 I 71 I 3 0 8 

> 43.5 % > 5.5 % > 4. 2 % >23 .7 % >23 .1 % > 8 .4 % 

I 5 . 3 % I 8 .0 % 112 . 6 % 11 0 . 9 % 147. 3 % 
--+--+--+--+--+--+--

To t al I 2 51 3 I 2 12 I 1 03 I 6 7 2 I 150 I 36 5 0 
168 .8 % I 5.8 % I 2 . 8 % 118 .4 % I 4 . 1% 

Os cruzamentos acima revelam a grande adesão da população brasileira à questão do 
controle da natalidade e, por conseqüência, do controle populacional. Aceitam a participação 
do Estado, da popularização de métodos de esterilização, mantendo intocados e reforçados 
os padrões de resposta obtidos nos resultados gerais da pesquisa. 

Considerações Finais 

Como foi dito anteriormente, os testes realizados tiveram por objetivo submeter alguns 
dos resultados gerais a um teste de consistência com a finalidade de confirmar as tendências 
identificadas naqueles primeiros resultados . Esses testes de consistência foram realizados em 
três momentos diferentes. No primeiro, realizaram-se cruzamentos utilizando o total da 
amostra, cujos resultados constam das tabelas aqui incluídas. Num segundo momento, 
repetiram-se os mesmos cruzamentos, apenas utilizando a parcela da amostra correspondente 
ao nível de instrrução inferior ao ginásio completo. Num último momento, esses mesmos 
cruzamentos foram repetidos, utilizando aquela parcela da amostra com nível de instrução 
superior a ginasial completo. 

Nesses três distintos momentos, com muito raras exceções e a despeito das eventuais 
inconsistências reveladas nos testes, as mesmas tendências se mantiveram. Precisando um 
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pouco mais, no grupo com instrução inferior ao colegial, os resultados tenderam a acentuar 
um extremo mais conservador das posições ambientalistas, mas, ainda assim, corroborando 
a orientação pró-preservação dos resultados gerais. Nos testes que singularizaram o grupo de 
instrução superior ao colegial, ainda que também dentro do padrão médio dos resultados, as 
tendências tomaram direção oposta, geralmente acentuando ou radicalizando o viés pró
preservação já manifestado nos resultados gerais. 

As duas únicas exceções em que essa tendência geral se inverte são as seguintes: a) 
enquanto o grupo de instrução inferior ao colegial tende a crer "não poder fazer muito pelo 
meio ambiente", o outro grupo, aquele de educação superior ao colegial, diz "poder fazer algo 
pelo meio ambiente" revelando uma noção de cidadania ativista e capaz, típica dos estamentos 
sociais seguros de seu lugar e importância na estrutura de uma sociedade; b) na direção oposta, 
quando indagados sobre "se país pobre é mais predador que o rico", os entrevistados com nível 
de instrução até o ginasial tendem a aceitar que os países pobres são mais predadores, 
revertendo assim a tendência da amostra geral. 

Como última consideração, apesar de os testes realizados terem corroborado as mesmas 
tendências dos resultados gerais, esses dados contradizem o que já foi demonstrado em 
pesquisas internacionais. É sabido que, nos países centrais, onde regularmente são realizadas 
pesquisas de opinião de natureza similar, inclusive permitindo a comparação de séries 
históricas, os valores pró-natureza prevalecem quando a situação econômica é favorável, 
deixando de prevalecer em momentos de dificuldade econômica. 

Nese sentido, os resultados tão favoravelmente pró-preservação encontrados na pesquisa 
de opinião O Que o Brasileiro Pensa da Ecologia devem, por analogia, ser atribuídos a outras 
motivações, na medida em que eles parecem contradizer alguns elementos da realidade 
nacional, tais como: 

a) a nossa prática desenvolvi mentis ta, historicamente, não se tem preocupado exatamente 
com a sustentabilidade ou com a preservação. Ou seja, na prática, a nossa experiência real não 
é pró-natureza. Conseqüentemente, no mínimo, os brasileiros vivem uma dupla e contraditória 
relação com ela, na medida em que lhe atribuem valor e importância, ao mesmo tempo em que 
a exploram sem cuidado com sua preservação; 

b) a distribuição de oportunidades e de riqueza no Brasil, bem como o nível de educação 
e de informação da sua sociedade, não caracteriza uma qualidade de vida que permita uma 
atitude altruísta para com a natureza, permitindo que pessoas possam abrir mão de emprego 
ou conforto em prol da sua preservação. Talvez as respostas obtidas na pesquisa tenham 
revelado um lado subjetivo, valorativo e abstrato dos consultados. Talvez se as perguntas 
houvessem sido mais personalizadas, isto é, colocando decisões entre alternativas que 
envolvessem os indivíduos mais proximamente, é possível que esses resultados apresentassem 
perfil diferente; 

c) o único resultado discrepante com a idéia preservacionista nesta série de cruzamentos 
diz respeito à natureza rica do Brasil. Aqui é possível que tenha falado mais alto a idéia 
internalizada de que a natureza brasileira seja abundante e infinita, tal como já mencionado 
aCima. 

Tudo isso também sugere a possibilidade da existência de grande ou total independência 
das opiniões em relação a um padrão coerentemente informado e sistematizado sobre o meio 
ambiente e sua problemática. Dado também que o momento em que se deu a pesquisa, 
imediatamente antes da realização da Rio-92, é possível que as respostas recolhidas tenham 
sofrido grande influência da mídia, então fortemente orientada pró-preservação ambiental. 
Essa possibilidade inclusive é corroborada por outros resultados da mesma pesquisa que 
informam ser a mídia televisiva o principal canal de informação do brasileiro sobre o meio 
ambiente. 
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