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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa buscou revelar por meio da História Ambiental, como se refletem nos 

movimentos ambientalistas, os valores colocados pelas suas lideranças no Estado de 

Sergipe, através de estudo de caso sobre a Associação de Proteção Ambiental (ASPAM) e 

do Movimento Popular Ecológico (MOPEC), assim como o papel dessas lideranças na 

formulação de políticas públicas voltadas ao meio ambiente e as possíveis influências 

externas passadas para os movimentos ambientalistas em que estão inseridas. Para tanto, 

foram desenvolvidas pesquisas junto ao arquivo do Poder Legislativo de Sergipe, bem 

como, matérias acerca do meio ambiente noticiadas no jornal Gazeta de Sergipe. O recorte 

temporal dá-se de 1972 à 2002, de modo a perceber se houve influência da Conferência de 

Estocolmo, da Rio-92 e por fim da Rio +10, com valores e estudos possivelmente 

absorvidos pelas lideranças e repassados para os movimentos ambientalistas. Ao final do 

estudo podemos verificar o importante papel desempenhado pelas lideranças 

ambientalistas e, conseqüentemente, dos movimentos ambientalistas representados por 

elas, na busca pela sustentabilidade, por meio de ações visando a melhoria da qualidade de 

vida, chegando até mesmo à participação direta na formulação de políticas públicas 

voltadas à proteção ambiental em Sergipe. 

 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente, Movimentos Ambientalistas, Liderança. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research was to reveal, by means of the Environmental History and through 

the case studies about ASPAM – Associação de Proteção Ambiental (Environmental 

Protection Association) and MOPEC – Movimento Popular Ecológico (Ecological Popular 

Movement), how the values of the environmentalist movement leaders in the state of 

Sergipe are reflected in the movements they head. It was also the objective of this study to 

analyse the role of those leaders in the formulation of public policies relating to 

environment and the possible outside influences that are taken to the enviromentalist 

movements in which they are involved. In this purpose, researches were carried out at the 

Legislative Power Archives in Sergipe as well as in environment articles conveyed by the 

Gazeta de Sergipe newspaper. The period researched was from 1972 to 2002, aiming to 

investigate if Stockholm Summit, Rio-92 and, at last, Rio + 10 have exerted any influence 

in the values and studies of the leaders and affected the environmentalist movements. At 

the end of this study, it was verified the important role performed by the environmentalist 

leadership and, consequently, the importance of the environmentalist movements they 

represent, in the search for sustainability, by means of actions whose objective is the 

improvement in life quality, resulting in the direct participation in the formulation of public 

policies concerning environmental protection in Sergipe. 

 
 
 
 
 
Key Words: Environment, Environmentalist Movements, Leadership. 
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1.0 – INTRODUÇÃO 

 

Todo o planeta há muito vem passando por significativas mudanças em seu meio 

ambiente, mudanças estas que representam a materialização das várias alterações 

provocadas pelas ações antrópicas sobre os diversos ecossistemas, as quais ficaram ainda 

mais ostensivas a partir dos anos 70.  Essas alterações sofridas pelo meio ambiente 

começam a ganhar real força para uma desordem homeostática a partir das Revoluções 

Científica e Industrial. 

A Revolução Científica, como um processo histórico lento e gradativo de 

articulação e cruzamento de tradições, concepções e práticas diversas de saber, surgidas ou 

retomadas no século XVII, propiciou a emergência da ciência moderna, que terminaria por 

suplantar o saber mágico-hermético medieval. A partir deste processo, a atividade 

científica se transformou por completo, adotando desde então uma perspectiva racionalista, 

mecanicista, matematizada e experimental. 

Com a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, sacramenta-se a utilização 

da natureza para a garantia da máquina produtiva. As distâncias são encurtadas e, assim, o 

homem tem ainda mais aumentado seu poder de transformação do meio ambiente, onde 

tem papel principal neste contexto a máquina a vapor, diminuindo significativamente os 

intervalos de tempo gastos na superação de distâncias e obstáculos naturais. 

Em princípio, a celeridade dada à degradação ambiental, alimentada pelo espírito 

consumista e empurrado pelo sistema, faz com que a classe operária sofra mais direta e 

intensamente com os problemas ambientais ocasionados, dado o fato do contato imediato 

com as conseqüências da degradação atingirem primeiramente essa classe. Contudo, a 
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continuidade das afrontas ao equilíbrio natural leva a classe média também a repensar a 

possibilidade de sua qualidade de vida ser significativamente alterada por conta dos efeitos 

catastróficos do extrativismo desordenado e insustentável dos recursos naturais. 

Desta forma, no século XIX, a partir do surgimento, mesmo que tímido, de uma 

compreensão dos custos mais imediatos da degradação sofrida pelo meio ambiente, inicia-

se a formação de grupos voltados para as questões ambientais. Assim, podemos entender 

que surge um movimento preocupado com as questões afins ao meio ambiente que, mesmo 

não possuindo uma origem específica, uma vez que eclodiu em vários lugares, já sentiam 

os reflexos do avanço e desenvolvimento das cidades, da indústria e agricultura, 

contribuindo para que as paisagens fossem modificadas muito rapidamente, limitando o 

entendimento de natureza aos locais ainda isentos da influência humana. 

Até meados do século XX, o movimento ambientalista não era generalizado e 

estava pontuado nos países industrializados e em colônias da França, Holanda e Inglaterra, 

além de sofrer influência direta da teoria neo-malthusiana1 e dos ideais conservacionista e 

preservacionista, onde este defendia a intocabilidade das áreas ainda inexploradas e aquele 

o uso racional dos recursos como melhor solução, tratando-se, então da questão do 

desenvolvimento sustentável. 

A partir dos anos 1960, persiste a influência da teoria neo-malthusiana, ao mesmo 

tempo em que o surgimento de um novo movimento, mais ativo e politizado, influenciado 

por uma série de fatores como desastres ecológicos, testes atômicos, a publicação de 

                                                 

1 Conjunto de teorias e práticas, surgidas nos anos 50, baseadas nas idéias de Malthus, o qual analisava a 

aceleração populacional em virtude da diminuição da mortalidade e a manutenção das altas taxas de 
natalidade, as quais resultaram num grande crescimento populacional, que atingiu seu apogeu na década de 
1960 e ficou conhecido como explosão demográfica. 
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“Primavera Silenciosa”, etc. ganham dimensão, chegando a superar o ideal 

conservacionista. 

Ainda durante a década de 60 e adentrando até 1972, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) organiza a Conferência da Biosfera (1968) e a Conferência de Estocolmo 

(1972), respectivamente, sendo que nesta foi feita uma análise acerca dos problemas 

políticos, sociais e econômicos e suas influências diretas sobre o meio ambiente global, 

adotando uma perspectiva de verdadeiramente empreender ações corretivas. 

Na década de 70, após a Conferência de Estocolmo, o avanço tecnológico e o olhar 

da ciência voltado ao meio ambiente, reforçam as preocupações no que se referem à 

problemática ambiental, ratificando de certa forma, as previsões catastróficas das teorias 

néo-malthusianas, tendo como exemplos: o buraco na camada de ozônio, as 

desertificações, fomes agudas em países do continente africano, salinizações dos solos, 

entre outros. 

Nessa Década, há uma forte difusão de movimentos ambientalistas, representados 

por organizações não-governamentais, sobretudo em países do hemisfério norte. Tais 

movimentos passam a atuar no âmbito internacional, desempenhando um papel essencial 

na divulgação das questões ambientais, aumentando a procura por um comprometimento 

com um novo sistema de valores mais solidário, mais justo e que respeitasse a relação entre 

o homem e a natureza e a relação do homem e seu semelhante, o que caracterizaria uma 

“consciência ecológica”. 

Essa consciência visa a implementação de ações corretivas que possam trazer 

soluções para a crise ambiental, por meio de parcerias entre os próprios movimentos 
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ambientalistas, governos nacionais e agências multilaterais, a exemplo do Programa 

Nacional das Nações Unidas – (PNUMA), o qual expressa esse tipo de prática. 

No Brasil, o movimento ambientalista começa a ter maior expressão a partir da 

década de 70, em virtude da somatória de fatores: 1) Externos, como a Conferência de 

Estocolmo em 1972 e a anistia dos exilados políticos em 1979; 2) Internos, representados 

pela superação do ideal desenvolvimentista2, com fortes impactos no meio ambiente pelas 

mãos do homem e governos militares, bem como os Planos Nacionais de Desenvolvimento 

(PND) que levaram o país à uma crise socioambiental sem precedentes; o aumento da 

degradação na Amazônia e a influência dos debates sobre a qualidade de vida junto à 

classe média, reforçando a idéia de que um uso racional do meio ambiente pode permitir o 

avanço tecnológico, diminuindo seu alto poder de impacto sobre a natureza. 

Inicialmente, os movimentos questionavam os impactos provocados pelos 

empreendimentos humanos sobre a natureza, sendo “(...) interessante observar que outras 

questões diretamente ligadas aos problemas de agravamento da degradação ambiental, tais 

como crescimento populacional e déficit de saneamento não faziam parte da agenda dessas 

organizações, contribuindo para uma visão limitada da realidade” (JACOBI, 2003, p. 521). 

Pedro Jacobi entende as ações ambientalistas restritas e vinculadas ao meio 

acadêmico, aos partidos políticos, setores profissionais e ativistas sociais, notando-se desta 

forma, um acanhado papel dos setores ligados à mão-de-obra desqualificada ou à 

população mais carente da sociedade, os quais, geralmente, se fazem representar por 

                                                 
2 Proposta de que se podia conceber políticas de governo que estimulariam a acumulação de capital e a 
industrialização e, com isso, um ritmo de crescimento econômico muito mais rápido. Proposta esta, 
ocasionada pela depressão que a Segunda Grande Guerra havia demonstrado às elites da América Latina, aos 
seus papéis no mundo em relação aos países industrializados.  
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associações que, em sua maioria, têm em suas lideranças pessoas da classe média ou 

partidários políticos. 

No Brasil, o início das significativas campanhas em defesa do meio ambiente teve 

como ponto de partida a década de 1970, a partir de reivindicações contra os agrotóxicos, 

as usinas nucleares e o avanço contra a Amazônia. 

Em 1971, surge a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural 

(AGAPAN), tendo como principal nome à sua frente José Lutzenberger. Na segunda 

metade da década de 1970 surgem alguns grupos ambientalistas nas principais cidades do 

Sul-Suldeste. Trata-se de grupos pequenos de ativistas que contam com um pobre apoio 

financeiro de uma periferia de simpatizantes (FREIRE, 2004).  

Há dificuldades de se precisar o número de grupos ambientalistas, uma vez que, 

entre outros motivos, observa-se que a maioria deles tem menos de um ano de vida, muitas 

vezes por fracassarem em conseguir uma mínima estrutura organizacional que propicie 

continuidade ao trabalho. “As associações estão constituídas predominantemente por 

pessoas de formação universitária, com uma renda acima da média brasileira” (VIOLA, 

2003, p. 11). “Geralmente, nesta fase, a eficácia das lutas ambientalistas é muito baixa em 

termos de ganhos precisos, mas é significativa se considerarmos a ecologização da 

mentalidade de contingentes qualitativamente importantes na população” (SORRENTINO, 

1988 apud VIOLA, 2003, pp. 11-12). 

A década de 1980 é caracterizada pela atuação dos movimentos ambientalistas 

junto ao poder Legislativo, de modo a viabilizar leis de proteção ambiental, e aí temos o 

nome de Fábio Feldman, de São Paulo, eleito para o Congresso Constituinte, que 
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contribuiu para um saldo positivo pela exposição de idéias ambientalistas durante a 

campanha eleitoral. 

Na segunda metade da década de 1980, o ambientalismo influencia vários 

movimentos sociais, que incorporam a proteção ao meio ambiente aos seus trabalhos, 

muito embora não a tivessem como eixo de suas ações. Temos, então, outro grande nome 

na pessoa de Chico Mendes, seringueiro e líder comunitário que adquiriu notoriedade 

internacional, chegando até a ganhar o Prêmio Global da ONU, no ano de 1987. 

A importância dada ao meio ambiente está diretamente estabelecida, “no nível do 

discurso, nos formadores de opinião e no conjunto da população que se considera 

informada, sendo que uma grande maioria dela é favorável a uma relação equilibrada entre 

desenvolvimento e meio ambiente, e há duas minorias nos extremos, uma priorizando o 

desenvolvimento, e a outra, o meio ambiente” (VIOLA, 2003, p. 22). 

Entende-se, então, que "uma das características mais importantes do movimento 

ambientalista seja a sua diversidade” (JACOBI, 2003, p. 525.). O amplo leque de práticas e 

atores conferidos aos movimentos os fazem congregar inúmeras tendências e propostas que 

orientem suas ações, as quais podem ter caráter mais político, outras mais voltadas para a 

militância e outras de implementação de projetos demonstrativos. 

Podemos perceber assim que as causas e os índices da degradação da qualidade de 

vida no planeta vêm sendo revelados por diversas pesquisas desde o final dos anos 60 em 

diante. Ao redor dessa problemática a História se debruçou sobre as causas e os efeitos da 

ação humana em todo Planeta Terra, analisando os cenários alternativos inerentes à 

reconstrução de nosso paradigma de civilização.  
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As Ciências, voltando seus olhares para as questões ambientais, vêm contribuindo, 

para o estreitamento dos diversos campos de conhecimento. Dada a sua complexidade, a 

problemática ambiental, abarcando todo o Planeta Terra, necessita da contribuição das 

diversas áreas de conhecimento para a efetivação de uma análise sistêmica. Assim, 

especialistas em biologia dialogam com sociólogos que por sua vez necessitam da 

contribuição de matemáticos que recebem auxílio de filósofos e assim por diante. Em 

outras palavras, a interdisciplinaridade é fundamental nos estudos ambientais. Essa 

necessidade vem alterando ou, pelo menos, causando alguns ruídos nos campos de 

conhecimento compartimentado e fechado em si mesmo.  

A idéia de uma História Ambiental segundo Donald Worster começou a surgir na 

década de 1970, à medida que se sucediam conferências sobre a crise global e cresciam os 

movimentos ambientalistas entre os cidadãos de vários países. Em outras palavras, ela 

nasceu numa época de reavaliação e reforma cultural, em escala mundial. A história não 

foi  a única disciplina afetada por essa maré montante de preocupação pública: o trabalho 

acadêmico nas áreas de direito, filosofia, economia, sociologia e outras foi igualmente 

sensível a esse movimento. Muito tempo depois que o interesse popular pelos temas 

ambientais chegou ao máximo e começou a decair, conforme as questões se tomavam cada 

vez mais complicadas, sem soluções fáceis, o interesse acadêmico continuou a crescer e a 

assumir urna sofisticação cada vez maior.  

A História Ambiental nasceu, portanto, de um objetivo moral, tendo por trás fortes 

compromissos políticos, mas, à medida que amadureceu, transformou-se também num 

empreendimento acadêmico que não tinha uma simples ou única agenda moral ou política 

para promover. Seu objetivo principal se tornou “aprofundar o nosso entendimento de 

como os seres humanos foram, através dos tempos, afetados pelo seu ambiente natural e, 
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inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que resultados” (WORSTER, 

1991, p. 198-215). 

A História Ambiental, ao adentrar no campo interdisciplinar, parte de um esforço 

revisionista para tornar a disciplina da história muito mais inclusiva nas suas narrativas do 

que ela tem tradicionalmente sido. Acima de tudo, a história ambiental rejeita a premissa 

convencional de que a experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que 

os humanos são uma espécie distinta e, de que as conseqüências ecológicas dos seus feitos 

passados podem ser ignoradas. A história não poderia negar que vivemos neste planeta há 

muito tempo, aliás, pôr desconsiderar quase sempre esse fato, portou-se como se não 

tivéssemos sido e não fôssemos realmente parte do planeta. 

Segundo Drummond, a análise feita pela história ambiental funciona em três níveis, 

onde cada um deles acaba por necessitar da contribuição de outras disciplinas, aplicando 

métodos especiais de análise. No primeiro, verifica-se a natureza por meio de sua 

organização e funcionamento no passado, a partir de seus aspectos inorgânicos e orgânicos, 

incluindo o ser humano. O segundo nível da história ambiental preocupa-se com o trabalho 

e as relações originadas por ele, bem como as diversas formas criadas pelo homem para 

produzir bens a partir dos recursos naturais. O último nível analisa a interação mais 

intangível e exclusivamente humana, onde as percepções, leis, valores, entre outras 

estruturas de significação, são parte da interação de um indivíduo ou de um grupo com a 

natureza. Neste último nível situa-se a análise dada pela pesquisa em tela, ao trabalhar a 

relação estabelecida entre os movimentos ambientais, através de suas lideranças e as 

percepções, leis e estruturas lançadas entre seus componentes e o grupo em relação ao 

entorno.   
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Para Drummond, a preocupação específica da história ambiental, analisando os 

mecanismos de influência mútua entre a sociedade e o meio ambiente, no Brasil, se mostra 

repleta de personagens e acontecimentos. Podem-se destacar as suas riquezas naturais, bem 

como sua população enquanto elemento de transformação do meio ambiente e grande 

mercado consumidor dos recursos naturais. Porém, vale atentar para o fato de que a 

sociedade brasileira teve sua industrialização e urbanização muito recentes, sendo um 

terreno muito propício para uma investigação histórica ambiental, com o foco voltado para 

a poluição do ar e da água, saneamento, contaminação, lixo e resíduos industriais, 

formando a chamada “agenda marrom”. Além disso, visualiza-se outro aspecto importante, 

qual seja, a relação direta entre a institucionalização da questão ambiental no Brasil e a 

atuação dos movimentos ambientalistas e seus respectivos representantes, na medida em 

que o segundo fato exerce uma significativa influência sobre o primeiro, neste contexto 

apresentado. 

Assim, pode-se verificar que há um papel importante desempenhado pelos 

movimentos ambientalistas sobre as questões inerentes ao meio ambiente, o que conduz ao 

registro da importância da memória no trabalho desempenhado sob o viés histórico 

ambiental, tendo como ponto de partida a participação dos movimentos ambientalistas. 

A partir do contexto apresentado, supõe-se haver semelhante comportamento em 

Sergipe das tendências observadas nos níveis nacional e internacional no tocante à 

formação de movimentos ambientalistas a partir da problemática ambiental estabelecida. 

Entretanto, pouco se sabe realmente a respeito desses movimentos em Sergipe e suas 

representações enquanto disseminadanores das idéias de desenvolvimento sustentável e 

conservação. Partindo deste pressuposto, o presente trabalho tem como propósito estudar 

as lideranças ambientalistas em Sergipe, por meio de estudo das lideranças do Movimento 
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Popular Ecológico (MOPEC) e da Associação Sergipana de Proteção Ambiental (ASPAM) 

traçando o perfil destas, de modo a entender suas práticas e idéias a respeito do meio 

ambiente e da sustentabilidade, na busca por qualidade de vida, entre os anos de 1972 e 

2002. 

Nota-se também que não há um diagnóstico dessas ações e, conseqüentemente, de 

suas tendências e práticas, bem como quais influências diretas ou indiretas dos 

acontecimentos em nível nacional e internacional que possam demonstrar qual o nível de 

discernimento dos movimentos ambientalistas acerca da ecologia e da sustentabilidade. 

Desta forma, a partir do discurso das lideranças ambientais do MOPEC e da 

ASPAM, debruçamo-nos sobre esta problemática e, como não poderia ser diferente, sobre 

as várias indagações surgidas a partir dessa realidade, quais sejam: quais são os pioneiros 

dos movimentos ambientalistas? Quais líderes tiveram maior representatividade? Qual o 

perfil sócio-econômico das lideranças ambientalistas? Quais os ideais ecológicos das 

lideranças ambientalistas? Quais os fatores motivadores para assumir a liderança? E, por 

fim, qual o papel das lideranças na formulação de políticas públicas? 

Com base nas respostas a tais indagações, há a clara pretensão de desenvolver um 

estudo que promova o maior conhecimento da realidade dos movimentos ambientalistas 

em Sergipe e sua influência na atuação do poder público no que se refere a ações voltadas 

para a sustentabilidade. 

Assim, ao longo deste trabalho pode-se facilmente perceber que se trata de um 

estudo, o qual enfoca o hiato temporal entre os anos de 1972 e 2002, período este marcado 

pela anistia aos exilados políticos no final da década de 70, pelos ideais ecológicos 

aumentados pela Conferência de Estocolmo e as discussões causadas por esta Conferência 
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em todo o planeta e, não diferente as influências causadas no Brasil e, subseqüentemente, 

em Sergipe, mais precisamente em Aracaju, que representa o recorte geográfico estudado. 

As lideranças dos movimentos sociais ambientais MOPEC e ASPAM nos forneceram o 

recorte acerca do assunto que foi trabalhado. 

Desta forma, se buscou desenvolver um estudo, sob a perspectiva da Eco-História 

ou História Ambiental, acerca das lideranças dos movimentos sociais ligados às causas 

ambientais em Aracaju, entre os anos de 1972 e 2002, entendendo o movimento 

ambientalista enquanto movimento histórico. 

Vale registrar que, em princípio, a pesquisa voltar-se-ia para todo o Estado de 

Sergipe, bem como todas as lideranças de movimentos ambientalistas que tivessem atuado 

no espaço temporal delimitado entre as Conferências de Estocolmo e Rio 92. Contudo, 

durante a fase de coleta de dados, junto aos arquivos de órgãos dos Poderes Legislativo e 

Executivo, percebe-se que apenas os movimentos supra citados mantinham constantes suas 

atividades, bem como suas lideranças demonstravam-se atuantes, fato este que fez com que 

fosse reduzido o recorte a ser analisado e, sendo assim, o trabalho fosse voltado para o 

MOPEC e a ASPAM.  

A temática aqui abordada surgiu a partir de um interesse particular, que teve início 

a partir de uma experiência pessoal do autor da presente dissertação na fiscalização 

estadual ambiental, enquanto comandante do policiamento ambiental no Estado de Sergipe, 

pelo período de dois anos, durante os quais várias foram as participações em cursos, 

seminários e encontros afins com a questão ambiental, assim como, colaborador voluntário 

no projeto intitulado: “Memórias, Lutas e Sonhos: as ações dos movimentos ambientais em 
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Sergipe”.3 Desta forma, cada vez mais cresceu o interesse em agregar conhecimentos 

acerca do meio ambiente. 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos: 

• No Primeiro Capítulo é lançada a introdução, passando para o leitor premissas 

básicas acerca do tema a ser abordado ao longo do trabalho, bem como os 

motivos que levaram à realização da pesquisa, sua importância, a sua 

originalidade em relação ao tema abordado em Sergipe e, por fim a delimitação. 

• No Segundo Capítulo evidencia o referencial teórico do trabalho, no qual estão 

inseridos os principais conceitos utilizados no trabalho e que dão sustentação 

teórica para o desenrolar da pesquisa como toda, assim como, apresentada uma 

visão do ambientalismo sobre a natureza, a percepção da crise ambiental, o 

surgimento do ambientalismo, o papel do ambientalismo no Brasil e suas 

principais lideranças e, para finalizar apresenta-se o contexto ambiental no 

Estado de Sergipe. 

• No Terceiro Capítulo é apresentado o suporte metodológico utilizado durante a 

pesquisa em tela. 

• No Quarto Capítulo é feita uma abordagem acerca dos movimentos 

ambientalistas em Sergipe e, basicamente, aqueles que foram tomados como 

recorte para o estudo, abordando os fatores motivadores,  que se segue. 

                                                 
3 Este projeto foi desenvolvido pela Professora Eliane Oliveira de Lima Freire entre 2004-2005, na qualidade 
de professora visitante do Núcleo de Estudos do Semi-Árido – NESA/UFS atual Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA. 
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• No Quinto e último Capítulo são realizadas as considerações finais e sugestões, 

as quais o trabalho permitiu que fossem tomadas acerca dos movimentos 

ambientalistas MOPEC e ASPAM, através de suas lideranças.  
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2.0 – MEIO AMBIENTE, MEMÓRIA E LIDERANÇA VERSUS 

MOVIMENTOS AMBIENTALISTAS.  

A relação entre o homem e o meio ambiente é caracterizada principalmente pela 

dominação. No início, o homem se postava em relação à natureza de forma passiva, mas 

após o domínio da técnica, do fogo e com as revoluções industrial e tecnológica, o homem 

reverte sua posição e torna-se depredador de todas as riquezas naturais. 

Essa relação é marcada por eventos vários os quais estão diretamente relacionado 

com o desgaste da qualidade de vida, em virtude do descontrole humano na utilização dos 

recursos. Assim, entram em cena lideranças de movimentos voltados para a busca de 

alternativas para a melhoria da qualidade de vida, ou seja, os movimentos ambientalistas. 

Visando dar maior robustez ao trabalho em tela, seguimos abordando conceitos que 

permitirá a criação de um arcabouço robusto para a contextualização em torno da 

problemática ambiental, a memória e as lideranças dos movimentos ambientalistas. 

 

2.1. Desenvolvimento sustentável  

Foi no final da década de 1960 que se intensificaram os questionamentos 

acerca das relações existentes entre meio ambiente e desenvolvimento. A realização de 

duas grandes Conferências da ONU fora fundamental: a Conferência de Estocolmo-72 

e do Rio-92. Nestas Conferências as discussões se dão em torno de vetores que 

visassem encontrar meios para que a humanidade possa alcançar um desenvolvimento 
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que seja ao mesmo tempo socialmente justo, ambientalmente equilibrado e 

politicamente viável. 

A esta proposta de desenvolvimento dá-se o nome de ecodesenvolvimento ou 

desenvolvimento sustentável. O termo ecodesenvolvimento foi utilizado pela primeira 

vez em 1973, pelo secretário-geral da Conferência Estocolmo-72, Maurice Strong, 

objetivando definir uma proposta alternativa de política do desenvolvimento, mas foi 

Ignacy Sachs quem formulou os princípios básicos dessa nova visão de 

desenvolvimento. Sachs define ecodesenvolvimento como “o desenvolvimento 

socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente prudente”, 

(CAMARGO, 2003, p.67).  Com a expansão do debate no plano internacional este 

termo foi substituído por outro chamado “desenvolvimento sustentável”, pelos anglo-

saxões. Este termo aparece no discurso ecológico sem que haja um consenso quanto ao 

seu real significado. As definições de desenvolvimento sustentável mais conhecidas 

estão presentes no relatório “Nosso Futuro”, dentre elas: “é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades” (CAMARGO, 2003, p.71). Sachs e outros 

especialistas do assunto usam esses termos freqüentemente como sinônimos. 

Assim, o discurso ambiental e, subseqüentemente, os movimentos afins com ele, 

ou seja, os movimentos ambientalistas foram intensificando e ganhando importância, 

principalmente na formulação de políticas públicas, modelos, teorias e práticas para esse 

desenvolvimento sustentável. Desta forma, o movimento ambientalista entra nas pautas de 

discussões tomando a concepção de desenvolvimento sustentável como forma de 

promoção de harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a natureza. 
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Para alguns autores, a visão da vida humana que o movimento ambientalista traz 

representa um ponto de ruptura na história do pensamento e do senso comum do Ocidente: 

constitui-se um novo paradigma. Essa “inovação seria marcada por um caráter 

reestruturador cultural e político tão profundo que se transformaria no eixo do surgimento 

de uma nova safra de partidos políticos, os partidos verdes, ou ecopacifistas e, mais tarde, 

de uma política específica: a ambiental” (PARESCHI, 1997, 34). 

Podemos perceber que o ambientalismo traz consigo também uma preocupação 

com a natureza, agregada com as questões sociais, pois não haveria como pensar o meio 

ambiente preservado e racionalmente explorado6, sem que haja alternativas para uma 

equanimidade social, por meio de democratização e justiça social. 

O ambientalismo, então, mesmo não possuindo berço definido ou uma data 

precisa de seu surgimento, tem em muito contribuído na busca pela melhoria das relações 

estabelecidas entre o homem e a natureza, adotando o discurso da sustentabilidade e 

guardando em cada uma dos seus militantes uma infinidade de memórias que bem podem 

demonstrar a importância dos movimentos ambientalistas, na tentativa contínua pela 

resposta à demanda por qualidade de vida que surge para todos em virtude da crise 

ambiental estabelecida. 

Trabalhar a memória dos movimentos sociais ultrapassa o simples registro dos 

depoimentos daqueles que compõem o corpo representado por seus ativistas. Significa, 

sim, lançar o olhar científico sob uma reflexão teórica e metodológica em torno da 

construção do conhecimento acerca das reflexões, entendimentos e ações dos movimentos 

ambientalistas, representando uma abordagem interdisciplinar, a qual constitui um dos 

                                                 
6 Explorar racionalmente implica em uma consciência de que os recursos utilizados são finitos  e, assim 

sendo, deve-se pensar em suas reposição ou reciclagem. 
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principais caminhos da história oral, que, desta forma mostra-se como grande fonte de 

contribuição para o entendimento dessa dinâmica a fim de se estabelecer um 

desenvolvimento sustentável. 

2.2 – A memória 

Povos mais antigos, a exemplo dos gregos consideravam a memória uma entidade 

sobrenatural ou divina: era a deusa Mnemosyne, mãe das Musas, que protege as artes e a 

história. Mnemosyne cobria os poetas e adivinhos com o poder de retornar em 

acontecimentos passados e fazê-los serem lembrados para toda a coletividade. 

A deusa da memória também imortalizava os mortais, por meio de um artista ou 

historiador que registravam em suas obras a fisionomia, os gestos, os atos, os feitos e as 

palavras de um humano, de forma que este nunca mais seria esquecido e, por isso, tornaria-

se memorável, não morrendo jamais. 

Os historiadores antigos colocavam suas obras sob a proteção das Musas, 

escreviam para que não fossem perdidos os feitos memoráveis dos humanos e para que 

servissem de exemplo às gerações futuras. A memória é, pois, inseparável do sentimento 

do tempo ou da percepção / experiência do tempo como algo que escoa ou passa. 

A importância da memória não se limitava à poesia e à história, mas também 

aparecia com muita força e clareza na medicina dos antigos. Um aforismo, atribuído a 

Hipócrates, o pai da medicina, dizia:  

A vida é breve, a arte é longa, a ocasião é fugidia, a experiência é 

traidora e o julgamento é difícil. O médico precisa estar sempre 
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atento não só para fazer o que convém, mas também para 

conseguir a cooperação do paciente. 

Além de imortalizar os mortais e de auxiliar a arte médica, para os antigos a 

memória ainda possuía outra função. 

Os antigos gregos e romanos desenvolveram uma arte chamada eloqüência ou 

retórica, destinada a persuadir e a criar emoções nos ouvintes por meio do uso belo e eficaz 

da linguagem. No aprendizado dessa arte, consideravam a memória indispensável não só 

porque o bom orador (poeta, político, advogado) era aquele que falava ou pronunciava 

longos discursos sem ler e sem se apoiar em anotações, como também  porque o orador era 

aquele que aprendia de cor as regras fundamentais da eloqüência ou oratória. 

Assim, a memória era considerada essencial tanto para o aprendizado como para 

o momento em que o orador fosse falar, pois falaria sem ler. Para isso, os mestres de 

retórica criaram métodos de memorização ou “memória artificial”, que constituíam a “arte 

da memória”, isto é, técnicas de ampliação do poder natural de memória, pois julgavam 

que, além da memória natural, os serem humanos são capazes de debileradamente 

desenvolver uma outra memória, que amplia e auxilia a memória espontânea. 

Os antigos justificavam a importância da “arte da memória” narrando uma lenda 

sobre o criador da retórica, o poeta grego Simônides de Céos. 

Segundo a lenda, Simônides foi convidado pelo rei de Céos a fazer um poema em 

sua homenagem. Contudo, seu poema foi dividido em duas partes: numa primeira, louvava 

o rei e, na segunda, os deuses Castor e Pólux. O rei ofereceu um banquete no qual 

Simônides leu o poema e pediu o pagamento. Como resposta, o rei lhe disse que, como o 
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poema também estava dedicado aos deuses, ele pagaria metade, e que a outra metade 

Simônides fosse pedir a Castor e Pólux. 

Pouco depois, um mensageiro aproximou-se de Simônides dizendo-lhe que dois 

jovens o procuravam do lado de fora do palácio. Simônides saiu para encontrá-los, mas não 

encontrou ninguém. Enquanto estava no jardim, o palácio desabou e todos morreram. 

Assim, Castor e Pólux, os dois jovens que fizeram Simônides sair do palácio, salvando o 

poeta, afinal pagaram o poema. As famílias dos demais convidados desesperaram-se 

porque não conseguiram reconhecer seus mortos. Simônides, porém, graças à “arte da 

memória”, lembrava-se dos lugares e das roupas de cada um e pôde ajudar na identificação 

dos mortos. 

Essa lenda, com a lembrança do palácio e dos lugares dos convidados, levou à 

criação da arte da memória, na qual a memória era concebida como um palácio com 

lugares nos quais colocamos imagens e palavras e, passeando por ele, ordenadamente, 

recordamos as coisas, as pessoas, os fatos e as palavras necessárias para escrever e dizer 

discursos, poesias, peças teatrais. 

A memória é uma atualização do passado ou a presentificação do passado e é 

também registro do presente para que permaneça como lembrança. Alguns estudiosos 

julgaram que a memória seria um fato puramente biológico, isto é, um modo de 

funcionamento das células do cérebro que registram e gravam percepções e idéias, gestos e 

palavras. Para esses estudiosos, a memória se reduziria, portanto, ao registro cerebral ou à 

gravação automática pelo cérebro de fatos, acontecimentos, coisas, pessoas e relatos. 

Essa teoria, porém, não se sustenta. Em primeiro lugar, porque, se a memória 

fosse mero registro cerebral de fatos e coisas passados, não se poderia explicar o fenômeno 
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da lembrança, isto é, que selecionamos e escolhemos o que lembramos e que a lembrança 

tem, como a percepção, aspectos afetivos, sentimentais, valorativos (há lembranças alegres 

e tristes, há saudade, há arrependimentos e remorso). Em segundo lugar, também não se 

pode explicar o esquecimento, pois se tudo está espontânea e automaticamente registrado e 

gravado em nosso cérebro, não poderíamos esquecer coisa alguma nem poderíamos ter 

dificuldade de lembrar certas coisas e facilidades para recordar outras tantas. 

Isso não significa que não haja componentes biológicos, fisiológicos ou cerebrais 

na memória, pois os estudos científicos mostram não só as zonas do cérebro responsáveis 

pela memória, como também os estudos bioquímicos mostram o papel de algumas 

substâncias químicas na produção e conservação da memória. O que se diz é que os 

aspectos biológicos e químicos da memória não explicam o fenômeno em seu todo, isto é, 

como forma de conhecimento e de componente afetivo de nossa vida. 

Pode-se dizer que, em nosso processo de memorização, entram componentes 

objetivos e componentes subjetivos para formar as lembranças. 

São componentes objetivos: as atividades físico-fisiológicas e químicas de 

gravações e registro cerebral das lembranças, bem como a estrutura daquilo que será 

lembrado.  

São componentes subjetivos: a importância do fato e da coisa para nós; o 

significado emocional ou afetivo do fato ou da coisa para nós; o modo como alguma coisa 

nos impressionou e ficou gravada em nós; a necessidade para nossa vida prática ou para o 

desenvolvimento de nossos conhecimentos; o prazer ou dor que um fato ou alguma coisa 

produziram em nós, etc. Em outras palavras, mesmo que nosso cérebro grave e registre 
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tudo, não é isso a memória, mas o que foi gravado com um sentido ou com um significado 

para nós e para os outros. 

 

2.2.1. A memória enquanto objeto da História 

Ao apossar-se da memória enquanto objeto da história, o historiador toma como 

principal campo para trabalhá-la a História Oral. A história e a memória não poderiam ser 

encaradas de formas distintas, uma vez que a história é resultado de um processo que 

encontra paralelos por meio da memória dos indivíduos. 

Le Goff (1994), entende a memória como a propriedade de conservar certas 

informações, referindo-se a um conjunto de funções psíquicas que permite ao indivíduo 

atualizar impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas como passadas.  

O estudo da memória tem um caráter transdisciplinar, uma vez que transpassa 

outros campos do saber, tendo a memória social como um dos principais meios de abordar 

os problemas do tempo e da história. 

A memória alicerça a história, da mesma maneira que o monumento, o 

documento e a oralidade. Contudo, só a partir do final dos anos 1970 é que os historiadores 

começaram a trabalhar com a memória, ao passo que em outras ciências como a Sociologia 

e a Antropologia, o uso da memória nas pesquisas já estava bem avançado. Ela surge como 

meio de se trabalhar o que está submerso, seja no indivíduo ou no seu grupo, ao passo em 

que a Nova História, partindo da interdisciplinaridade das ciências sociais, busca trabalhar 

cientificamente a memória, considerando-a como de grande importância para a definição 

das identidades. 
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A memória surge como enorme oportunidade para a produção de conhecimento, a 

partir de indivíduos ou grupos, com base na reflexão sobre o passado, a partir da coleta de 

testemunhos, trabalhados a partir da história oral, situação esta que muito bem pode ser 

verificada a exemplo dos movimentos ambientalistas. 

A interdisciplinaridade nas ciências sociais, conforme aponta SILVA (2005), 

também modificou a percepção da memória coletiva. Em 1950, com o estudo da memória, 

efetuado a partir de Halbawchs, a memória coletiva passou a interligar Psicologia Social, 

Antropologia e a história das etnias. 

Para Halbwalks (1968) apud Pollak (1989), a memória coletiva é uma lembrança 

compartilhada, composta de memórias individuais, pois a primeira testemunha somos nós 

mesmos. Apoiando-se nos testemunhos dos outros e confrontando os vários depoimentos 

se constrói socialmente o passado. A memória coletiva se transforma em construção social 

do passado, através de relatos dos indivíduos e sua participação no grupo. 

Desta forma, o resgate da memória das atuações dos movimentos sociais 

ambientalistas coloca-se com muita propriedade para a análise das práticas de suas 

lideranças enquanto indivíduos condutores dos grupos aos quais estavam e/ou estão à 

frente.  

 

2.3 – Liderança 

Visando dar um norte ao entendimento de liderança a ser abordada, tomamos o 

modelo concebido por Michael Fullan, Diretor do Instituto para Estudos em Educação da 
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Universidade de Toronto, Canadá, o qual é reconhecido como uma das maiores autoridades 

mundiais nas áreas de liderança e mudança organizacional.  

A concepção de liderança, segundo Fullan (2000), rompe com antigos modelos que 

contemplam aspectos multidimensionais. Para ele, liderança é essencial em um processo de 

mudança. Isto porque a figura do líder deve surgir para enfrentar demandas tanto dentro do 

grupo quanto aqueles que motivem a criação de determinado grupo. É em um processo de 

mudança que há como mostrar suas qualidades de liderança para enfrentar as forças que 

venha a provocar turbulências.  

Não existe, no modelo Fullan, a conotação entre a idéia de liderança e a idéia de 

autoritarismo ou inflexibilidade. O líder é concebido como alguém cuja autoridade é 

baseada em competência para guiar as pessoas durante a mudança, não bastando assim que 

seja desenvolvida apenas uma habilidade, mas sim um conjunto integrado delas.  

A razão é que as dimensões de liderança, concebidas por Fullan, são 

interdependentes. O autor chega a este entendimento após longos anos de observações em 

organizações, mormente as educacionais. Fullan iniciou estudos específicos de liderança e 

mudança quando os estudos sobre organização começavam a ser influenciados pelos 

aportes advindos das ciências sociais, principalmente a psicologia e a sociologia.  

A partir dos anos 80, Fullan explorou estas idéias em seus trabalhos sobre forças 

influenciadoras da mudança em organizações. A partir dos anos 90, Fullan voltou-se para a 

formulação de trabalhos sobre a quebra da estabilidade nas organizações e seus efeitos 

sobre os sentimentos das pessoas que estão nelas.  
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Como ensina a velha, e sempre nova, teoria de sistemas, a crise produzida pela 

instabilidade é necessária para renovação, crescimento e adaptação das organizações a 

novas circunstâncias.  

O que vêm à baila desses estudos para o trabalho em tela é a importância da 

liderança para os movimentos e/ou organizações sociais e políticos interconectados por 

redes velozes de comunicação, uma vez que levam a considera que as comunicações 

imediatas possibilitam mudanças organizacionais aparentemente mais rápidas e mais 

fáceis. Fullan aponta que as mudanças materiais se fazem em ritmo mais rápido do que a 

mudança de valores, comportamentos e sentimentos das pessoas. 

O autor supracitado aborda cinco dimensões para o melhor entendimento acerca das 

lideranças. A ver: 

1) O Amplo "Propósito moral", que perpassa as demais dimensões, o qual refere-se 

ao comprometimento da liderança com os objetivos a serem alcançados, além os 

sentimentos e necessidades dos demais componentes envolvidos. 

2) O "Entendimento da Mudança", através da qual a liderança deve refletir acerca 

das mudanças propostas e as facilidades e/ou obstáculos que podem surgir por conta das 

mudanças almejadas. 

3) A "Construção de Relacionamentos", através da qual a liderança deve 

desenvolver suficiente habilidade para lidar com os vários temperamentos das pessoas 

envolvidas, sobretudo aquelas que podem vir a criar conflitos. 

4) "Criar e compartilhar conhecimento", conhecimento este que surge no próprio 

decorrer das mudanças buscadas. A liderança deve compartilhar deste conhecimento com 
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todas as pessoas envolvidas no processo. Quanto mais as pessoas aumentam seu 

conhecimento sobre a organização, mais se sentem participantes e à vontade neste 

processo.  

5) O "Estabelecimento ou construção de coerência". Como já se pode intuir, essa 

dimensão tem uma conotação sistêmica, estabelecendo uma relação entre a coerência e 

fragmentação na organização. A liderança deve atentar para o fato de que o 

reconhecimento do seu valor está condicionado ao seu potencial em construir coerência. 

 

2.4 – Os Movimentos sociais enquanto movimentos ambientalistas 

De modo a tornar mais inteligível a abordagem em tela, põe-se como necessário 

entender os movimentos sociais, de modo a facilitar as abordagens dos movimentos 

ambientalistas. 

Para Silveira, o movimento social pode ser entendido como uma ação conjunta de 

homens, a partir de uma determinada visão do mundo, objetivando a mudança ou 

conservação das relações sociais numa dada sociedade. 

Partindo da afirmação de que os movimentos sociais objetivam determinada 

mudança e que tais mudanças são geradoras de conflitos, pode-se entender então que os 

movimentos ambientalistas, enquanto movimentos sociais surgiram a partir dos conflitos 

originados pela problemática ambiental que atingiu todo o mundo. O conflito, assim, 

assume importância básica para a existência do movimento social, contudo, não é a 

condição suficiente para a emergência dos movimentos, uma vez que o conflito aparece 
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revelando os interesses divergentes nas relações sociais, desdobrando-se para ações 

coletivas e, assim, vindo a se constituir movimentos sociais. 

Para poder entender melhor os movimentos sociais, far-se-á uso dos elementos 

que compõem o campo de análise fornecido por Ilse Sherer-Warren apud Silveira, quais 

sejam: o projeto, a ideologia e a organização. 

Quando se trata do projeto, deve-se entender a proposta de um movimento, a qual 

pode representar uma mudança ou conservação de determinadas relações sociais.  Quando 

se pergunta sobre o projeto de um movimento social, se quer então saber quais são seus 

objetivos, suas metas, ou seja, o que o movimento pretende com seus posicionamentos e 

ações tomadas. Assim, o projeto também nos revela o desejo, a intenção do movimento, 

mas, ao mesmo tempo, nos passa como se vêem aqueles que militam nele, demonstrando 

seu entendimento acerca da sua força de atuação, bem como o modo como encaram aquilo 

a que se dispõem enfrentar. 

Já a ideologia corresponde às idéias que os homens fazem da sociedade em que 

estabelecem suas relações. Quando se trata da ideologia, no estudo dos movimentos 

sociais, se quer entender sua visão acerca do mundo. Ela pode corresponder às reais idéias 

das condições de vida em que os indivíduos então inserido e, ao mesmo tempo, às falsas, 

constituindo uma clara contradição observada na práxis dos movimentos. 

Assim, pode-se verificar a grande importância da ideologia para o movimento 

social, uma vez que é ela que dá o suporte para os projetos e as práticas do movimento, 

revelando a visão de mundo e delineando as lutas que deverão ser travadas. 

A organização e direção dos movimentos sociais revelam seu caráter ideológico. 

A organização pode ter caráter descentralizador e, desta forma, não está vinculada a 
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nenhum corpo dirigente e, assim, sua direção pode se dar de forma coletiva, havendo 

constante revezamento entre seus participantes, o que demonstra que todos são 

considerados lideranças. Contudo, a organização também pode apresentar uma estrutura 

mais definida, firmada em um corpo de dirigentes, os quais se destacam dos demais 

participantes do movimento.  

Quando a organização possui um corpo de dirigentes, este assume o papel de 

liderança, cabendo a ele a iniciativa das propostas sobre as ações a serem tomadas pelo 

movimento, bem como as formas de condução e a representação do movimento junto aos 

seus interlocutores ou oponentes. 

A organização tem papel fundamental nas relações internas e externas, uma vez 

que a ausência de tal estrutura poderia levar à falta de controle do movimento e, ao mesmo 

tempo, influencia diretamente nas relações estabelecidas com outros movimentos ou 

instituições. 

 

2.4.1 – Os Novos movimentos sociais enquanto movimentos ambientalistas 

Os novos movimentos sociais são assim chamados, haja vista apresentarem 

diferenças em relação aos movimentos tradicionais ou clássicos e, em especial, em relação 

ao movimento operário. 

Mesmo com todo o progresso tecnológico a que chegamos e toda a riqueza 

gerada pela ciência, ainda assim o homem não é capaz de dividir com seus iguais aquilo 

que é produzido. Desta forma, com as novas relações geradas pelo desenvolvimento 

industrial e científico, surgiram também novos conflitos e, com eles, novos movimentos 
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sociais, não com a intenção de construir uma nova sociedade a partir da tomada do poder, 

mas na verdade primando pela horizontalização da sociedade, tornando-a mais igualitária e 

menos hierarquizada, principalmente pela geração de uma demanda por qualidade de vida, 

a exemplo dos movimentos ambientalistas.  

Assim, tem-se como exemplo de novo movimento social, os movimentos 

ambientalistas, com suas correntes preservacionista e conservacionista, de modo que esta 

se volta para o desenvolvimento controlado, através do uso de tecnologias menos 

impactantes e alternativas de desenvolvimento e aquela prega a intocabilidade aos recursos 

existentes visando garantir a existência futura. 

 

2.5. – As possíveis perspectivas de estudo sobre os movimentos ambientalistas  

Conforme viu-se ao longo deste trabalho, percebe-se que há permissão para a 

abertura de um debate em torno de diversos questionamentos epistemológicos, 

comportando uma apreensão das pluralidades e singularidades inerentes aos movimentos 

ambientalistas. 

Para Eduardo Viola, os movimentos ambientalistas possuem quatro posições 

básicas: a) os fundamentalistas; b) os realistas; c) os eco-socialistas; e d) os ecocapitalistas. 

Os fundamentalistas seriam representados por aqueles que acreditam tão somente na 

criação de uma sociedade posta à margem do padrão materialista existente, desacreditando 

desta forma numa transformação da lógica capitalista predatória hoje vivida. 



Capítulo 2 – Meio ambiente, memória e liderança versus movimentos ambientalistas 
 

31

Os realistas acreditam na mudança da sociedade a partir da construção e 

crescimento de um movimento ambientalista regido por princípios que levem a uma 

ecologização lenta, mas de caráter permanente. 

Os eco-socialistas propõem a ruptura com a sociedade capitalista conforme o 

referencial normativo da estatização ampla do sistema produtivo gerido através do 

planejamento participativo centralizado (PARESCHI, 1997).  

Por último, os eco-capitalistas são a favor do mercado como alocador de recursos, 

sendo ele disciplinado pelo Estado, o qual tem papel fundamental na salvaguarda da 

natureza e da sociedade.  

No movimento ambientalista mundial a posição ecologista realista é a 

predominante, sendo minoritárias as outras três. No entanto, na opinião pública ocidental 

sensível à ecologização, a posição eco-capitalista é a predominante, sendo secundária a 

ecologista realista. A posição eco-socialista predomina, é claro, nos setores da “cultura 

socialista-comunista ocidental sensíveis à ecologia” (como por exemplo, numa forte 

corrente verde dentro do Partido Comunista Italiano liderada por P. Ingrao) e nos setores 

da oposição democrática em algumas sociedades da Europa Oriental sensíveis à ecologia 

(Polônia, Alemanha, Hungria, [antiga] Checoeslováquia). Finalmente, a oposição 

ecologista fundamentalista, por definição, não existe fora do movimento ecologista” (Viola 

apud Pareschi, 1997, 37).  

Ainda, segundo Viola (2003), a análise do movimento ambientalista pode ser 

efetuada por meio de três abordagens, enquanto: 

1) Grupo de interesse, segundo o qual o ambientalismo emerge a partir das 

demandas geradas pela poluição ambiental, canalizada por meio de sistema político. 
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2) Novo movimento social, o qual entende que as transformações na estrutura 

social têm levado ao surgimento de novos movimentos sociais, enfatizando a busca pela 

qualidade de vida e descentralização. 

3) Movimento histórico, que parte do pressuposto de uma insustentabilidade a 

médio e longo prazo devido aos graves problemas ambientais, gerando assim uma 

demanda por qualidade de vida, em oposição ao consumismo exagerado. Considera 

também que o conflito atravessa os diversos setores sociais. 

Segundo esta última abordagem, a qual será observada neste trabalho, uma forte 

transformação está ocorrendo desde a década de 60, por meio de uma demanda por 

qualidade de vida surgida no setor mais educado da população. Demanda esta que, somada 

à percepção da crise ambiental que assola todo o planeta, torna-se causa fundamental para 

globalização do movimento ambientalista. 

Ainda, segundo este enfoque, as organizações não-governamentais e grupos 

comunitários dedicados à proteção ambiental fazem parte de um movimento mais amplo 

que inclui setores do empresariado cujos sistemas produtivos preenchem em medida 

significativa o critério da sustentabilidade, grupos e instituições científicos cujo esforço de 

pesquisa coloca-se no rumo da sustentabilidade, setores da estrutura estatal 

(particularmente agência estatais) que consideram a proteção ambiental como uma 

dimensão fundamental da ação de governo, agências intergovernamentais orientadas para a 

sustentabilidade planetária. 

Dentro dos movimentos ambientalistas, então, pode-se entender que estão os 

movimentos preservacionistas em favor da flora e da fauna; os movimentos que se 

dedicam contra a poluição urbana e rural; os movimentos que lutam contra a energia 
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nuclear; aqueles que lutam pela utilização de tecnologias menos impactantes e de maior 

eficiência energética; os movimentos a favor do saneamento urbano. Assim, se entende 

como movimentos ambientalistas tanto as organizações não-governamentais 

profissionalizadas quanto os grupos de base comunitários limitados organizacionalmente.  

2.6 – As visões acerca da natureza no ambientalismo 

A adoção de distintas concepções de natureza no âmbito das lutas ambientalistas 

por diferentes movimentos confere um caráter ideológico ao ambientalismo, pois o uso de 

tais concepções de natureza traduz-se de fato, enquanto discursividades, em disputa da 

hegemonia no cenário decisório no tocante à crise do ambiente global (Viola, 1999 apud 

Souza, 2002) 

Desta forma, tais razões servem para correlacionar as concepções de natureza ao 

surgimento de preocupações institucionais de conservação, devendo atentar para o fato de 

que tal temática tem fundamentações bastante distanciadas em termos de tempo e espaço, 

porém ainda muito distante de serem equacionadas, de modo a se articular um consenso. 

Outrossim, deve-se observar também que leque de enfoques dados, leva-nos a 

refletir acerca dos óbices em poder convergir para uma causa apenas que possa explicar a 

separação da sociedade e a natureza nos dias de hoje.  

Como coloca Souza (2002), a formulação originária sobre a natureza, no 

pensamento fisiológico pré-socrático, parte da apreensão da coisa presente, em si mesma, 

auto-emergente, ou seja, a visão da natureza como physis, pensar as coisas presentes no 

mundo era pensar no próprio fogo, na água, etc. 
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Já a concepção Aristotélica, toma a natureza de forma teleológica, ou seja, que se 

destina a um fim além de si mesma, onde o meio é algo que apenas acontece, que está 

presente e os elementos nos envolvem e estão perto desde o início. 

Mostra indubitavelmente relevante o entrelaçamento destas duas concepções, a 

partir da segunda metade do século XIX, onde a idéia de natureza por si só e sempre 

presente permitiu que fosse alimentada a atuação predatória do capitalismo, no período da 

Revolução Industrial. 

Os danos ostensivos aos rios, bem como a própria deterioração das condições de 

vida nas cidades e a poluição do ar, durante os séculos XVII e XVIII, deram suporte ao 

surgimento da vertente do preservacionismo, nas cidades industrializadas. O 

preservacionismo foi responsável, por exemplo, pela criação de jardins domésticos e de 

parques botânicos, em vários países da Europa, o que retratava de certa maneira uma busca 

por uma natureza idealizada, o que leva, no século XIX, a criação de Unidades de 

Conservação.  

Ressalta Souza (2002) que, o mesmo argumento será analisado nas formulações 

desenvolvidas pelos ideólogos da perspectiva ambientalista denominada Ecologia 

Profunda, sistematizada na segunda metade do século XX, cujo princípio biocêntrico, isto 

é, de um estatuto igualitário perante a existência de todos os seres, é reafirmado de 

ecologia explicita por Coetzee.  

Na Modernidade, em decorrência da filosofia racionalista, preconiza a concepção 

de Descartes de natureza, que passa a ser entendida sem interior, externa a si mesma, 

regida por um sistema de leis, as quais deveriam ser desnudas pelo homem, a fim de que 

ele pudesse dominar a vida e o mundo exteriores a ele, o que seria condição primeira para 
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que pudesse garantir sua própria existência. Desta forma, implicando em uma ruptura na 

concepção da natureza physis. 

Assim, a concepção de Descartes pode ser verificada em meio às formulações 

ideológicas de orientação antropocêntrica, a qual concebe ao homem a possibilidade do 

mesmo atuar sobre a natureza sem qualquer envolvimento com a mesma. 

Foladori, 2001 apud Souza, 2002, coloca que “(...) essa concepção de natureza 

enquanto máquina regida por leis externas a si mesma, passível de regulação e de completo 

domínio pelo homem encontra-se também no substrato da teoria econômica, desde os 

fisiocratas até a escola neoclássica, cabe salientar que a economia, em termos 

etimológicos, refere-se à “administração da casa” e que a preocupação central dos 

economistas tanto fisiocratas quanto clássicos era o controle da natureza, entendida como 

arsenal de recursos disponíveis aos homens que os controlassem”. 

Além dessa concepção, surge uma retomada à concepção romântica, abrindo espaço  

a uma filosofia da natureza, tendo como expoente, por exemplo, Schelling, conferindo 

sustentação a um ambientalismo de postura holística, retomando uma “concepção de 

homem encontrada em Heráclito, como servo do lugar, em oposição à concepção 

racionalista de homem como o senhor do jardim” (Souza, 2002,). 

Por meio dessas várias concepções de natureza, houve agravamento entre suas 

contradições e as formas de produção da vida social, causando vários desdobramentos ao 

longo do século XX, originando discussões das quais surgiram as principais orientações 

teóricas acerca da sustentabilidade, enquanto busca por melhoria na qualidade de vida, no 

marco do ambientalismo do Brasil. 

 



Capítulo 2 – Meio ambiente, memória e liderança versus movimentos ambientalistas 
 

36

2.7. – A percepção global da crise ambiental e o surgimento do ambientalismo 

A percepção em torno da questão ambiental não é algo recente, uma vez que se 

verificam, por exemplo, desde o século XIX, denúncias de perturbação provocada por 

barulho, contaminação de água, entre outros fatores, os quais demonstram a situação de 

insalubridade na qual se encontrava a classe operária inglesa naquela época. Contudo, 

como bem coloca Maurício Waldman (1992), o silêncio histórico sobre as questões 

ambientais nesse período se justifica no fato de a classe operária ter sido por muito tempo a 

vítima exclusiva da degradação ambiental.  

Apenas no século XX, precisamente nos anos 60, a questão ambiental passou a ser 

vista com outros olhos, pois os resultados das mudanças impostas pelo homem ao meio 

ambiente já atingiam não mais se restringiam só às classes menos favorecidas. 

Argumentação corroborada por Lago e Pádua (1984) corroboram ao argumentarem 

também que, apesar dos graves problemas ambientais do século XIX relacionados à 

poluição industrial, um dos motivos pelos quais a preocupação ambiental não surgiu 

naquela época de forma mais explícita foi o fato de a degradação ambiental afetar 

principalmente os trabalhadores, sendo somente no século XX que esses problemas 

alcançaram também as classes mais favorecidas. 

Dentre os diversos fatores que despertaram o homem para uma visão mais 

abrangente acerca da problemática ambiental, podemos verificar que: 1. a crise ambiental 

passa a afetar pequenos segmentos da burguesia, bem como os mais variados setores 

sociais (WALDMAN, 1992); 2.são divulgadas reveladoras e claras inquietações sobre a 

situação ambiental do planeta por estudiosos através de relatórios como, por exemplo, 

Limites do Crescimento; 3. surgem reações embrionárias de movimentos de protestos; 4. o 

aperfeiçoamento dos meios de comunicação de massa possibilita a chegada dessas 
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questões ao nível societário; 5. observa-se a publicação de livros sobre a questão, como no 

caso da obra de Rachel Carson com sua Primavera Silenciosa
4. 

Embora o período do Pós-Segunda Guerra Mundial tenha marcado a emergência 

do movimento ecológico, pode-se encontrar iniciativas e eventos significativos ligados à 

preocupação com problemas ambientais no século XX anteriores à década de 1950 

(CAMARGO, 2003). Nas décadas de 1940 e 1950, o movimento ambientalista não era 

generalizado e estava pontuado nos países industrializados e em colônias da França, 

Holanda e Inglaterra, além de sofrer influência direta da teoria neo-malthusiana e dos 

ideais preservacionistas, que defendia a intocabilidade das áreas ainda inexploradas.  

Nesse período, apresenta-se um contexto histórico bastante favorável à não 

implosão da percepção ambiental. As conseqüências da 2ª Guerra Mundial faziam-se 

observar fortemente nos anos iniciais da década de cinqüenta e foram tais conseqüências 

que cobriram os olhos da humanidade – sedenta por uma recuperação rápida de suas 

economias – para as questões ambientais. Entre tais conseqüências podemos citar a 

necessidade da reorganização política mundial, a recuperação das economias danificadas 

diretamente e indiretamente pelo conflito e o desenvolvimento de processos industriais de 

países eminentemente agrícolas.  

Dentro de todo esse contexto, o desenvolvimento econômico parecia, à vista de 

todos, uma necessidade eminente e sem margem para ser questionado. Mas a reconstrução 

pós-guerra indicava maior velocidade de ganhos em relação aos países que já possuíam 

uma história de industrialização. A exemplo disso, temos os “milagres” alemão e japonês 

                                                 
4 “Primavera Silenciosa” (Silent Spring), de Rachel Carson, trazia um teor de denúncia e avaliava os efeitos 

do mau uso de pesticidas e inseticidas químicos sintéticos (o DDT) na produção agrícola americana. 
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que eram observados por outras nações e de certa forma desejados, sem que houvesse 

maiores questionamentos sobre a profundidade das crises.  

Na década de 1960, as contradições do modelo desenvolvimentista começam a ser 

percebidas mundialmente. Variáveis já sentidas anteriormente passam a ser vistas como 

problemas, como o aumento da biomassa humana; a corrida pelo desenvolvimento 

econômico, implicando no consumo crescente de bens materiais e de energia; o 

crescimento de massas residuais com a diversificação das tecnologias de produção; o 

aumento do potencial destrutivo planetário com a proliferação de armas nucleares; etc. 

Nesse mesmo tempo surge um novo movimento ambientalista - ainda sob a influência da 

teoria neo-malthusiana - de caráter independente, mais ativista e político, e preocupado 

com aquelas questões mais amplas. 

Na década subseqüente, observa-se uma acirrada discussão sobre os limites do 

desenvolvimento econômico, abalando com isso os valores do poder técnico-científico. 

Estas discussões foram estimuladas por obras como “Limites do Crescimento”, do Clube 

de Roma5, divulgada em 1972, e conferências internacionais como foi o caso da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, 

também em 1972.  Ainda em 1974 ocorreu a Conferência de Bucarest, que procurou 

avaliar as implicações da biomassa humana como elemento de pressão sobre os sistemas 

ambientais. De acordo com Lago (1991), (...) “na década de 70 qualquer discurso que não 

introduzisse a perspectiva de danos ambientais tornou-se inconseqüente e aleatório”. 

Já na década de 80, grande parte das nações elaborou leis para regulamentar as 

atividades industriais potencialmente poluidoras, bem como, houve também um 

                                                 
5 O “Clube de Roma” é uma organização internacional não governamental, integrada por cientistas, 

empresários, artistas, enfim, personalidades de diversos campos de atuação. (Lago, 1991). 
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significativo impulso na cobrança de Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de 

Impacto Ambiental, com audiências públicas e aprovações em diferentes níveis de 

organizações do governo. (Moura 2000 apud CAMARGO, 2003).  

Na década de 90, tem-se outro grande marco em relação à consciência ecológica, 

em 1992, acontece a Rio-92, na qual chamou-se a atenção de todo o mundo de que estava 

evidente que o homem deveria rever a insustentabilidade a que chegou sua relação com a 

natureza. Nessa mesma década, o ambientalismo vê-se projetado tanto sobre as realidades 

locais quanto as globais, abrangendo a sociedade civil, o Estado e o mercado. 

Nessas últimas décadas, houve uma migração de temas ecológicos de núcleos 

científicos e instituições governamentais para a esfera societária através de uma grande 

propagação de matérias jornalísticas com enfoques ecológicos. Observou-se também a 

formação de grupos ecológicos mais articulados com outros movimentos sociais, inclusive 

incorporando o socioambientalismo ao seu discurso. 

 

2.8. – O ambientalismo no Brasil 

Não diferente do que aconteceu em nível mundial, percebemos claras 

manifestações, iniciativas e eventos a favor do meio ambiente em décadas anteriores ao 

período proposto neste trabalho. Vemos a grande participação de movimentos 

ambientalistas até mesmo na formatação de legislações de defesa ao meio ambiente. 

Viola (1987) ratifica que, como o Brasil passou por uma significativa aceleração 

de seu crescimento econômico, como conseqüência veio a crise ecológica, a qual levou ao 

surgimento de movimentos ambientalistas no país. 
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Ainda, segundo Viola (1987), podem ser distintos três períodos na história dos 

movimentos ambientalistas brasileiros: um primeiro momento, de 1974 a 1981, cuja 

principal característica dos movimentos é a denúncia de degradações ambientais nas 

cidades e a criação de comunidades alternativas; no segundo momento, (1982 a 1985), 

pode-se verificar uma transição, onde ocorreu uma grande expansão tanto qualitativa como 

quantitativamente dos movimentos e, por fim no terceiro momento, a partir de 1986, a 

maioria dos movimentos ambientalistas entendeu como de grande importância a 

participação ativa junto ao parlamento. 

Carlos Minc (1987) apud Bernardes, ressalta que a questão ambiental no Brasil 

tem uma ligação direta com a justiça social, uma vez que, segundo aquele autor, só poderá 

acontecer desenvolvimento ecologicamente viável numa sociedade profundamente 

democrática em que sua população tenha poder sobre a organização da economia e do uso 

do espaço, além de poder inventar novos direitos que ampliem seus espaços de autonomia 

e de liberdade. 

Mesmo observando a periodização colocada anteriormente, muito antes percebe-

se a participação do movimento ambientalista no cenário brasileiro, como por exemplo, em 

1933, no Rio de Janeiro, então capital da República, ocorreu a primeira reunião nacional 

sobre políticas de proteção ao meio ambiente natural, convocada pela Sociedade dos 

Amigos da Natureza. 

 Os subsídios levantados pela conferência contribuíram para a elaboração do 

Código Florestal de 1934, bem como influenciaram a legislação destinada à proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional, que, em 1937, incluiu entre os bens protegidos 

(...) “os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e 
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proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza”. (URBAN, 

2001). 

Na década de 40 o movimento ambientalista gaúcho chamou atenção pela 

participação na sistematização de estudos acerca de Parques Nacionais no Brasil, assim 

como o problema do desflorestamento. Na década seguinte, precisamente em 1958, foi 

criada a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), objetivando 

apresentar propostas de desenvolvimento considerando medidas que acabassem com o uso 

descontrolado dos recursos naturais.  

A participação de membros da FBCN em cargos importantes da esfera federal, a 

exemplo de Victor Abdennur Farah, que presidiu o Conselho Florestal Federal influenciou 

também nas políticas públicas, como a elaboração do Código Florestal de 1965. 

Apesar de iniciativas e eventos significativos ligados à preocupação com 

problemas ambientais em décadas anteriores, é na década de setenta que encontramos o 

marco inicial da influência de movimentos ambientalistas na formulação de medidas de 

proteção e na cobrança de políticas públicas ambientais. 

A respeito dos movimentos ambientalistas no Brasil, vale salientar que, como bem 

diz Melo e Souza (2002), eles apresentam caráter antagônico entre suas distintas matrizes 

ideológicas, as quais seguem diversas orientações teóricas, fundamentadas em diferentes 

visões da natureza, remontando ao mundo clássico. A partir disto, podem ser observadas 

inúmeras correntes formadoras do ambientalismo brasileiro, a cornucopiana, a 

conservacionista, a ecossocialista, o ambientalismo de matizes holísticas (ecologia 

profunda) e o capitalismo verde. 



Capítulo 2 – Meio ambiente, memória e liderança versus movimentos ambientalistas 
 

42

Destarte, tais correntes não possuem caráter homogêneo, uma vez que entrelaçam 

em suas composições diversas orientações ideológicas, tais como a antropocêntrica, a 

biocêntrica, a teocêntrica e a ecocêntrica. 

Segundo Viola (2003), pode-se verificar que o movimento ambientalista brasileiro 

possui basicamente duas fases: uma fundacional, compreendida entre os anos de 1971 a 

1986, e outra, recente, que inicia em 1987 e perdura até os dias atuais.  

Durante a década de 70, a escala e velocidade dos projetos de desenvolvimento do 

governo militar atingiram um clímax que não resultou apenas em crise econômica, mas 

também em uma tempestade conjunta de desastres ambientais (DEAN, 2004). Tal situação, 

somada ao estímulo da transferência para o Brasil das indústrias mais poluentes que 

enfrentavam duras críticas da opinião pública nos países industrializados, fez com que 

florescesse atividades de denúncia e a criação de uma consciência pública sobre os 

problemas de degradação tanto social quanto ambiental no país. 

Percebe-se que, no Brasil, os movimentos ambientais começam a ter maior 

expressão a partir dessa década, em virtude da somatória de fatores externos e internos. 

Entre os externos, podemos destacar a Conferência de Estocolmo em 1972 e a anistia dos 

exilados políticos em 1979. Os internos são representados pela superação do ideal 

desenvolvimentista, o aumento da degradação na Amazônia e a influência dos debates 

sobre a qualidade de vida junto à classe média, reforçando a idéia de que o uso racional do 

meio ambiente pode permitir o avanço tecnológico, diminuindo seu alto poder de impacto 

sobre a natureza. 

Inicialmente, os movimentos questionavam os impactos provocados pelos 

empreendimentos humanos sobre a natureza, sendo “(...) interessante observar que outras 
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questões diretamente ligadas aos problemas de agravamento da degradação ambiental, tais 

como crescimento populacional e déficit de saneamento não faziam parte da agenda dessas 

organizações, contribuindo para uma visão limitada da realidade” (JACOBI, 2003). 

Há dificuldades de se precisar o número de grupos ambientalistas, uma vez que, 

entre outros motivos, observa-se que a maioria deles tem uma vida breve, muitas vezes 

nem sequer chegando a um ano de existência, boa parte por fracassarem na tentativa de 

conseguir uma mínima estrutura organizacional que propicie continuidade ao trabalho. 

Em sua fase fundacional (1971-1986) “as associações estão constituídas 

predominantemente por pessoas de formação universitária, com uma renda acima da média 

brasileira” (VIOLA, 2003). “Geralmente, nesta fase, a eficácia das lutas ambientalistas é 

muito baixa em termos de ganhos precisos, mas é significativa se considerarmos a 

ecologização da mentalidade de contingentes qualitativamente importantes na população” 

(SORRENTINO, 1988 apud VIOLA, 2003). 

Quanto à inter-relação entre a problemática e a justiça social, a fase fundacional 

foi marcada por grandes mudanças, uma vez que no início da década de 70 as associações 

não tinham repercussão alguma entre a maioria pobre da população, tendo como uma das 

razões a preocupação intransigente pelo meio ambiente, em discussões acima do nível de 

vida das classes mais populares. Ao passo que, por volta de 1986, uma grande parte dos 

movimentos ambientalistas viam a ligação a setores mais populares da sociedade como 

tarefa crucial para o desenvolvimento de suas atividades. Ao mesmo tempo, em cidades 

industrializadas, grupos ambientalistas começaram a dialogar com centrais sindicais, no 

sudeste e com movimentos de trabalhadores rurais, no sul do país,visando uma reforma 

agrária que obedecesse aos princípios ecológicos. 
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Contudo, no que diz respeito à conexão com o problema do desenvolvimento 

econômico, nesta fase os movimentos ambientalistas brasileiros aparentavam certa 

ingenuidade e ignorância, uma vez que quase sua totalidade era avessa a pensar e falar em 

economia, criando um abismo entre os ambientalistas e os economistas. 

Na fase fundacional, vê-se ainda uma baixa eficácia em termos de ganhos 

precisos, porém significativamente importante se for considerado a ecologização da 

mentalidade de contingentes qualitativamente importantes da população (Sorrentino, 1988 

apud Viola, 2003). A degradação não sofreu nem sequer algum retardo, mas a percepção 

para a degradação aumentou na sociedade, fato este que colaborou sobremaneira para a 

criação de uma identidade coletiva do movimento ambientalista. 

A década de 1980, definida por Viola (2003) juntamente com a de 90 como a fase 

recente do ambientalismo brasileiro, é caracterizada pela atuação dos movimentos 

ambientalistas junto ao poder Legislativo, de modo a viabilizar leis de proteção ambiental. 

É nesse período que temos o nome de Fábio Feldman, de São Paulo, eleito para o 

Congresso Constituinte, que contribuiu para um saldo positivo pela exposição de idéias 

ambientalistas durante a campanha eleitoral, além de contribuir significativamente para 

que fosse reservado em nossa Carta Magna um capítulo exclusivo ao meio ambiente. 

Na segunda metade da década de 1980, o ambientalismo influencia vários 

movimentos sociais, que incorporam a proteção ao meio ambiente aos seus trabalhos, 

muito embora não a tivessem como eixo de suas ações. Verificamos, então, outro grande 

nome na pessoa de Chico Mendes, que adquiriu notoriedade internacional, chegando até a 

ganhar o Prêmio Global da ONU, no ano de 1987. Conforme afirma Jacobi (2003), é 

também a partir dessa época que o movimento ambientalista supera sua resistência a 
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qualquer diálogo com economistas e/ou empresários, pois tinham o entendimento de que a 

ecologia e a economia não eram compatíveis. 

O processo de transformação da problemática ambiental do Brasil, da proteção 

ambiental para o desenvolvimento sustentável, deve ser colocado num contexto de 

defasagem entre os níveis de discurso, do comportamento individual e da política pública. 

A importância da questão ambiental está hoje estabelecida, no nível do discurso, nos 

formadores de opinião e no conjunto da população que se considera informada, sendo que 

uma grande maioria dela é favorável a uma relação entre desenvolvimento, e a outra, o 

meio ambiente. A importância discursiva da questão ambiental traduz-se numa legislação 

relativamente avançada. Porém, os comportamentos individuais estão muito aquém da 

consciência ambiental presente no discurso; são muito poucas as pessoas que pautam 

conscientemente seu cotidiano pelos critérios de eficiência energética, reciclagem de 

materiais, redução do consumo suntuário e participação voluntária em tarefas comunitárias 

de limpeza ambiental. As políticas públicas estão a meio caminho entre um discurso-

legislação bastante ambientalizados e um comportamento individual-social bastante 

predatórios: por um lado as políticas públicas têm contribuído para estabelecer um sistema 

de proteção ambiental no país; por outro lado, o poder público incapaz de fazer cumprir 

aos indivíduos e às empresas uma proporção importante da legislação ambiental. 

É interessante notar que, paralelo à mudança de discurso, também houve 

mudanças nas formas de atuarem os movimentos ambientalistas, pois, o agravamento da 

crise econômica e a aproximação com outros movimentos sociais, contribuíram para que o 

desenvolvimento sustentável, rejeitado até o início da década de 80, pudesse ser agregado 

ao discurso ambiental. 
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2.8.1 – As lideranças ambientalistas no Brasil 

No Brasil, percebemos que, o berço do movimento ambientalista situa-se entre o 

Sul e sudeste, mais precisamente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do 

Sul, dada a importância de suas representações e participações no cenário nacional. 

No Rio de Janeiro, como já fora mencionado anteriormente, aconteceu a primeira 

reunião nacional sobre políticas de proteção ambiental natural, no ano de 1933, reunindo 

grande grupo de cientistas. Na sua organização vemos o nome de Leôncio Correia, o qual 

presidiu o comitê executivo. Dado o sucesso do evento, foram formulados subsídios para a 

elaboração do Código Florestal de 1934, bem como a legislação destinada à proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional. 

Também surge no cenário brasileiro o nome de Alberto Torres, um dos políticos 

mais importantes do período pré-republicano, seu pensamento marcou decisivamente 

algumas das principais lideranças do movimento conservacionista que surgiu em 1958, 

quando houve a criação da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN). 

Entre os nomes dos fundadores da FBCN estão vários cientistas, políticos e 

jornalistas, tais como Coimbra Bueno, Artur Miranda Barros, Hermany Filho, etc. 

Hermany Filho foi o primeiro presidente da FBCN e o senador Coimbra Bueno seu 

segundo, mas foi sob a presidência de Victor Abdennur Farah, no Governo Jânio Quadro, 

houve a intervenção direta da FBCN sobre as políticas de conservação da natureza, com a 

assunção de Farah à presidência do Conselho Florestal Federal. 

A participação de ambientalistas no cenário político foi sendo significativamente 

ampliada, a ponto de influenciar altas patentes do Estado Maior das Forças Armadas, como 

os almirantes José Luiz Belart e Ibsen de Gusmão Câmara. 
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O Almirante Belart aproximou-se dos conservacionistas após sua assunção ao 

Comando da Flotilha5 do Amazonas, a qual tinha por objetivo a fiscalização daquela 

região. Tornou-se amigo pessoal de Harold Strang, que desempenhava função de 

coordenador de uma comissão técnica da FBCN, participando ativamente das discussões 

importantes acerca do meio ambiente no país, bem como tornou-se consultor de 

organismos internacionais voltados à causa ambiental. 

Homem de inteligência notável e um grande articulador, mesmo após ter ficado 

paraplégico em virtude de um acidente ocorrido em uma missão, Belart conduziu uma 

campanha contra o projeto de construção da Hidrelétrica de Itaipu. Tentou por diversas 

vezes alterar o projeto inicial por uma alternativa menos impactante, mas não logrou êxito 

em sua luta. Contudo, Belart não chegou a ver o sepultamento das Sete Quedas, uma vez 

que faleceu três anos antes do início das atividades do reservatório de Itaipu. 

Destarte, logo após a morte de Belart, o almirante Ibsen de Gusmão Câmara, que 

também passou pelo Comando da Flotilha do Amazonas, substituiu aquele nas lutas em 

nome do conservacionismo, dedicando-se à defesa do patrimônio ambiental do Brasil. 

Assim que se aposentou, em 1981, Ibsen assumiu o cargo de presidente da 

FBCN, desempenhando assim um papel essencial como articulador entre as organizações 

não-governamentais e o governo. Entre seus maiores feitos, está a campanha contra a caça 

às baleias, fazendo com que a FBCN criasse uma significativa mobilização popular. 

                                                 
5 Agrupamento de navios (de guerra ou de pesca) de pequeno tamanho e com características idênticas ou 

semelhantes. 
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Desde o Comando da Flotilha até hoje, o almirante Ibsen desempenhou um papel 

muito importante junto a segmentos da sociedade civil, sendo membro ativo de 

importantes ONG’S ambientalistas do país.  

Em São Paulo, um protesto contra a poluição urbana, no ano de 1973, deu origem 

às primeiras manifestações ambientalistas, onde o artista plástico Emílio Miguel Abellá, 

caminhando de máscara  pelas ruas do centro da capital, chamou a atenção para o futuro da 

cidade e do planeta. Anterior a este protesto, quase não há registro algum de manifestações 

voltadas para as questões ambientais em São Paulo. 

Ainda em São Paulo podemos verificar nomes como o de Ernesto Zwang, do 

movimento Ecologia e Pacifismo (ECO-PAZ), que teve papel importantíssimo na 

contestação de instalação de usinas nucleares no litoral paulista, além de ter atribuições 

voltadas para o monitoramento, conservação, educação e mobilização pública. 

Outros nomes como os de Miguel Abellá, Paulo Nogueira-Neto, Lauro Travassos 

Filho e José Carlos Magalhães, também surgem no cenário paulista, através da Associação 

de Defesa da Flora, transformada posteriormente em Associação de Defesa do Meio 

Ambiente, a qual defendia as florestas do Pontal do Paranapanema. 

Em regra, os movimentos ambientalistas no Estado de São Paulo não tinham 

como objetivos a mobilização. Assim, Miguel Abellá, Catalão que veio para o Brasil em 

1965, após percorrer as ruas do centro de São Paulo com uma máscara contra gases, surge 

no cenário destes movimentos, através do Movimento Arte e Pensamento Ecológico 

(MAPE), rompendo com a perfil “acadêmico e distante do povo”, criando um novo estilo 

para as discussões acerca dos problemas afins com o meio ambiente, além de influenciar 

no surgimento de outros movimentos. 
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As discussões iniciadas pela MAPE sofriam forte influência de Abellá, 

desencadeando reflexões que abordavam também aspectos sociais e éticos, valorizando a 

participação de todos. 

Paulo Nogueira-Neto também surge no cenário como um grande nome, dada sua 

contribuição na história do ambientalismo, tanto em atividades governamentais como não-

governamentais. Em 1974, assumiu a implantação da Secretaria Nacional de Meio 

Ambiente, permanecendo nela por doze anos, mas nunca abandonando sua atividades junto 

ao movimento ambientalista. 

Durante a Gestão de Paulo Nogueira-Neto, a Política Nacional de Meio Ambiente 

foi aprovada a partir da sanção da Lei n.º 6.938, em 31 de agosto de 1981, introduzindo 

inovações importantes como o estímulo à participação da sociedade na defesa ao meio 

ambiente. 

No Rio Grande do Sul, o movimento ambientalista se apresenta com profundo 

enraizamento regional, além de ter uma grande projeção nacional e internacional. Entre 

seus maiores representantes podemos destacar o nome de Balduíno Rambo, o qual 

precedeu os primeiros estudos e propostas referentes à implantação de parques nacionais 

como forma de proteção ao meio ambiente, realizados por Wanderbilt Duarte de Barros, o 

qual fora o primeiro diretor do Parque Nacional de Itatiaia. 

Henrique Luís Roessler, que trabalhava na Delegacia Estadual de Portos, realizou 

trabalhos singulares de fiscalização voluntária de atividades de caça e pesca no Rio Grande 

do Sul. Roessler destacou-se por suas publicações, as quais “(...) durante mais de seis anos 

tiveram grande influência na formação, na opinião pública, de uma corrente  simpática à 

questão ambiental”. Seus textos, reunidos em uma publicação da Associação Gaúcha de 
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Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN) causaram grande surpresa pelo domínio dos 

temas afins com a ecologia e pela habilidade com que eram tratadas suas idéias. 

Não poderia deixar de ser citado o nome de José Lutzenberger, que presidiu a 

Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, vindo até mesmo a influenciar a 

Associação Democrática Feminina Gaúcha (ADFG), que tinha como nome de destaque 

Magda Renner, a qual criou até o setor de ecologia e envolvimento das associadas nas lutas 

ambientais. 

A ADFG foi responsável, por exemplo, pela criação do Parque do Delta do Jacuí, 

em Porto Alegre, através de uma campanha de proteção das ilhas do rio Guaíba, as quais 

eram usadas como depósito de lixo da cidade.  

Inicialmente, a ecologia não fazia parte das prioridades da ADFG, contudo, após 

assistir uma palestra de José Lutzenberger na Associação dos Agrônomos de Porto Alegre, 

que tinha como título “Os quatro princípios básicos da ecologia”, Magda Renner mudou 

suas convicções pessoais e abraçou a ecologia como uma causa básica. Magda Renner 

lembra do momento em que essas mudanças pessoais iniciaram: 

“Lutzenberger apresentou os quatro princípios, que são coisas tão 

simples que são até banais. Mas uma coisa que se torna uma 

banalidade é uma realidade que todos os dias está ao alcance de 

todos. Então, por exemplo, o primeiro princípio era que em um 

espaço limitado não pode haver crescimento ilimitado. Não precisa 

explicação nenhuma. Outro: a natureza não produz lixo, porque os 

detritos e dejetos e os cadáveres de uns são o alimento e matéria-

prima de outros. Outro: todos os ecossistemas naturais são auto-
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sustentados – auto-sustentados e auto-regulados. Só se desregulam 

quando nós entramos com as nossas coisas. E, finalmente, a natureza 

não é um aglomerado aleatório de elementos e organismos vivos, e 

sim cada um tem o seu lugar e a sua função a cumprir. Então, eu 

digo: com esses quatro princípios, tu estarás absolutamente dentro 

da ecologia de ontem, de séculos atrás e de séculos à nossa frente. 

São princípios imutáveis, naturais e eternos.” (Renner apud Urban, 

2001). 

José Lutzenberger, gaúcho de Porto Alegre, agrônomo de currículo brilhante, 

destacava-se pela sua espantosa capacidade de trabalho, presidiu a AGAPAN, a qual 

começou a atrair as atenções da imprensa devido às reações rápidas e fortes de 

Lutzenberger à qualquer tipo de degradação. Lutzenberger exercia fascínio junto à 

imprensa em virtude por demonstrar ser um homem de grande maturidade, muito bem 

informado e que tinha grande poder de organizar seu raciocínio. 

Durante os anos de 1990 e 1992, exerceu a presidência da Secretaria Especial de 

Meio Ambiente do governo Collor, surpreendendo todo movimento ambientalista, vindo a 

ser demitido no mês de março de 1992, por tentar fazer iniciar uma investigação acerca da 

atividade madeireira no Brasil, envolvendo a OAB, a Procuradoria Geral da República e 

representantes de ONG’S nacionais. 

Os exemplos supra postos, através dos nomes de destaque de lideranças 

ambientalistas mostram essa importante característica do movimento ambientalista, ou 

seja, sua diversidade. Seu caráter multisetorial, dado pelo seu amplo número de atores e 

práticas, faz com que guarde consigo várias tendências e proposições na orientação de suas 

ações, visando atingir valores inerentes a equanimidade social e conservação ambiental. 
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Alguns movimentos são mais voltados para a realização de trabalhos de base, de 

educação, de militância e protesto, bem como outras que possuem caráter mais político, ou 

até mesmo de implementação de projetos. Todos esses vetores observados levam a crer em 

um crescente amadurecimento, mesmo que lento, o qual leva à consolidação de práticas 

voltadas para a instituição de ações sustentáveis. 

Desta forma, percebeu-se que o movimento ambientalista tem forte infiltração nos 

vários setores da sociedade e trabalha de forma interdisciplinar, visando a melhoria da 

qualidade de vida gerada por conflitos existentes que possuem relação direta com a questão 

ambiental. Ressaltando, assim a importância de seu entendimento em nível estadual, de 

modo a perceber essa dinâmica e suas correlações diretas e/ou indiretas com as ações e 

concretizações para a melhoria da qualidade de vida e busca pela sustentabilidade em 

Sergipe. 

 

2.9. – O Estado de Sergipe no contexto ambiental  

Não diferente do contexto brasileiro como um todo, Sergipe teve sua ocupação 

muito traumática, dada a forma de exploração dos seus recursos naturais por parte dos 

colonizadores. 

Este Estado destaca-se como sendo o menor do país, possuindo apenas 21.900 Km2, 

mas sendo possuidor de muitos recursos naturais. Em seu passado, Sergipe tinha seu litoral 

coberto pela floresta até 40 Km à dentro. 

Dentre suas riquezas naturais, podemos destacar seus rios ( Rio Capivara, Rio 

Cágado, Rio Campanha, Rio Ganhamoroba, Rio Jacarecica, Rio Jacaré, Rio Jacoca, Rio 
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Japaratuba, Rio Lages, Rio Parnamirim, Rio Piauí, Rio Pitanga, Rio Pomomba, Rio Poxim, 

Rio Real, Rio Salgado, Rio São Francisco, Rio Sergipe, Rio Sovacão, Rio Vaza-Barris, Rio 

Vermelho)  que tiveram importante papel como vias de comunicação e transporte, sendo 

fontes de abastecimento e referências para fixação dos que, desde o início da ocupação, 

adentravam ao território. 

Neste contexto afim ao nacional, os recursos naturais de Sergipe foram sendo 

exauridos desde o início da colonização, a exemplo de nossa vegetação primitiva que 

praticamente não existe mais, uma vez que as matas tiveram que ceder lugar para as 

plantações de cana-de-açúcar, algodão ou cereais ou até mesmo pastagens. 

“Conhecer Sergipe é fazer uma viagem no espaço e no tempo. Perceber no espaço 

conquistado, dominado e organizado as marcas da história que fala de conquistas e 

vitórias, mas também de miséria, devastação, extermínio e morte. Uma história que se 

inicia com os índios, senhores de terra, das águas, dos animais e das matas, que a partir do 

século XVI começa a passar por uma duradoura e fundamental mudança e que continua 

hoje nos atos e processos vividos por todos os sergipanos.” (OLIVA e SANTOS, 1998) 

Podemos ver que o processo de modificação do meio ambiente e sua relação direta 

com a ocupação do território, não isenta Sergipe daquilo que ocorrera no Brasil como um 

todo, em termos de degradação.  

Durante os séculos XVII e XVIII houve evolução da Capitania de Sergipe e de sua 

Capital, São Cristóvão, a qual, após o desenvolvimento da economia açucareira, começava 

a apresentar problemas para o escoamento do açúcar da Província, haja vista ser afastada 

do litoral e, assim sendo, não dispor de um porto que permitisse a saída do açúcar. Somado 
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a isso, já não mais havia necessidade de se ter uma capital com características de cidade-

fortaleza. 

Com as transformações sofridas pelo Brasil, no século XIX, como por exemplo a 

transferência de capitais de algumas Províncias para locais mais próximos do litoral. Em 

Sergipe, “Inácio Joaquim Barbosa decretou em 17 de março de 1855 a transferência da 

capital para o povoado Santo Antônio do Aracaju.” (Santos e Oliva, 1998, p.) 

A escolha de Aracaju como sede da Capitania, representa a vitória dos produtores 

de açúcar do Vale do Cotinguiba, sem levar em consideração as dificuldades iniciais a 

serem enfrentadas em virtude das adversidades ambientais apresentadas como as áreas de 

charco predominante, que ocasionava presença de insetos e doenças como malária, cólera e 

febre amarela, fato este que só foi ser revertido muitas décadas depois. 

Já no século XX, após um processo de modernização associado ao crescimento 

urbano por que passara Aracaju, o crescimento populacional acelerou, tendo como 

resultado uma explosão demográfica urbana, a qual ocasionou evidentes problemas de 

infra-estrutura, como deficiência de habitação, escolas, médicos e problemas sociais 

derivados, já demonstrando um descompasso na relação do homem com o meio ambiente e 

subseqüente qualidade de vida. Assim, para a busca pela qualidade de vida tão almejada 

entram em cena os movimentos ambientalistas, a fim de tentar mudar as realidades que 

lhes são apresentadas acerca do meio ambiente. 

O Estado de Sergipe, como os demais Estados do Brasil tem graves problemas 

ambientais. Por isso, baseamo-nos em um mapeamento feito pelo MOPEC como material 

de ação, para traçamos o perfil ambiental de Sergipe, destacando as áreas de maior 
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incidência de problemas ambientais: No mapa "Perfil da Problemática Ambiental do 

Estado de Sergipe" (figura 1), assinala-se: 

Entre os problemas ambientais de Sergipe, constatou-se que as áreas mais atingidas 

e seus respectivos problemas ambientais são:  

• Sertão: êxodo rural, pecuária, salinização dos solos e desertificação;  

• Região do Vale do Rio São Francisco: assoreamentos nas margens do Rio, 

construções de grandes barragens (Xingó), projetos governamentais (irrigação 

culturas de exportação, adutoras, etc.);  

• Nordeste de Sergipe: monocultura de cana de açúcar, usinas de álcool, industrias 

têxteis, petrolífera e extrativismo mineral;  

• Município de Itabaiana: desmatamentos e queimadas na Serra de Itabaiana; uso de 

agrotóxicos na produção agrícola; 

• Região Metropolitana de Aracajú: especulação imobiliária; poluição de praias por 

esgotos; extinção dos manguezais; poluição industrial sobre o Rio Poxim; 

crescimento urbano desordenado formação de favelas;  

• Região Centro-Sul: monocultura da laranja, uso de agrotóxicos na produção 

agrícola;  

• Município de Estância: poluição industrial sobre os rios Piauí e Piauitinga, 

desmatamento nas áreas de Mata Atlântica, loteamentos e especulação imobiliária 

na faixa litorânea. 
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Considerando a gravidade dos problemas ambientais que atingem o Estado de 

Sergipe e a necessidade de assegurar um desenvolvimento sustentável, é de vital 

importância compreender as ações dos movimentos ambientalistas na procura de soluções 

que ajude equilibrar homem, natureza e desenvolvimento. 

 

Figura 2.1: Perfil da Problemática ambiental do Estado de Sergipe 

             Fonte e acervo: MOPEC 
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3.0 – METODOLOGIA 

O estudo da evolução do ideal ecológico e a formação dos movimentos sociais 

ambientais e seus reflexos no Brasil e em Sergipe foi efetuado, em primeiro plano, em 

nível bibliográfico, o que contribuiu de forma significativa para verificar as causas e 

formas pelas quais os movimentos sociais ambientais se formam e atuam. Desta forma, 

pode-se perceber o motivo do surgimento do ambientalismo no Brasil, bem como os 

vetores de atuação desses movimentos nos vários setores da sociedade. Além disso, pôde 

ser verificada também a influência sobre os movimentos em Sergipe, bem como os 

motivos do tardio surgimento, em relação ao contexto nacional.   

As consultas realizadas junto a arquivos de periódicos, bem como da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e Assembléia Legislativa de Sergipe (ALSE), 

criaram a possibilidade de se identificar o MOPEC e a ASPAM enquanto movimentos 

ambientalistas e mapeadas as suas lideranças. 

Entendemos que a História Oral proporcionou a permissão para que se pudesse 

conhecer e aprofundar os conhecimentos inerentes à realidade estudada, podendo ser 

obtidos por meio das entrevistas a serem aplicadas com as lideranças, uma vez que os 

relatos orais, ao canalizarem as lembranças pessoais, deram base também, para uma visão 

mais sólida da dinâmica de funcionamento e das várias etapas da trajetória do movimento 

ambientalista ao qual pertencem os entrevistados, ponderando esses fatos pela sua 

importância em suas vidas.  

Vale salientar que as narrativas não constituíram a principal fonte de pesquisa, mas 

permitiram, em situação de entrevista semi-estruturada, a aquisição da coleta de dados, 

uma vez que a História Oral não elimina a consulta a outros documentos para dar suporte à 
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pesquisa, de modo a evitar lacunas espaciais e temporais e aceitar a característica subjetiva 

do relato, tanto da parte daquele que narra, quanto daquele que executa a sua coleta.   

Assim, a entrevista semi-estruturada, apresentou-se como instrumento efetivo na 

coleta de informações acerca das lideranças, no tocante à sua caracterização sócio-

econômica, de forma mais detalhada, bem como seus entendimentos acerca das questões 

ambientais e as formas de atuação dos movimentos, entre outras informações que se 

mostraram relevantes no decorrer da pesquisa. 

Desse modo, verificou-se que os procedimentos utilizados proporcionaram resgatar 

informações no que se refere à trajetória de vida, permitindo apreender os fatores 

motivadores, bem como os ideais ecológicos defendidos pelas lideranças ambientalistas, e 

que tenham sido ou não responsáveis pela orientação das condutas dos movimentos.  

Por meio das entrevistas aplicadas, houve um enfoque nas fases anteriores à entrada 

nos movimentos; o despertar para a causa ambiental; o ingresso no movimento e sua 

participação enquanto integrante, bem como a motivação para assunção à liderança do 

movimento e as contribuições para o encaminhamento das ações efetuadas pelo 

movimento; ao mesmo tempo em que se tentou verificar as oportunidades políticas 

surgidas a partir da participação no movimento e, efetivamente enquanto liderança, por 

fim, a permanência ou não no movimento ou a trajetória seguida após a participação no 

movimento.  

Desta forma, entendeu-se também que a História Oral auxilia sobremaneira no 

suporte metodológico da pesquisa, ao passo que permite conhecer e aprofundar 

conhecimentos sobre determinada realidade – os padrões culturais – estruturas sociais e 

processos históricos, obtidos através de “conversas” com pessoas, relatos orais que, ao 
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serem conduzidos às lembranças pessoais, levam à construção mais concreta da dinâmica 

de funcionamento e das várias etapas da trajetória do grupo social ao qual pertencem, 

ponderando esses fatos pela sua importância em suas vidas.  

Como bem diz Araújo (2005), a História Oral “ (...) possibilita que indivíduos 

pertencentes a segmentos sociais, geralmente excluídos, possam ser ouvidos e ter 

registradas suas próprias visões de mundo, e aquela do grupo social ao qual pertencem”.  

Sob esta perspectiva, a narrativa constitui a matéria-prima. Nela, o narrador, representado 

aqui pelas lideranças entrevistadas, conta suas histórias ou dá seus depoimentos de vida, 

mas não se constitui, ele mesmo, o objeto de estudo, e sim seus relatos, sua vivência, ao 

passo que apresenta de forma  subjetiva os eventos observados por meio de seus prismas 

perceptivos, de modo a permitir que se possa conhecer a dinâmica das relações pessoais e 

sua inserção no objeto estudado.   

Neste fazer, as narrativas orais constituem-se a principal fonte de pesquisa, as quais 

permitem, em situação de entrevista, a aquisição da coleta de dados. Importante dizer que 

tal condição não exime a História Oral de consultas a outros suportes de pesquisa, sobre o 

objeto deste estudo.  

Acredita-se, então, que as técnica usadas puderam proporcionaram resgatar 

informações sobre a trajetória de vida das lideranças ambientalistas, permitindo apreender 

os processos pelos quais tenham passado, e que tenham sido responsáveis por suas 

condutas e pela sua posição junto aos movimentos que estiveram à frente.  

O tamanho da amostra não foi determinado, em princípio, pois dependia das 

facilidades de acesso aos entrevistados e da cobertura dos critérios estabelecidos no 

primeiro momento, ao tempo em que estavam sendo indicadas e catalogadas lideranças 
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apontadas pelo primeiro entrevistado. O uso do gravador surge como forma de obter com 

maior precisão as informações, as quais foram posteriormente transcritas para a 

categorização dos dados e sua tabulação por temas a fim de facilitar o processo de análise e 

interpretação.  

A interpretação dos dados coletados, por sua vez, foi realizada apoiando-se no 

referencial teórico, nos conceitos que informam as conjecturas e objetivos do estudo. 

Através da abordagem das entrevistas realizadas, enfocou-se de forma preliminar a 

fase anterior ao ingresso das lideranças nos movimentos analisados, num segundo 

momento sua participação efetiva no movimento e, subseqüentemente, foi dado 

direcionamento aos aspectos ligados à participação efetiva dentro do movimento e 

posterior assunção à liderança do movimento, verificando suas formações pessoais e 

possíveis influências na trajetória dada aos movimentos, bem como verificar a salvaguarda 

dos ideais ecológicos, mesmo nos casos em que houve desligamento do movimento em que 

estava engajado. 

As análises foram realizadas tomando-se como referencial o método hermenêutico-

dialético (MINAYO, 2002), confrontando os discursos dos líderes com a realidade vivida 

nas esferas dos movimentos ambientalistas, bem como com o material coletado junto aos 

arquivos de periódicos, Secretaria do Meio Ambiente e Assembléia Legislativa, a fim de 

perceber a relação dialética entre eles e o significado de sua representação.  

Com base nessa perspectiva metodológica, pretendeu-se atingir dois níveis de 

interpretação. O primeiro envolve as características mais gerais do grupo a ser estudado, ou 

seja, as lideranças, no que tange a seu perfil histórico-sócio-econômico. O segundo nível 
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está ligado às características dos movimentos a partir dos perfis daqueles que estavam à 

frente.   

MINAYO (2002) aponta que, atualmente, a análise de conteúdo assume duas 

funções: 1. verificação de hipóteses, na medida em que podemos confirmar ou não as 

proposições estabelecidas na pesquisa; 2. descoberta do que está por trás da fala manifesta, 

atingindo o que vai além do discurso do entrevistado. 

Aqui, deve-se ressaltar que as duas funções estão presentes no objetivo da 

investigação e, dessa forma, esta técnica torna-se pertinente à obtenção dos dados 

necessários à referida análise. 
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4.0 – DO SONHO À REALIDADE: A ASPAM E O MOPEC SUAS 
LIDERANÇAS E AÇÕES. 

  

Neste capítulo, debruçou-se sobre todo material que fora coletado por meio das 

pesquisas junto ao Legislativo estadual, o Jornal Gazeta de Sergipe e as entrevistas 

realizadas com lideranças da ASPAM e do MOPEC, as quais tiveram relevantes atuações 

dentro dos movimentos, refletindo até mesmo na formulação de políticas públicas 

ambientais para o Estado e mais precisamente para Aracaju. 

A organização das informações cedidas pelas lideranças se deu por temáticas 

abordadas nas próprias entrevistas, que por sua vez possibilitaram elaboração de categorias 

de análise, presentes nos discursos proferidos. Assim, trabalhamos com as seguintes 

categorias faixa etária ao ingressar no movimento, fatores motivadores, requisitos para 

participação no movimento, qualificação das lideranças, sustentabilidade, interação com 

outros movimentos sociais, oportunidades políticas, conquistas alcançadas. 

Para conhecer a realidade e representações, foram realizadas 03 (três) entrevistas, 

com lideranças do movimento ambientalistas de Sergipe, as quais foram reconhecidas 

pelas suas participações nos movimentos. Reconhecimento este apontado pela própria 

imprensa por meio das mais de 800 reportagens verificadas junto ao Jornal Gazeta de 

Sergipe, bem como o estudo junto à formulação de leis afins ao meio ambiente. 

Os dados foram trabalhados de forma qualitativa, haja vista o universo da pesquisa foi 

constituído por lideranças da ASPAM e MOPEC, e a amostra escolhida foi do tipo não 

probabilística intencional com os critérios já apontados. Assim, debruçarmo-nos sobre as 

lideranças desses dois movimentos, a fim de podermos traçar seu perfil e suas influências 

nas direções tomadas pelos movimentos ambientalistas no Estado de Sergipe 
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4.1. Formação e Organização dos Movimentos Ambientalistas em Sergipe 

A origem e a trajetória dos movimentos ambientais sergipanos foram permeadas 

por lutas e sonhos caracterizados pelas preocupações ambientais das décadas de 1980 e 

1990.  Entretanto, na década da Estocolmo - 1970 não existiam ainda em Sergipe grupos 

ambientalistas organizados, registrados em cartório e que defendessem exclusivamente a 

causa ambiental. O que existia de fato eram conflitos ambientais geridos nas associações 

de moradores de bairro. Como estas associações tinham como objetivo principal, lutar em 

defesa dos interesses da comunidade, por melhorias nas condições de vida, por infra-

estrutura, urbanização, saúde publica, educação, etc., (Freire, 2002) terminavam também 

abraçando a defesa da causa dos problemas ambientais que afetavam a população do 

bairro. 

A Associação de Moradores e Amigos do Bairro América (AMABA) foi uma 

dessas associações que geriu um importante movimento na cidade de Aracaju. Esta 

Associação lutou contra a poluição atmosférica provocada pela Fabrica de Cimento 

Portland no Bairro.
4
 Tudo começou, quando em 1976 foi instalada a Companhia de 

Cimento Portland de Sergipe, na rua Acre, próximo ao bairro América. A instalação da 

fábrica trouxe consigo muita poluição e sérias conseqüências para a saúde da população, 

especialmente às crianças e aos idosos
5
.   

Na tentativa de buscar uma solução para o problema, foi organizada em 1983 uma 

comissão que iniciou a campanha para fechar a fábrica de cimento. Na liderança estava o 

então vigário da paróquia São Judas Tadeu, Frei Florêncio Peccorari, juntamente com um 

                                                 
4
 Poluição de cimento não tem fim. Aracaju, jornal Gazeta de Sergipe, 16/09/1982. 

5
 Poluição. Aracaju, jornal Gazeta de Sergipe, 14/07/1979. A maior poluição é da Fábrica de Cimento. 

Aracaju, jornal Gazeta de Sergipe, 14/09/1979. ADEMA: Combate a poluição continuara. Aracaju, jornal 

Gazeta de Sergipe, 27/11/1979. Fábrica de Cimento: Poluição. Aracaju, jornal Gazeta de Sergipe, 

28/11/1979. Poluição do cimento ainda é problema. Aracaju, jornal Gazeta de Sergipe, 09/07/1980. 
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grupo de moradores do bairro.
6
 Foi em meio a este cenário que nasceu a associação de 

moradores do bairro América,  AMABA. Esta associação tinha no conflito da população 

com a fabrica de cimento, uma de suas principais frentes reivindicatórias.  

Segundo estudos realizados por Valéria Maria Santana Oliveira (2005) O 

movimento contra a fabrica de cimento Portland ficou conhecida entre os antigos 

moradores como “a luta de Davi contra o gigante Golias”. A população não estava lutando 

simplesmente contra uma fábrica, mas com um dos maiores grupos empresariais do Brasil 

– a Votorantim, pertencente ao Sr. Antônio Ermírio de Moraes, um dos maiores 

empresários do país. Para tanto, contou com o apoio incondicional da Igreja, da 

Administração de defesa do Meio Ambiente (ADEMA), da mídia local, bem como de 

sindicatos, partidos políticos e até da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Como 

podemos constatar o movimento que inicialmente era de caráter local, ganhou a adesão de 

diversos setores da sociedade. Finalmente, em março de 1984, a fábrica de cimento 

Portland é desativada, sendo substituída pela CIMESA no município de Laranjeiras/SE. 

O exemplo do conflito da Fabrica de Cimento Portland é apenas um entre vários 

que ocorreram na década de 70 e 80 em Sergipe.  A partir da leitura do jornal Gazeta de 

Sergipe foram identificados entre 1972 e 1983, vinte e três conflitos ambientais no estado 

de Sergipe, sendo doze na capital do estado - Aracaju e onze espalhados em municípios do 

estado (Estância, Laranjeiras, Itabaiana, Pirambu, São Cristóvão, N. Sra das Dores, 

Itaporanga). A partir da leitura dos jornais e de entrevistas com lideranças do movimento 

constata-se que nestes conflitos o movimento popular tinha nos empresários seus maiores 

                                                 
6
 Vamos lutar para transferir a fabrica, diz Frei Florêncio.. Aracaju, jornal Gazeta de Sergipe, 31/08/1983. 

Fábrica de cimento continua poluindo. Aracaju, jornal Gazeta de Sergipe, 14/09/1983. AMABA faz 

campanha contra poluição da fabrica e quer sua transferência. Aracaju, jornal Gazeta de Sergipe, 

10/12/1983. Moradores do bairro América discute poluição.. Aracaju, jornal Gazeta de Sergipe, 29/01/1984. 

AMABA marca nova reunião para debater prioridades do bairro. Aracaju, jornal Gazeta de Sergipe, 

14/07/1979. 
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adversários e os poderes públicos seu principal interlocutor. Os jornais também registram 

que os conflitos tinham como formas de protestos predominantes: abaixo-assinado, 

requerimentos junto aos órgãos públicos e o uso da imprensa local para denunciar e cobrar 

posicionamento dos poderes públicos.  

Contudo, as pesquisas documentais, sobretudo o jornal Gazeta de Sergipe apontam 

para a atuação de dois grandes movimentos ambientalistas, os quais surgem entre os 

marcos da Conferência de Estocolmo, em 1972, e da Rio 92. O primeiro grande 

movimento a ser considerado foi a ASPAM, a qual foi fundada em 08 de agosto de 1983, 

tendo objetivos bem definidos: trabalhar pela conservação e melhoramento do ambiente 

natural; promover a conscientização ambiental; e denunciar arbitrariedades e 

irregularidades contra o meio ambiente. O segundo movimento a ser considerado é o 

MOPEC, que surgiu no início dos anos 1990, também visando conciliar a questão 

ambiental com os problemas concretos da comunidade.  

O primeiro grupo ambientalista a ser registrado em cartório no estado de Sergipe 

foi a ASPAM., quando da sua formação, era composto, em sua maioria, por professores e 

alunos do Curso de Biologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Por emergir na 

UFS, a ASPAM possuía uma característica bastante peculiar, que é abordada por VIOLA. 

Segundo esse autor, o sócio-ambientalismo, propriedade marcante da segunda fase do 

ambientalismo no Brasil (1987 – 1991), teve sua proliferação através dos movimentos 

sociais que se agregaram ao ambientalismo. Dentro desses movimentos sociais destacam-

se a atuação de segmentos acadêmicos e de associações de bairros. Segundo análise de 

Fernanda Cordeiro de Almeida (1993), a ASPAM encaixa-se na primeira vertente, a dos 

movimentos estudantis que debatiam a problemática ambiental dentro dos limites da 

Universidade. Contudo, segundo opinião dos entrevistados, a ASPAM surgiu com o 
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objetivo de disseminar na sociedade os conhecimentos técnicos da academia sobre 

proteção ambiental. 

Na documentação estudada observa-se que são vários os nomes que aparecem 

como pioneiros responsáveis pela fundação da ASPAM, dentre os citados temos: Sr. 

Genival Nunes, Sr. Clóvis Roberto Pereira Franco, Sr. Pedro Mário Ribeiro de Andrade, 

Batista, Sra Marluce Santana, Sra Telma Barreto além de outros que aparece apenas o 

nome: Sr. Pedro, Sr. Luís, Sr. André, Sra Iara, Sr. Edelvaiss, Sr. Joésio, Sr. Titã e Sr. 

Batista. 

O MOPEC emergiu a partir de uma concretização no Estado da Proposta do 

Primeiro Encontro de Agentes de Projetos II, da Coordenadoria Ecumênica de Serviços 

(CESE). O Encontro foi realizado no período de 18 a 22 de setembro de 1989, em Salvador 

(BA). O tema central do Encontro foi à questão do meio ambiente relacionada à 

organização popular no Brasil. Em fins de 1989 e início de 1990, o MOPEC decidiu 

organizar em Sergipe o 1º Seminário sobre o mesmo tema do encontro da CESE: Meio 

Ambiente e Organização Popular.  

Na documentação estudada aparecem como sócios fundadores do MOPEC os 

seguintes nomes: Sr. Lizaldo Vieira; Luiz Fernando; Reginaldo Carlos; Kátia Santana; 

Jairo. Assim como no caso da ASPAM, foi citado aqui, apenas os nomes daquelas 

lideranças que aparece na documentação. 

Observa-se ainda que outros grupos ambientalistas sergipanos se formaram 

também na década de 1990, porém alguns tiveram vida efêmera, sendo apenas o 

desdobramento de alguns grupos. Um exemplo dessa intensa atividade dos grupos é o 

Movimento Pensar Verde. Nos mesmos moldes da ASPAM, o Pensar Verde surgiu a partir 
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da união de estudantes do curso de Geografia da UFS, em 1991. A entidade coordenou 

junto ao MOPEC, nos anos de 1990, ações que culminaram na formação de grupos de vida 

curta, tais como SOS São Conrado, SOS Manguezais. O Movimento Pensar Verde, foi na 

realidade, o protótipo da criação do Partido Verde. O estreitamento com os setores 

políticos fez com que a entidade cedesse espaço para o Partido Verde, unindo os objetivos 

em comum.   

No jornal Gazeta de Sergipe, a ASPAM é visualizado por meio de lutas como: a 

preservação da Mata Atlântica e do conjunto de manguezal do sul do Estado
7
; a 

preservação da Serra de Itabaiana
8
; manifestações contrárias aos aterros da maré do 

Apicum do Bairro Atalaia Velha em Aracaju
9
 e um projeto pioneiro sobre a coleta seletiva 

do bairro São Conrado
10
. Já o grupo MOPEC, aparece no mesmo jornal através das lutas 

empreendidas contra o aterro da praia do Bairro 13 de julho em Aracaju
11
 e contra a 

implantação da Rodovia do Côco (Atual Linha Verde)
12
.  

Entretanto, de acordo com os entrevistados do MOPEC e da ASPAM, a maior luta 

em prol da causa ambiental empreendida pelo movimento ambiental, foi o episódio contra 

o aterro da praia Treze de julho, em Aracaju/SE. A celeuma foi promovida pela Prefeitura 

Municipal de Aracaju (PMA), autora do projeto de lei que previa a terraplanagem da 

margem direita do rio Sergipe, área de manguezal, do bairro em questão. Como reação 

imediata, vereadores e parlamentares sergipanos rejeitaram o projeto. Além disso, todos os 

grupos ambientalistas do Estado, ONG, ecologistas e a associação de moradores do bairro 

                                                 
7 Mata nativa sergipana já está no fim. IN: Jornal Gazeta de Sergipe, 03/04/1984.  

 
8  Serra de Itabaiana: ecologistas denunciam omissão de autoridades. IN: Jornal Gazeta de Sergipe, 15/04/1986.  

9 Biólogo acusa Viana de fazer aterro político. IN: Jornal Gazeta de Sergipe, 15 e 16/11/1988. 
10 Estudantes da UFS executam projeto pioneiro sobre lixo. IN: Jornal Gazeta de Sergipe, 19/05/1990. 

11 Ato Público marca Dia Mundial do Meio Ambiente. IN: Jornal Gazeta de Sergipe, 06/06/1991. 

12 Ecologistas realizam manifestação. IN: Jornal Gazeta de Sergipe, 09/01/1993 - p. 1 e 6A. 
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13 de julho insurgiram-se em manifestações e atos públicos contra a execução do projeto. 

Contudo, o ápice da discórdia foi o conjunto de atitudes do prefeito da época, que além de 

apoiar a especulação imobiliária, através do projeto, teve da falta de ética ao tentar induzir 

o voto de alguns vereadores. Não obstante, as adversidades, impostas pela discussão e 

conflitos proporcionados pelo projeto, foram dissipadas através de uma liminar que 

suprimia a execução do mesmo. 

 

4.1.1. Organização da ASPAM 

 A ASPAM, segundo seu Estatuto
13
, era uma entidade civil de direito privado, 

apolítica sem fins lucrativos, autônoma e com personalidade jurídica, regida pelo Estatuto, 

complementado por seu regimento e pelas disposições legais vigentes. Tinha a finalidade 

exclusivamente associativa, cultural e técnico-científica, tendo como sede a cidade de 

Aracaju – SE, sem prejuízo de seu direito de colaboração com outras organizações 

ambientais. A ASPAM deveria congregar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza 

sem discriminação de religião, sexo, cor, ideologia ou nacionalidade que se preocupem 

com o bem-estar e a sobrevivência da humanidade e a preservação ambiental.  

 A ASPAM tinha como objetivos, segundo seu Estatuto, trabalhar pela conservação 

e melhoramento do ambiente estimulando a participação ativa da comunidade; vigiar o 

cumprimento da legislação vigente em âmbito federal, estadual e municipal de defesa do 

meio ambiente; promover campanhas educacionais com a finalidade de divulgar a filosofia 

conservacionista propondo a utilização racional do meio ambiente e dos recursos naturais; 

                                                 

13
 ASPAM. Estatuto da Associação Sergipana de Proteção Ambiental - ASPAM. Aracaju, 1983, p. 1. 
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projetar e colaborar em estatutos técnico-científicos, visando à conservação dos recursos 

não renováveis; lutar para conseguir representação junto aos organismos que atuassem nas 

áreas de planejamento e ordenamento territorial, manejo dos recursos naturais, estudos 

ecológicos e empresas de prestação de serviços públicos fundamentais e denunciar 

sistematicamente à opinião pública toda ação que viesse a comprometer os objetivos da 

Associação. 

 A ASPAM era mantida pelos sócios e doações de pessoas físicas e jurídicas, tinha 

Estatuto e sede própria. A estrutura administrativa, segundo o Estatuto, deveria se  basear: 

na assembléia geral - órgão supremo e soberano da ASPAM, constituída por todos os 

sócios ativos do grupo, com igualdade de direitos coordenação e equipe de trabalho; na 

coordenação era formada pelo presidente eleito, por um representante de cada equipe de 

trabalho, devendo sua composição ser renovada a cada ano; nas equipes de trabalho que 

eram formadas por um mínimo de três sócios ativos e eram as unidades funcionais da 

ASPAM e finalmente as equipes de trabalho deveriam ser constituídas segundo propostas a 

assembléia geral, de associados interessados em desenvolver trabalhos em áreas 

específicas. 

Quanto aos cargos administrativos a ASPAM era constituída pelo presidente, 

vice-presidente, tesoureiro, secretário e representante do conselho fiscal. Vale salientar que 

o cargo de presidente foi ocupado apenas por duas pessoas: Sr. Clóvis Roberto P. Franco e 

Sr. Genival Nunes. Logo de inicio a entidade era dirigida pelo Sr. Clóvis Roberto P. 

Franco, que, por motivos acadêmicos (pós-graduação nos Estados Unidos) precisou 

afastar-se do cargo. Por volta de 1986, Sr. Genival Nunes assumiu a presidência, cargo que 

permaneceu até o fim da ASPAM em 1996.  
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4.1.2. Organização do MOPEC 

 O MOPEC era um movimento que reunia grupos de base formado a partir de lutas 

comunitárias de caráter sócio-ambiental, objetivando lutar em defesa do meio ambiente 

local, desenvolvendo campanhas ecológicas, educação ambiental, seminários, encontros e 

articulação de outros movimentos ecológicos em âmbito local, regional e nacional. 

Segundo seu Estatuto
14
, seu objetivo principal era a conquista de uma sociedade justa, 

democrática e ecologicamente equilibrada, promovendo para isso a integração das lutas 

ecológicas com as lutas do movimento popular além da conscientização das populações 

afetadas por problemas sociais vinculados ao problema ecológico. 

 A organização do MOPEC se dava a partir de grupos de contatos nos bairros e em 

alguns municípios do interior do estado de Sergipe. Neste sentido, o município de 

Itabaiana era seu principal contato.  Esses grupos de contato tinham direito de indicar até 

duas pessoas para o Conselho de Representantes do mesmo, que deliberava sobre os rumos 

e atividades do movimento. Além desse conselho, a MOPEC era composta pela 

Coordenação Executiva, Conselho Fiscal e a Assembléia Geral, que constituía o órgão 

máximo de deliberação. Estando estruturado em coordenadoria. A mesma era composta 

dos seguintes cargos: coordenador geral, Sub-Coordenador, secretário, Tesoureiro, 

Assessor e Conselho Fiscal. 

 Segundo o Estatuto do MOPEC, estes cargos tinham as seguintes atribuições: 

competia ao coordenador geral do Movimento a administração dos recursos financeiros e 

patrimoniais bem como assinar os documentos da entidade e cheques conjuntamente com o 

tesoureiro; ao sub-coordenador competia a coordenação específica das áreas de atuação do 

movimento, como a coordenação de educação ambiental e comunicação alternativa; ao 

                                                 
14
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secretário competia a organização dos documentos do movimento, relatórios e eventos 

como também organizar seu funcionamento e as correspondências; ao tesoureiro competia 

o controle das finanças, elaboração de relatórios financeiros, além de assinar cheques 

juntamente com o coordenador geral e liberar recursos necessários para o desenvolvimento 

das atividades do movimento; ao assessor  cabia assessorar e acompanhar as atividades de 

educação ambiental e comunicação alternativa a serem desenvolvidas pelo movimento,  

como também, as reuniões e avaliações realizadas pela coordenadoria e finalmente ao 

conselho fiscal cabia fiscalizar os atos da coordenadoria, especialmente no que concerne a 

aplicação dos recursos financeiros. 

 

4.1.3. Perfil das Lideranças de Maior Representatividade 

 Selecionamos as lideranças de maior representatividade para o movimento 

ambientalista, com base na documentação. Elegemos como critério a freqüências que essas 

lideranças são citadas na documentação, seja aparecendo como destaque nas noticias do 

Gazeta de Sergipe ou nas entrevistas. Foram eleitos uma liderança da ASPAM e outra do 

MOPEC.  

 Entre as lideranças da ASPAM, o nome do Sr. Genival Nunes (ver figura 4.1.), 

aparece como líder de maior representatividade. Por isso traçamos seu perfil - o Sr. 

Genival Nunes possui formação em Ciências biológicas, pela UFS e, ainda como aluno do 

Curso de biologia teve contato com a questão ambiental por meio do grupo de discussão 

voltado para as questões ambientais, o qual se tornou movimento ambientalista, a ASPAM. 

Devido ao seu espírito de liderança, logo o Sr. Genival Nunes tomou a frente da ASPAM, 

sendo muito combativo e destacando-se no cenário estadual, vindo a ser expoente nas 



Capítulo 4 – Do sonho à realidade: a ASPAM e o MOPEC suas lideranças e ações 

 

74

discussões acerca das problemáticas ambientais não só locais, o que o levou a participar de 

encontros e conferências até mesmo internacionais.  

 As ações desenvolvidas pelo Sr. Genival Nunes transcenderam o meio acadêmico e 

fizeram com que se materializassem, por exemplo, em formatação de leis, na condição de 

assessor do então Deputado Marcelo Deda, voltadas para a proteção ambiental no Estado. 

Como exemplos mais significativos, temos a inserção de capítulo próprio ao meio 

ambiente na Constituição Estadual de Sergipe, seguindo uma tendência nacional. 

Atualmente, o Sr. Genival Nunes é Presidente da Administração Estadual do Meio 

Ambiente, empossado desde o mês de janeiro de 2007. 

 O Sr. Lisaldo Vieira (ver figura 4.2) aparece na documentação como a liderança do 

MOPEC de maior representatividade. O Sr. Lisaldo Vieira é funcionário público federal e 

exerce suas atividades laborais na UFS. Tem 50 anos e nas últimas duas décadas está 

engajado em movimentos sociais. Dentre os movimentos que participou está o SOS São 

Conrado, através do qual se colocou frente às questões ambientais de caráter local, 

levando-o a, juntamente com um grupo de pessoas afins à causa, fundar o movimento 

conhecido como MOPEC. Neste grupo, Sr. Lisaldo Vieira desempenhou várias funções, 

vindo a liderá-lo também, momento em que tentou dar um caráter menos acadêmico e mais 

ostensivo, por meio de passeatas, dentre outras manifestações públicas.  

 O Sr. Lisaldo Vieira já foi candidato a cargos eletivos na esfera municipal de 

Aracaju, mas não logrou êxito. Ainda assim, teve fundamental importância em formulação 

de políticas públicas para o Estado e para Aracaju, através do diálogo que travava com 

outros movimentos, dentre eles a ASPAM, a qual tinha como expoente o Sr.. Genival 

Nunes que, na condição de assessor do então deputado estadual Marcelo Deda fez com que 

houvesse a edição de leis voltadas para a proteção ambiental. Atualmente, o Sr. Lisaldo 

Vieira continua como liderança do MOPEC e tenta reavivar as ações do movimento por 
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meio de articulação com outros movimentos que estão em rede, voltados para as questões 

ambientais. 

 

4.1. foto de liderança 1 

 

Acervo do Projeto: Memórias, Lutas e Sonhos: as ações dos movimentos ambientalistas 

em Sergipe. 

Identificação: Sr.. Genival Nunes 
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4.2. foto de liderança 2 

 

Acervo do Projeto: Memórias, Lutas e Sonhos: as ações dos movimentos ambientalistas 

em Sergipe. 

Identificação: Sr. Lisaldo Vieira 

 

4.2 – FATORES MOTIVADORES E PRÉ-REQUISITOS  

Em ambos os movimentos verificados, em princípio, não existem reais fatores 

motivadores diretamente ligados à questão ambiental propriamente dita, para que as 

lideranças iniciassem suas participações nos movimentos. O que pode ser bem percebido é 

que como maior motivação para a participação nos movimentos ambientalistas, estão as 

relações estabelecidas com outros movimentos e/ou até mesmo pelo simples impulso da 

idade de poder participar de um movimento e poder contribuir para a causa. 

“(...) eu era adolescente, eu era menina e como fui sempre muito 

inquieta, eu sempre me envolvi com as questões do bairro, que era 
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o São Conrado na época, que tinha um problema muito sério que 

era a lagoa de estabilização do D.I.A., (...) mas o que me motivou é 

que eu meio que fui levada. Eu era da associação de moradores do 

bairro, onde conheci o pessoal do MOPEC; na verdade nem existia 

o MOPEC, conheci o pessoal como Lisaldo, e, a partir daquele 

problema da lagoa eu acabei começando a participar das discussões 

ambientais, até se constituir no MOPEC” (liderança) 

Já no que se refere aos pré-requisitos, a questão da afinidade por um certo grupo de 

pessoas, geralmente do círculo de amizades ou que compartilhavam um mesmo problema, 

definia-se como pré-requisito para o ingresso no grupo. Não haviam critérios mínimos para 

selecionar aqueles que ingressavam nos movimentos ambientalistas, o que, de certa forma, 

leva a crer que toda e qualquer pessoa era aceita. 

“(...) não tinha necessidade de tantos pré-requisitos, era gostar da 

discussão e ter vontade de participar, mesmo porque na época a 

gente era muito carente de gente que estivesse discutindo 

amplamente esta questão. (...) aí foram surgindo naturalmente 

estudantes, pessoas do movimento social, líderes de movimentos 

estudantis, pessoas que a gente ia conhecendo e ia chamando, 

convidando, e elas foram se engajando naturalmente.” (liderança) 

A ausência de requisitos para a entrada no movimento fez com que não houvesse 

um “norte” preciso para o que se pretendia alcançar com movimento, o que fez com que o 

papel da liderança fosse ainda mais importante, no sentido de compensar essa falta de 

identidade e, assim, conduzir os trabalhos a fim de atingir as metas postas para o grupo. 
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4.3 – INFLUÊNCIAS, PERFIL E REALIZAÇÕES DOS 

MOVIMENTOS 

 

A década de 70 traz em seu bojo um grande referencial para a questão ambiental no 

mundo, qual seja a Conferência de Estocolmo, no ano de 1972, a qual ecoou por toda 

década, tendo influência até mesmo na criação de movimentos ambientalistas aqui em 

Sergipe, a exemplo da ASPAM.  

“(...) No início, era um grupo formado por alunos do curso de 

biologia, não havia um pré-requisito para fazer parte. Estar 

cursando Biologia acabava sendo o requisito, já que todos eram 

alunos e tinham sofrido forte influência das idéias passadas na 

Conferência de Estocolmo. Era uma visão muito acadêmica.” 

(liderança) 

Nos anos 80 ainda percebemos que há grande preocupação como meio ambiente em 

Sergipe, fato este muito bem comprovado pelo número de reportagens verificadas no jornal 

Gazeta de Sergipe, superior às reportagens editadas nas décadas de 70 e 90 por exemplo 

(quadro 4.1.), fato este também explicado pela criação da Administração Estadual do Meio 

Ambiente em Sergipe, a qual, por meio de suas atuações fez com que houvesse maior 

repercussão da questão ambiental no periódico. 
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Quadro 4.3: Total de Reportagens Ambientais 1972-2002 

TOTAL DE REPORTAGENS

20%

40%

33%

7%

ANOS 70 ANOS 80 ANOS 90 ANOS 2000

 

  

A década de 90 se constituíram em ponto de grande relevância para a problemática 

ambiental no Brasil. Próximo da II Conferência da ONU para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro em Junho, a qual ficou conhecida 

como Rio-92 ou ECO 92, várias entidades começaram a ganhar mais fôlego para atuarem 

no campo do meio ambiente. 

Todo o processo que envolvia a preparação para a realização da RIO-92, afetou de 

modo muito intenso os vários setores do ambientalismo, tendo como principal vetor de 

influência a necessidade de pensar as relações entre o desenvolvimento econômico e a 

proteção ao meio ambiente.  

”A necessidade de pensar as relações entre o desenvolvimento 

econômico e proteção ambiental – estende-se para além do 
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ambientalismo multissetorial abalando a sociedade e o Estado 

brasileiros de um modo em geral (VIOLA, 1995) 

Tanto a ASPAM como o MOPEC apresentam forte caráter articulador, em virtude 

de suas lideranças.  

“Essa orientação ideológica privilegia a organização da sociedade 

civil nas múltiplas esferas do social, tendo como objetivo a 

expansão da democracia popular. Segundo essa concepção, os 

movimentos sociais e outros atores sociais devem estabelecer 

estratégia de fortalecimento da sociedade civil, buscando soluções 

por intermédio das organizações e seus mediadores, visando 

sobretudo a ampliação do espaço da cidadania. Ainda acrescenta 

que á partir dessa matriz “articulista” que os movimentos 

ambientalistas vêm encontrando terreno fértil para intercâmbio e 

articulações.” (DEAN. 1995) 

Vale colocar que, nesse aspecto, nos seus nascedouros os movimentos analisados 

diferem, uma vez que a ASPAM tem como local de origem os bancos escolares do 

Departamento de Biologia da UFS, nascendo, assim, no berço acadêmico.  

Cumpre notar que o MOPEC, no seu início, teve forte influência de outros 

movimentos populares, até mesmo percebendo que tal característica constituía o principal 

eixo do movimento. 

“(...) antes mesmo de entrar no MOPEC eu fazia parte de 

discussões de um outro movimento popular, já fazia parte da 

associação de moradores do bairro São Conrado, foi quando eu 
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conheci o pessoal da ASPAM e resolvemos ingressar mais fundo 

no movimento ambientalista.”  

Notamos nas verbalizações dos fundadores que os depoimentos acerca da criação 

do MOPEC convergem para a compreensão de que uma articulação com movimentos 

populares constituía o principal eixo do movimento. 

“(...) Nós tínhamos um grupo de pessoas ligadas ao movimento 

popular de bairro, no nosso caso, do bairro São Conrado que sofria 

muito com a poluição da Lagoa de Estabilização do Distrito 

Industrial. Tinham pessoas ligadas ao Partido Verde que também se 

envolviam no movimento de bairro e muitos estudantes, o 

problema acabou se tornando um ponto de partida para a criação do 

Movimento Popular Ecológico” (liderança MOPEC) 

No início da sua atuação, O MOPEC promoveu manifestações públicas, denúncias 

na imprensa, vídeos sobre a realidade sócio-ambiental de Sergipe e também teve 

participação no movimento Pró-Serra, em Itabaiana, originando uma organização local em 

defesa da preservação da Serra de Itabaiana. 

O projeto de maior visibilidade do MOPEC foi realizado no bairro São Conrado 

com a temática Educação Ambiental no meio popular. 

“(...) tivemos um projeto no bairro São Conrado. Foi um projeto de 

educação ambiental financiado pela UNICEF no ano de 1992. Esse 

ano foi considerado como o ano internacional da criança (...) e aí as 

entidades que elaborasse projetos destinados a crianças, receberiam 

recursos (...) Nós fomo contemplados (...) a duração do projeto foi 
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de um ano e meio (...) formamos uma equipe de 30 pessoas 

(adolescentes) e esse trabalho ficou conhecido como SOS São 

Conrado. Esse movimento foi local (...) o projeto chegou ao final e 

não conseguiu deixar uma liderança (...)” 

Essa fala demonstra que apesar da importância e repercussão do trabalho no bairro 

São Conrado, o MOPEC não conseguiu formar na comunidade uma organização capaz de 

consolidar com os demais moradores do bairro uma articulação local. 

“ as organizações ambientalistas mostram com os coletivos que 

visam articular ações, seja em nível local ou Estadual, dificuldades 

de levar à frente as missões a que se propõem”. (Crespo 1995), 

 Entre outros problemas, percebe-se que tais dificuldades podem ser causadas 

principalmente porque esses espaços de articulação tentam congregar uma pluralidade de 

atores que: 

“(...) projeta uma imagem positiva de que ‘saíram do gueto’. 

Ganham adesão que aparentemente os reforçam. Contudo ganham 

junto uma perplexidade que dificilmente pode ser administrada de 

modo duradouro, sem desgaste político e perda de energia em 

reuniões intermináveis em busca do ‘consenso’ etc”. (CRESPO, 

1995). 

Assim, em meados dos anos 90, mesmo após realização do Rio-92, a ASPAM finda 

suas atividades, fato este muito bem observado através da verbalização de sua liderança. 
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“Eu fiquei à frente da ASPAM por muito tempo, participando 

sempre das discussões e levando a causa ambientalista, o que 

chegou até mesmo a afetar a minha vida pessoal, (...) ceguei a ser 

ameaçado porque estava contrariando a interesses forte dentro do 

Estado. Mas, lá pela metade da década de 90, saí do movimento e 

tive que centrar mais em mim, daí então o movimento encerrou 

suas atividades, que não findaram por completo porque surgiu o 

MOPEC para dar continuidade”. (liderança ASPAM) 

O MOPEC passou por uma grande crise também, a qual fez com que fossem 

encerradas a suas atividades por um grande espaço de tempo.  

Ao reportar-se à crise enfrentada pelo MOPEC, uma das lideranças lembra que: 

“(...) as pessoas já não possuíam mais tempo para trabalho 

voluntário, além do fato de que nem seuqer uma sede a gente tinha 

(...). Não dá pra imaginar um movimetnto ambientalista sem sede. 

O país passava por uma grande crise durante o governo Collor que 

fez com que várias entidades acabassem. (liderança MOPEC) 

Após o enfrentamento da crise, percebe-se que há significativa participação da 

ideologia partidária, tendo como destaques dentro do movimento, por intermédio de suas 

lideranças Partido Verde (PV) e , também, o Partido dos Trabalhadores (PT). 

A articulação entre o MOPEC e os partidos políticos remete à discussão para a 

relação entre os movimentos sociais e os partidos políticos, pois, na dinâmica desse 

encontro, uma vez que: 
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 “um e outro não se excluem, ao contrário, combinam-se, 

dinamizam-se reciprocamente, na medida em que o movimento 

social é sempre um fato político, implica relações de poder, 

negando-as propondo novas ou afirmando-as”. (IANNI, 1983). 

Essa relação, no entanto, não deve servir como instrumento e se contrapor aos 

posicionamentos que negam a presença das tendências partidárias no movimento, visto que 

a militância partidária ignora a dinâmica interna dos movimentos. 

Contudo, em ambos os movimentos analisados não fora vislumbrada qualquer 

oportunidade política, por conta do papel de liderança desempenhado. Podemos perceber 

bem nas falas subseqüentes: 

“Nunca me aproveitei do movimento para gerar qualquer 

tipo de oportunidade política.(...). Sempre trabalhei com muita 

dignidade e me esforcei para que as coisas dessem certo. Não é o 

caso de negar caso fosse convidado para assumir algum papel no 

Legislativo ou no Executivo, mas nunca usei a bandeira para me 

projetar” (liderança ASPAM) 

“Não houve nunca oportunidade política para mim, já me 

candidatei sim para vereador, mas não consegui me eleger. Mas 

nunca usei da minha participação no MOPEC para poder ter 

vantagem política, nunca” (liderança MOPEC) 

Nota-se que não havia interesse em criar oportunidades políticas por meio do 

movimento, até porque as lideranças dos movimentos ambientalistas já possuíam uma 

história de reivindicações em outros movimentos com maiores chances de projeção, a 
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exemplo dos movimentos de bairro como AMABA e SOS São Conrado. Contudo, vale 

frisar que, no ano de 2007, com a assunção do Sr. Marcelo Deda ao Governo do Estado de 

Sergipe, o Sr. Genival Nunes fora empossado Presidente da Administração Estadual do 

Meio Ambiente, o que observamos como fruto dos trabalhos desempenhados por este 

quando assessor parlamentar do então deputado estadual Sr. Marcelo Deda. 

 

4.4 – SONHOS QUE SE TORNARAM VERDADE 

Sergipe pode ser considerado um Estado extremamente pobre em termos de 

legislação ambiental, fato este que pode ser observado pelo quadro 4.2, onde podemos 

perceber que em três décadas apenas 21 (vinte e uma) leis voltadas ao meio ambiente 

foram criadas e modificadas.  

 

Quadro 4.4 – Leis Estaduais editadas de 1972 a 2002 

TOTAL DE LEIS EDITADAS

5%

33%

29%

33%

ANOS 70 ANOS 80 ANOS 90 ANOS 2000
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Vale salientar, contudo, que mesmo com seu pequeno número de leis, há grande 

participação dos movimentos ambientalistas e suas influências juntos ao Partido Verde e 

Partido dos Trabalhadores, o que ensejou em importantes vitórias para o ambientalismo. 

Uma grande vitória materializada pela participação dos movimentos ambientalistas 

estudados foi o impedimento do aterramento de uma considerável área de mangue, 

próxima ao bairro Treze de Julho, no qual o ex-prefeito Welligton Paixão tinha a intenção 

de fazer um grande aterro. 

“Lembro que o prefeito Welligton Paixão queria aterrar um 

área muito grande do mangue da Treze de Julho, então o MOPEC 

pressionou muito, através de manifestações públicas e passeatas. 

(...) nós estávamos assessorando o então Deputado estadual 

Marcelo Deda e conseguimos fazer com que, por meio de lei toda 

aquela área fosse preservada.” (liderança ASPAM) 

“Nós fizemos várias manifestações que cominaram em um 

projeto de lei que o Deputado Marcelo Deda editou e o governador 

da época, Valadares, aprovou a Lei n.º 2.825, de e aí a Treze de 

Julho foi considerada de “paisagem natural notável”, nela não 

podendo mais haver construção ou o aterro que o prefeito 

pretendia”. (liderança MOPEC) 

Reproduzindo aquilo que ocorrera em nível federal, quando o movimento 

ambientalista, por meio de Fabio Feldman, conseguiu inserir um capítulo próprio para o 

Meio Ambiente na Constituição Federal, em Sergipe, assessorado por Genival Nunes, o 

Deputado Estadual Marcelo Deda também inseriu em nossa Constituição Estadual em seu 
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Capítulo IV. Sem dúvidas a maior conquista do ambientalismo sergipano, fazendo o sonho 

tornar-se realidade, dando força jurídica às aspirações do movimentos ambientalistas em 

sua incessante busca por uma qualidade de vida. 

“Com a constituinte, fizemos um trabalho junto ao Deda e 

conseguimos fazer com que fosse inserida em nossa Constituição 

um capítulo voltado à proteção do meio ambiente”. (liderança 

ASPAM) 

Hoje em dia, a ASPAM não mais existe, ficando apenas as lembranças dos feitos, 

dos quais alguns mencionamos, restando apenas dos movimentos analisados o MOPEC 

que, vem tentando reorientar suas práticas, estreitando as questões ecológicas, econômicas 

e sociais, observando que a resolução dos problemas ambientais transpassam o atual 

modelo de desenvolvimento econômico, o que é ratificado pela liderança da ASPAM a 

qual afirma que: 

“Por muito tempo fomos muito utópicos ou acadêmicos demais, 

agora vejo que a questão da ecologia passa pela ecologia social, 

não há como desvincular o homem da natureza. Devemos pensar 

como esse modelo econômico vigente pode ser moldado, de modo 

que se possa fazer inserir a sociedade na natureza, não há mais 

como pensar em um esquecendo do outro.” (liderança ASPAM) 

 Muitos dos sonhos e desejos que as lideranças possuíam acerca do meio ambiente e 

a melhoria de qualidade de vida foram responsáveis pelo perfil dado aos movimentos, aos 

quais faziam parte o que contribuiu sobremaneira para que se concretizassem em ações de 

protesto, manifestações e até mesmo a edição de legislação específica para a proteção 
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ambiental em nosso Estado o que leva-nos a perceber a importância dessas lideranças 

dentro do contexto de lutas por uma relação mais sustentável entre o homem e o meio 

ambiente, a fim de dar garantias mínimas de um mundo melhor para a presente e futuras 

gerações. 
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5.0 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Por meio da investigação, nos moldes da História Ambiental, esse trabalho buscou 

desvendar através de pesquisa junto ao arquivo do Legislativo estadual, onde foram 

catalogadas 21 (vinte e uma) leis de cunho ambiental, bem como pesquisas junto ao jornal 

Gazeta de Sergipe, no qual foram vinculadas 808 (oitocentas e oito) reportagens também 

voltadas ao meio ambiente. 

A pesquisa junto ao jornal Gazeta de Sergipe, permitiu que pudéssemos verificar 

que, no hiato temporal estudado, a ASPAM e o MOPEC eram os movimentos mais 

atuantes do Estado. Fato este comprovado pelas menções feitas aos dois movimentos em 

várias reportagens daquele periódico. 

A pesquisa realizada no arquivo do Legislativo permitiu verificar influência de 

lideranças ambientalistas na formulação de políticas públicas voltadas para a proteção ao 

meio ambiente, tendo como grande expoente o nome de Sr. Genival Nunes, o qual 

desempenhava o papel de assessor parlamentar. 

Assim, após verificar a presença dos nomes de lideranças na documentação, 

decidimos entrevistar essas lideranças para poder adotar uma postura crítica na abordagem 

da liderança enquanto objeto da análise. 

Concebemos que o conhecimento é produzido através da observação atenta da 

sociedade em suas distintas nuances, instâncias, tradições, inovações, contradições. O 

recorte dado à atuação das lideranças ambientalistas assumiu uma dimensão, na qual, 

compreendemos que as relações construídas pressupõem que os papéis desempenhados 

pelas lideranças dos movimentos são construídos e tecidos na trama social mais ampla. 
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Assim, entendemos que os reflexos do processo de liderança nos movimentos 

ambientalistas ASPAM e MOPEC estão relacionados com as experiências de vida das suas 

lideranças e componentes, disseminadas pela estrutura social. 

A categoria Pré-requisitos, entendida por nós como exigências para a entrada e 

efetiva participação no movimento ambientalista, foi de fundamental importância para 

melhor apreendermos as relações estabelecidas, ao passo em que fora verificado que a total 

falta de requisitos para participação no movimento também implica na desvalorização 

deste e a falta de comprometimento com a causa o que levou ao desgaste dos dois 

movimentos analisado e e, até mesmo, o encerramento das atividades da ASPAM.  

No sentido de realizar um diálogo entre a teoria e a prática, buscamos verificar se: 

1. Houve influências das Conferências de Estocolmo, Rio-92 e Rio +10, fato este 

que verificamos não ser real, dado o fato de que apenas para a criação em si do movimento 

é que houve pequena influência da Rio-92, mas o que podemos verificar realmente é que as 

questões locais afins com o meio ambiente também é que levaram a criação dos 

movimentos ambientalistas. 

2. A estrutura estabelecida ao movimento tem relação direta com a liderança, que 

pudemos comprovar ao observar até mesmo a extinção de um dos movimentos pelo 

simples fato do afastamento da liderança. 

3. Houve fundamental participação das lideranças na formulação de políticas 

públicas ambientais, levando até mesmo à inclusão de capítulo próprio ao meio ambiente 

na Constituição Estadual de Sergipe, bem como o episódio da não execução de obras de 

aterramento de uma parte da área da praia Treze de Julho. 
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No tocante ao ingresso no movimento, tanto as lideranças quanto os demais 

componentes não necessitavam qualquer requisito, apenas havia correlação com grupo de 

discussão de acadêmicos ou moradores de bairro afetados por algum problema ambiental. 

Quanto ao perfil daqueles que assumiram as lideranças dos movimentos, 

percebemos que, o ingresso se dá ainda quando estão freqüentando os bancos escolares e 

por fatores variados eles têm os primeiros contatos com as questões e problemáticas 

ambientais, contudo, com o decorrer do tempo a relação com o movimento sofre certo 

desgaste, dadas as necessidades que surgem ao longo da caminhada de cada um. 

Na articulação entre os movimentos com vistas à formulação de políticas públicas 

em Sergipe e, precisamente, em Aracaju pode-se ver que houve uma enorme contribuição 

dada pelas lideranças e, conseqüentemente, pelos movimentos, com a provocação de 

edições de legislações voltadas à proteção d meio ambiente e, sobretudo a reserva de um 

capítulo específico na Constituição Estadual. 

O que apreendemos disso foi que, as lideranças notaram que não podiam se reservar 

a apenas discussões acadêmicas em departamentos da Universidade ou mobilizações 

populares em movimentos de bairro. Sobretudo, despertaram para o fato de que deveriam 

atuar junto ao legislativo para a formulação de leis que pudessem fazer com que seus 

objetivos fossem atingidos. 

Na articulação entre as lideranças e possíveis oportunidades políticas surgidas a 

partir do papel desempenhado junto ao movimento, verificou-se que não foram geradas tais 

oportunidades, restando às lideranças o papel de assessoramento à outras lideranças 

políticas. 



Capítulo 5 – Conclusões e sugestões 
 

93

Num contexto mundial onde o desrespeito ao meio ambiente, o desrespeito às 

diferenças, a falta de solidariedade e o estímulo ao consumismo exagerado, fazendo com 

que a qualidade de vida fosse significativamente afetada, é fundamental que sejam 

somados esforços e estimulados os processos de parcerias e movimentos para buscar 

alternativas efetivas de melhoria para a qualidade de vida, começando já em nível local, 

fazendo valer o “agir local, pensando globalmente”. 

É preciso, no entanto que tenhamos clareza de que a busca por tais alternativas de 

melhoria acarretam desafios que exigem uma grande cooperação entre os vários elementos 

envolvidos, fazendo assim notar o valor da liderança ambientalista na condução dos 

trabalhos a serem realizados. 

No mais, fica evidente que esse trabalho representa um olhar exploratório e 

possível, dentro de tantos outros olhares. Várias indagações surgem no decorrer da 

pesquisa de campo e da própria redação final da dissertação. Ainda há uma infinidade de 

olhares a serem lançados sobre esse tema, e sobre tantos outros que se formem a partir da 

perspectiva da liderança ambientalista, tão enriquecedora para o amadurecimento do 

prisma ambiental. Continuemos então apostando nesse sonho de melhoria porque “um 

sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto se torna 

realidade”. 
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Roteiro de entrevista feita com as lideranças ambientalistas  

do MOPEC e ASPAM. 

 

 

1. Roteiro 

1.1. Nome: 

1.2. Idade: atual e ao ingressar no movimento. 

1.3. Estado Civil: 

1.4. Profissão 

1.5. Bairro onde reside: 

1.6. Escolaridade ao ingressar no movimento 

1.7. Escolaridade Atual: 

1.8. Ano em que ingressou no movimento 

1.9. Motivos que levaram-no a ingressar no movimento 
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1.10. Bairro em que residia ao ingressar no movimento 

1.11. Renda familiar atual 

1.12. Rende familiar ao ingressar no movimento 

1.13. o que entende acerca de meio ambiente e sustentabilidade; 

1.14. Já possui alguma noção acerca destes conceitos ao ingressar no movimento? 

1.15. O que fez assumir a liderança do movimento? 

1.16. o que fez sair da liderança? 

1.17. Quais as principais contribuições dadas ao movimento? 

1.18. Quais os direcionamentos dados:? 

1.19. Como avalia o movimento hoje? 

1.20. Como avalia o movimento à época do ingresso? 

1.21. Quais as principais entidades com que mantinha relações enquanto liderança? 

 

 


