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RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem como objeto os elementos que conformam os 
Fundamentos ídeo-teóricos da Política Nacional do Meio Ambiente. Na 
consecução da pesquisa a história das primeiras intervenções do Estado 
ditatorial nos anos 1970 mostra a resistência a intervenções mais sistemáticas 
na “questão ambiental”, denotando um primeiro traço ideológico que 
fundamentará os anos gestacionais da PNMA, o conservadorismo. Não 
obstante, a PNMA foi também idealizada pelos ambientalistas brasileiros que 
compuseram o corpo técnico da SEMA na década de 1970, órgão que articulou 
a primeira proposta da Lei 6938/81. A perspectiva teórico-metodológica 
adotada para o norte da presente análise foi a marxista. A pesquisa 
caracterizou-se como exploratória e para a sua realização foram feitas 
pesquisas bibliográficas e documentais. Na análise percebeu-se claramente a 
diversidade ídeo-teórica do movimento ambientalista, que apresenta diferentes 
concepções acerca da “questão ambiental” e das formas do seu enfrentamento 
pelo Estado. Tal diversidade está atribuída ao fenômeno da apropriação 
ideológica do pensamento ambientalista pela ideologia dominante, que traz 
para a arena das discussões acerca da “questão ambiental” o protagonismo do 
pensamento ambientalista liberal.  Infere-se que é esta perspectiva ídeo-teórica 
que se manifesta com traços mais contundentes na Política Nacional do Meio 
Ambiente. Tais traços se manifestam tanto no corpo da lei 6938/81, quanto na 
lógica da sua gestão, em especial nos anos 2000, num contexto que marca as 
intervenções estatais no Brasil num movimento que vai do desenvolvimentismo 
ao neodesenvolvimento, marcado pela predominante lógica economicista no 
trato da “questão ambiental” no Brasil, traço singular das propostas do 
pensamento ambientalista liberal.  

PALAVRAS-CHAVE: “questão ambiental”, Política Nacional do Meio Ambiente, 
Movimento ambientalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work has as object the elements that make up the ideo-theoretical 
fundamentals of the National Environmental Policy. The achievement of 
research the history of the first interventions of the dictatorial state in the 1970s 
shows the resistance to more systematic interventions in the "environmental 
issue", denoting a first ideological trait to substantiate gestational years of NEP, 
conservatism. Nevertheless, the NEP was also conceived by Brazilian 
environmentalists who made up the staff of EMS in the 1970, the body that 
articulated the first proposal of Law 6938/81. The theoretical-methodological 
perspective adopted for the north of this analysis was a Marxist. The research is 
characterized as exploratory and for its realization were made bibliographic and 
documentary research. The analysis clearly realized it is the ideo-theoretical 
diversity of the environmental movement, which presents different conceptions 
about the "environmental issue" and ways to deal with it by the state. Such 
diversity is attributed to the phenomenon of ideological appropriation of 
environmental thinking by the dominant ideology, which brings to the arena of 
discussions about the "environmental issue" the role of liberal environmentalist 
thought. It infers that is this ideo-theoretical perspective that manifests itself with 
more forceful strokes in the National Environmental Policy. Such traits are 
manifested both in the body of the law 6938/81, as the logic of its management, 
especially in the 2000s, in a context that marks the state interventions in Brazil 
in a movement that goes from the developmentalism neodesenvolvimento, 
marked by economist prevailing logic in tract of "environmental issue" in Brazil, 
singular feature of the proposals of liberal environmentalist thought. 
 

KEYWORDS: "environmental issues", the National Environmental Policy, 

environmental movement. 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente dissertação teve como objeto a compreensão dos 

fundamentos ideo-teóricos da Política Nacional do Meio Ambiente. Tal proposta 

centrou-se em reunir alguns elementos para a reflexão do objeto proposto, de 

forma a contribuir com o campo de uma importante temática que tem ganhado 

significativo espaço no meio acadêmico, a “questão ambiental”.  

A “Questão Ambiental” aqui pode ser vista como consequência do 

uso indiscriminado dos recursos ambientais, expressa não só nas mudanças 

climáticas e na degradação e escassez de recursos naturais, mas também nas 

condições inadequadas de desenvolvimento social de vários contingentes 

populacionais.  Implica nos limites físicos e sócio-organizacionais que o planeta 

tem expressado através das mudanças climáticas, da degradação da flora e da 

extinção de diversas espécies da fauna; nos desequilíbrios que a natureza vem 

sofrendo e que atingem as diversas formas de vida e classes sociais, gerando 

impactos negativos diferenciados em cada uma delas, frente às desigualdades 

inerentes ao movimento do capital. 

Suas raízes, segundo a perspectiva crítica marxista, que tem se 

ocupado com o debate, estão na forma perdulária de apropriação dos recursos 

naturais pelo sistema capitalista vigente. Remontam à quebra da relação 

metabólica entre o homem e natureza e na sua conversão em uma relação 

imbuída de fetiche, que gera a produção de mercadorias, sendo a própria 

natureza transformada em mercadoria a partir da hegemonia do sistema 

capitalista.  

A aproximação recente do Serviço Social à temática da “Questão 

Ambiental” vem ganhando espaço no campo acadêmico e sócio-ocupacional, 

criando demandas que têm importante interface com as análises de conjuntura 

que subsidiam e orientam as intervenções profissionais da categoria. Fruto 

desta realidade, a motivação que me levou a abordar o referido objeto de 

pesquisa adveio das experiências com a Educação Ambiental que vivencio no 

Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Social junto às Comunidades 

Costeiras abrangidas pelo PEAC, executado pelo Departamento de Serviço 
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Social da UFS como parte das ações de mitigação do Programa de Educação 

Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC), da PETROBRAS, que me 

rendeu um estágio curricular na área e a produção de um Trabalho de 

Conclusão de Curso acerca do trabalho das assistentes sociais no Programa. 

Estas experiências teórico-práticas, por sua vez, me instigaram a querer 

explorar e aprofundar como se configurava o campo sócio-ocupacional dos 

assistentes sociais nas demais políticas ambientais dentro do SISNAMA, 

empreitada que direcionaria ao curso de mestrado. 

Contudo, uma tarefa preliminar na consecução de um estudo desta 

natureza seria analisar os fundamentos dos mecanismos de regulação 

ambiental no Brasil, com especial enfoque na Política Nacional de Meio 

Ambiente, tendo em vista que analisar o Serviço Social demanda um olhar 

analítico para o contexto do capitalismo monopolista tardio no qual se inserem 

as políticas sociais do Estado, que são as principais mediações através das 

quais se delineiam a atuação profissional do assistente social, sendo o Estado 

o seu maior empregador (IAMAMOTO, 2012). Por entender esta tarefa, que 

considerei inicialmente preliminar, de grande complexidade e demandante de 

diversos detalhes, optei por dar centralidade à questão e torná-la então meu 

objeto de pesquisa.  

Entender quais são os elementos que delineiam os fundamentos 

ídeo-teóricos da Política Nacional do Meio Ambiente aponta para o 

atendimento de duas necessidades de grande relevância: uma está atrelada à 

demanda de alargamento do arcabouço teórico do qual o Serviço Social poderá 

se apropriar para refletir acerca das demandas sócio-ocupacionais e seus 

reforços para concretização dos preceitos ético-políticos da categoria. Esta 

primeira necessidade apontada diz respeito a desmistificar, através de uma 

reflexão teórica da conjuntura atual, a ideia limitada, porém já disseminada, de 

que o objeto e os objetivos do Serviço Social não encontram mediação com as 

particularidades próprias das expressões da “questão ambiental” na 

contemporaneidade.  

Não obstante, é importante citar que já se apontam, no campo da 

produção teórica do Serviço Social, algumas importantes produções que 

abordam a temática ambiental, a exemplo do livro de SILVA (2010), do Livro do 

próprio Programa supracitado, com o tema Educação Ambiental e Serviço 
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Social: o PEAC e o licenciamento na gestão pública do meio ambiente, e 

das diversas produções à disposição anais dos Encontros Nacionais de 

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) e os trabalhos publicados nos 

Congressos Nacionais de Assistentes Sociais (CBAS).   

Situar o Serviço Social no debate das políticas ambientais, com seus 

limites e possibilidades, remete-nos ao fato de que o trabalho dos assistentes 

sociais é uma das especializações “sócio técnicas do trabalho na sociedade 

capitalista” (ARAÚJO; SANTOS; SILVA, 2012, p. 65) e é constituído, seja em 

qual for a área de atuação, por duas dimensões indissociáveis, comportando 

uma unidade muitas vezes contraditória. Quais sejam: 

 

A realidade vivida e representada na e pela consciência de seus 
agentes profissionais, expressa pelo discurso teórico-ideológico sobre 
o exercício profissional; [e] a atuação profissional como atividade 
socialmente determinada pelas circunstâncias sociais objetivas que 
conferem uma direção social à prática profissional, o que condiciona 
e mesmo ultrapassa a vontade e/ou consciência de seus agentes 
individuais. (IAMAMOTO e CARVALHO, 1995, p. 73). 
 

 

Vale destacar que nesta pesquisa serão delineados elementos 

importantes para a apropriação teórica, pela categoria, assim como por outros 

profissionais interessados na temática ambiental, do contexto constitutivo das 

políticas ambientais nacionais na atualidade. Isso implica dar conta da 

demanda premente de apropriação das nuances da “questão ambiental”, assim 

como das estratégias para seu enfrentamento, a exemplo dos mecanismos de 

gestão ambiental. 

   A outra necessidade a que esta pesquisa pode responder 

relaciona-se a um campo mais amplo: o da produção de conhecimento 

científico relacionado ao meio ambiente, campo de rico caráter multidisciplinar 

(foco das ciências físicas/naturais e sociais) que respalda as diversas nuances 

que dão concretude e direção às políticas ambientais estatais e que criam as 

possibilidades de atuação dos diferentes sujeitos sociais. Vale destacar, em 

especial, as classes subalternas no processo de gestão ambiental. 

A questão ambiental toma expressividade nos espaços de discussão 

política, em diversos contextos, mais especificamente a partir da década 1960, 

com a preocupação de diversos segmentos da sociedade - a exemplo dos 
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movimentos sociais ambientalistas - com a manutenção das condições 

ambientais necessárias à reprodução da vida no planeta. No decorrer da 

década de 1970 são realizados eventos significativos para debater a 

problemática, a exemplo da I Conferência para o Meio Ambiente Humano em 

Estocolmo, em 1972, na qual foram feitas uma série de recomendações aos 

países ali representados como mecanismos de enfrentamento da “Questão 

Ambiental”. 

A ocasião da Conferência de Estocolmo consiste em uma das 

principais marcas históricas que expressam o conturbado percurso do Estado 

brasileiro na construção de mecanismos voltados ao trato da “questão 

ambiental”. Firme no projeto de desenvolvimento econômico, o Estado ditatorial 

da década de 1970 mostrou-se resistente às determinações da Conferência. 

Esta seria a expressão das históricas problemáticas que conformaram o 

binômio desenvolvimento-degradação ambiental, que atravessaram as 

décadas e chegaram a construção de avanços no campo jurídico ambiental em 

tensão com os limites impostos pelo desenvolvimento, marcado pelos projetos 

do desenvolvimentismo (século  XX, e neodesenvolvimentismo no século XXI)  

                   As políticas ambientais no Brasil têm cunho regulatório para 

“atender” o exposto na Constituição Federal (C.F) de 1988, na qual está 

proposta a garantia de um meio ambiente saudável e equilibrado às presentes 

e futuras gerações (BRASIL, 2008). A Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA) é o marco legal que possibilita essa prerrogativa na Constituição 

Federal. Mas, passados mais de trinta anos de sua instituição esta prerrogativa 

de fato se efetiva? Tomando a forma como, desigualmente, os custos da 

degradação ambiental vêm sendo vivenciados entre as classes sociais – as 

classes subalternas sofrem mais sobremaneira com os desastres ambientais e 

as demais manifestações da “questão ambiental” que a classe burguesa –, tal 

realidade, em tempos de barbárie, nos deixa entre o avanço das conquistas 

materializadas nas leis versus o retrocesso da sua não efetivação em diversas 

áreas das políticas sociais. Isso sem deixar de ratificar a concepção de política 

social como essencialmente parcial e contraditória, o que denota sua 

incapacidade para “resolver” a desigual forma de sentir e arcar com os custos 

da “questão ambiental” pelas diferentes classes sociais.  
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Nesse campo de contradições e antagonismos, a constituição das 

políticas ambientais foi marcada pela atuação de diversos sujeitos sociais no 

cenário nacional e internacional. Dentre eles, o movimento ambientalista 

mostrou-se como o mais central nas pressões e formulações ideológicas que, 

se por um lado mostram-se inicialmente ameaçadoras a ordem do capital, em 

um dado momento também se mostraram funcionais à manutenção do sistema, 

através das fortes investidas da classe hegemônica, pelo fenômeno de 

apropriação ideológica do pensamento ambientalista pela ideologia dominante. 

São esses complexos que construíram a presente pesquisa na direção de 

reunir elementos que contribuam com a complexa tarefa de compreender 

alguns elementos ídeo-teóricos que conformam a Política Nacional do Meio 

Ambiente.  

Os objetivos e hipóteses que norteiam esta pesquisa passaram por 

uma sutil, porém significativa, mudança, um redirecionamento necessário após 

as considerações feitas pela banca de qualificação que apontou as limitações 

da pesquisa no tocante ao que já se apresentava como resultados naquela 

ocasião e no que se aventava conquistar com a pesquisa. Ademais, o próprio 

percurso da investigação, as leituras de bibliografias e documentos acerca da 

temática em questão me levaram a reorientar os objetivos e hipóteses. 

 Com isso o percurso feito teve como objetivo geral apontar 

elementos que contribuam para a compreensão dos fundamentos ídeo-teórico 

da Política Nacional do Meio Ambiente enquanto mecanismo de regulação 

estatal do meio ambiente no Brasil. Os objetivos específicos, por sua vez 

implicam em: situar historicamente o contexto ídeo-político da década 

gestacional da PNMA, enfocando os principais sujeitos e interesses que 

determinaram a formulação da política; caracterizar as principais tendências 

ideo-teóricas que configuram a correlação de forças que constituem o 

pensamento ambientalista, enquanto um potencial e influente sujeito na 

postura do Estado ante a “questão ambiental”; analisar como se configura a 

Política Nacional do Meio Ambiente e quais elementos ídeo-teóricos das 

correntes do pensamento ambientalista podem ser identificados, tanto na 

propostas de seus objetivos, princípios e instrumentos quanto no campo da sua 

gestão.  
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A partir disso, funda-se a presente pesquisa pelas seguintes 

questões norteadoras: Na consecução do contexto histórico de sua criação, 

quais os vetores ídeo-políticos e sócio-econômicos que influenciaram a 

estruturação da PNMA? Quais as correntes que mais influenciam na 

formulação e implementação desta política pelo Estado Brasileiro? Quais os 

interesses de classes mais claramente respaldados na execução de alguns 

instrumentos do arcabouço legal ambiental vigente?  

Em face de tais indagações são assinaladas as seguintes hipóteses: 

O percurso histórico da construção do arcabouço que dá conta da gestão 

ambiental no Brasil teve determinantes de forte conteúdo conservador, que 

guiaram e guiam a sua plena implementação; o movimento ambientalista tem 

configuração diversificada, não obstante apresente a hegemonia da influência 

do pensamento liberal e neoliberal, que tem também influenciado sobremaneira 

as posturas do Estado em diversos contextos; a Política Nacional de Meio 

Ambiente sofre diversas investidas de natureza neoconservadora quanto à sua 

capacidade de gerar novas formas de acesso e usufruto igualitário dos 

recursos ambientais pelas diferentes classes no campo das lutas 

ambientalistas; Há um conjunto de complexos que estruturam a PNMA que a 

aproxima ídeo-teoricamente do pensamento ambientalista liberal; Essa 

realidade tem se alicerçado no fato de que a gestão estatal em suas 

formulações influenciadas pelo pensamento ambientalista de cunho liberal e 

neoliberal tende a lançar as soluções para a “questão ambiental” para o campo 

estritamente econômico de forma a contemplar significativamente os interesses 

da classe dominante.  

Apoiando-se na realidade de que o arcabouço legal que trata dos 

mecanismos de gestão ambiental no Brasil embute-se no bojo dos mecanismos 

de manutenção e reprodução do sistema capitalista, optou-se por nortear a 

análise da presente pesquisa pelo método crítico-dialético, por se caracterizar 

numa leitura da realidade constituída num movimento que ultrapassa a 

aparência fenomênica na busca, através de aproximações sucessivas, da 

essência, suas contradições e antagonismos. Ademais, “a investigação 

marxista caracteriza-se, assim, por não se deixar enganar por aspectos e 

semelhanças superficiais presentes nos fatos, [para então] chegar à essência 

do fenômeno.” (MARX, apud BEHRING, BOSCHETTI, 2007, p. 38). Dentro 
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desse movimento busca-se considerar o fenômeno apreendido como um 

elemento da totalidade. A escolha por essa perspectiva também está apoiada 

no feliz argumento de que a relação entre sujeito e objeto está imbuída de 

historicidade. O sujeito aqui é inquieto no sentido de indagar constantemente o 

objeto com vistas à captação do seu movimento real, de suas particularidades 

em meio à totalidade, sem, no entanto, impor a condição de neutralidade ao 

sujeito, pois ambos (sujeito e objeto) são agentes do mesmo contexto histórico 

e, por isso, o pesquisador não pode e/ou precisa ignorar suas visões sociais de 

mundo.   

Por se tratar de uma análise dos fundamentos ídeo-teóricos da 

Política Nacional do Meio Ambiente, delimitamos a pesquisa ora proposta como 

de caráter qualitativo, em um universo exploratório que 

 

[...] tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 
conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 
precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores [...]. 
Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 
proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 
determinado fato [...]. (GIL, 2007, p. 43) 

 

A coleta de informações deu-se através de pesquisa bibliográfica e 

documental. A primeira é caracterizada por Gil como “pesquisa desenvolvida a 

partir de material já elaborado constituído principalmente de livros e artigos 

científicos” (1991, p.48). Neste caso foram exploradas produções teóricas no 

campo das ciências sociais que abordem as diferentes concepções teórico-

conceituais acerca da “questão ambiental” e as possíveis estratégias para o 

seu enfrentamento no campo das políticas ambientais. Nesta os fichamentos 

desses materiais se constituíram no instrumental de sistematização. A 

pesquisa documental implica em “materiais que ainda não foram analisados 

criticamente, ou que ainda podem ser reformulados de acordo com os objetos 

da pesquisa” (GIL, 1999, p. 66). Para a concretização desta última, foi 

consultada e fichada a Política Nacional do Meio Ambiente, a lei 6938/81. Os 

diversos documentos expostos no site do Ministério do Meio Ambiente 

relacionados à gestão da Política Nacional de Meio Ambiente, em especial 

aqueles relacionados ao presente contexto dos anos 2000. 
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No tocante à categorização dos dados coletados, as categorias 

postas em foco foram a “questão ambiental” ou a denominada, por diversos 

autores, “crise ambiental” - no tocante às diversas concepções hauridas no 

campo do ambientalismo e das ciências sociais; o próprio movimento 

ambientalista; o Estado; a “regulação pública” e a ideologia.   

A presente dissertação está estrutura em três capítulos: para 

responder ao primeiro objetivo de situar historicamente o contexto ídeo-político 

da década gestacional da PNMA, enfocando os principais sujeitos e interesses 

que determinaram a formulação da Política, no capítulo I foi feita uma análise 

do contexto histórico no qual a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi 

constituída e quais os principais sujeitos políticos que protagonizaram a sua 

construção. O capitulo II buscou responder ao objetivo de caracterizar as 

principais tendências ideo-teóricas que configuram a correlação de forças que 

constituem o pensamento ambientalista, enquanto um potencial e influente 

sujeito na postura do Estado ante a “questão ambiental”. Para tanto, o capítulo 

estrutura-se em dois momentos: no primeiro objetiva-se trazer uma breve 

reflexão sobre a relação entre ideologia e apropriação ideológica do 

pensamento ambientalista pela classe dominante, para fazer um paralelo com 

o segundo momento, que mostra as clivagens e a diversidade ideo-teórica do 

pensamento ambientalista, como consequência de tal fenômeno. O 

ambientalismo aí se mostra heterogêneo e traz diversas concepções acerca da 

“questão ambiental” e das intervenções do Estado. O capítulo III intentou 

alcançar o último objetivo desta dissertação, qual seja, analisar como se 

configura a Política Nacional do Meio Ambiente e quais elementos ídeo-

teóricos das correntes do pensamento ambientalista podem ser identificados, 

tanto na propostas de seus objetivos, princípios e instrumentos quanto no 

campo da sua gestão.  

Para tanto foi feita uma breve caracterização da PNMA, enfocando 

os seus principais conceitos, objetivos, princípios e instrumentos, observando a 

direção ídeo-política que ela tem tomado no atual contexto, no campo de sua 

gestão, tomando como amostra para a pesquisa os elementos de gestão do 

Ministério do Meio Ambiente, pelo viés da governança; e aspectos do 

licenciamento ambiental, em especial no tocante à sua operacionalização no 

atual contexto do neodesenvolvimentismo.  Conclui-se que nesse campo são 
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fortes os traços do pensamento ambientalista liberal, que tem se manifestado 

sobremaneira no campo da gestão da PNMA, e no atual contexto sócio-

histórico brasileiro tal lógica se reforça pelas demandas do 

neodesenvolvimentismo levado a cabo pelos governos do PT no Brasil.  
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CAPÍTULO I  

O ESTADO E A CONJUNTURA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

  

 

 

A priori, para entendermos o processo histórico de constituição das 

políticas ambientais no Brasil, existem duas categorias essenciais que, no 

contexto capitalista, se comportam de forma singular: o Estado e as políticas 

sociais. 

Segundo Pereira (2008, p. 166), as políticas sociais são 

 
Produto da relação dialeticamente contraditória entre estrutura e 
história e, portanto, de relações – simultaneamente antagônicas e 
recíprocas – entre capital x trabalho, Estado x sociedade e princípios 
da liberdade e da igualdade que regem os direitos da cidadania.   
 

 
Dessa forma, ao abordarmos a constituição das políticas ambientais, 

devemos levar em consideração tais correlações de força a partir do 

comportamento do Estado como o principal mediador do usufruto dos recursos 

ambientais na contemporaneidade, levando em consideração que, segundo 

Gramsci (apud CARNOY, 1988, p. 99).   

 

O Estado é o conjunto das atividades práticas e teóricas com a qual a 
classe dominante não somente justifica e mantém a dominação como 
procura conquistar o consentimento ativo daqueles sobre os quais ele 
governa.  
 
 

É imprescindível destacar aqui que a concepção gramisciana de 

Estado também implica em considerá-lo um “aparelho de hegemonia”, 

(CARNOY 1988) no sentido de ser uma mediação que atua no controle moral e 

intelectual na esfera da sociedade civil, de forma a sintetizar os diferentes 

interesses das diferentes classes sem impor, necessariamente, pela coerção, a 

sua ideologia, mas articulando demandas e visões de mundo de grupos de 

ambas as classes. Ademais, a hegemonia do Estado equivale à bem sucedida 

atuação deste na formulação dos consensos entre as classes dominante 



21 
 

(burguesia) e dominada (proletariado), de maneira dinâmica, através da 

capacidade de lideranças para imporem de forma sutil e persuasiva sua visão 

de mundo (a da classe dominante), naquilo que constrói os elementos da 

ideologia.  

Essa breve reflexão é imprescindível ao entendimento da relação 

entre o Estado e os discursos ambientalistas, a exemplo do desenvolvimento 

sustentável, hegemônico na atualidade, e da mais recente ideologia liberal da 

economia verde, que fundamentam e orientam as políticas ambientais no 

contexto internacional e nacional.  

Contudo, a apropriação do discurso do desenvolvimento sustentável 

foi marcada por um extenso percurso histórico delineado por fatos que se 

distanciavam de uma intervenção pública coerente na “questão ambiental” nos 

reveses do Estado frente ao processo de industrialização que se instaurou no 

Brasil a partir dos anos 1930.   

A degradação dos recursos ambientais no Brasil vem desde os 

primórdios da colonização, com a exploração comercial da árvore pau-brasil e 

os grandes ciclos da economia nacional (cana-de-açúcar, café, ouro, 

diamantes). Não obstante, as políticas ambientais1 só passam a ter impulso 

nos anos 1930, a partir dos problemas socioambientais decorrentes da 

velocidade do desenvolvimento industrial que incide não apenas sobre o 

ambiente natural, mas também sobre a população (GUIMARÃES, 2010). Com 

base em Guimarães2, em seu estudo acerca do Estado e as políticas 

ambientais, podemos destacar, numa breve linha histórica, as políticas 

ambientais brasileiras: 

- 1934 – A criação do Primeiro Código das Águas; 

- 1958 – A criação da Fundação Brasileira para Conservação da 

Natureza; 

- 1930 – 1971 – Institucionalização das Unidades de Conservação;  

- 1961 – A criação da primeira Floresta Nacional na Amazônia; 

- 1965 – O primeiro Código de Pesca; 

- 1967 – A Fundação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal;  

                                                           
1
 ACSERALD, (apud, ANELO, 2006) denomina as políticas ambientais como sendo implícitas 

neste período,pois estas só serão sistematicamente consideradas políticas ambientais 
propriamente ditas a partir de 1960.   
2
 Ibidem 
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- No período das décadas de 1970 a 1980 as políticas ambientais 

brasileiras sofrem a influência da atuação intensa dos movimentos 

sociais, a exemplo do Greenpeace, fundado em 1971, e da realização 

da Conferência de Estocolmo. Período também da estruturação das 

políticas regulatórias (EIA – Estudo de Impacto ambiental/RIMA – 

Relatório de Impacto Ambiental), das estruturadoras (parques e florestas 

nacionais, APA‟s – Áreas de Proteção Ambiental);  

- 1973 – Criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA; 

- 1981 – Promulgada a Política Nacional do Meio Ambiente;  

- 1997 – A Política Nacional dos Recursos Hídricos; 

- Na década de 1990 são criados os Ministérios do Meio Ambiente e da 

Amazônia Legal (1995); as Leis de Recursos Hídricos (1997); a Lei de 

Crimes Ambientais (1998); a Política Nacional de Educação Ambiental 

(1999), dentre outras que não serão possíveis citar aqui dada a ampla 

formatação do arcabouço legal ambiental brasileiro.  

 

Dentro desse percurso histórico cabe destaque para um período 

específico, que considero divisor de águas no processo de construção das 

políticas ambientais no Brasil: as décadas de 1970 a 1980. 

O período (1970-1980) é destacado pelas influências da Conferência 

de Estocolmo, da qual o Brasil participou ativamente, assinando um conjunto 

de recomendações que trataram as intervenções voltadas aos recursos 

renováveis e não renováveis, na perspectiva das ciências e da tecnologia e na 

perspectiva da atuação reguladora do Estado. Segundo Neder (2002) a 

preocupação com a escassez dos recursos não renováveis foi expressa na 

recomendação voltada ao desenvolvimento das tecnologias limpas e novas 

formas de energia que não comprometessem a existência de alguns recursos, 

a exemplo do petróleo.  No tocante aos recursos renováveis a atuação do 

Estado foi imprescindível na garantia de seu uso racional. Foi indicada a 

institucionalização de instrumentos e mecanismos estatais que dessem conta 

de tal regulação. Surgem desse contexto, a Política Nacional do Meio Ambiente 

e demais órgãos que, não obstante sejam de 1981, só foram operacionalizados 

de fato a partir de 1988.  
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O debate que relacionava a “questão ambiental” ou a denominada, 

por outros autores, de “crise socioambiental”, ao desenvolvimento 

socioeconômico não foi uma ideia bem aceita pelo Brasil, pois no contexto de 

1960 a 1970 a poluição ambiental era “sinônimo de progresso”, segundo a 

lógica do desenvolvimentismo (NEDER, 2002), não obstante a adesão às 

recomendações da Conferência de Estocolmo. Por outro lado, é importante 

lembrar também o fato abordado por Neder3: a institucionalização das políticas 

ambientais no Brasil se deu de forma descentralizada e foi funcional ao 

funcionamento do regime militar na década de 1970, no que diz respeito a 

limitar os efeitos das políticas regulatórias do meio ambiente no processo de 

industrialização do país. Ademais, vale destacar que a postura 

conservacionista do Estado, iniciada no período de 1930, com a tendência de 

criação de parques e reservas biológicas, se estende no país durante as 

décadas de 1970 a 1980. Neder4 sintetiza:  

 
Até os anos de 1980 o foco estratégico da gestão dos recursos 
naturais foi marcado por dois objetivos: disciplinar interesses 
regionalistas e locais pela racionalização do uso da água, solo, fauna 
e flora, regulamentando o licenciamento das atividades extrativistas, e 
definir as áreas de preservação permanente ou unidades de 
conservação.    
 
 

Nesse contexto crescem também as denúncias contra os países em 

desenvolvimento, no que concerne à parca ou ausente regulação do uso dos 

recursos ambientais.  Em especial, destacam-se as ações do Estado brasileiro 

que vão na direção de desacreditar as restrições ao desenvolvimento 

econômico que comprometia as condições ambientais adequadas e saudáveis 

à população. Sua posição na Conferência de Estocolmo foi arbitrária e 

contraditória, onde a já citada enfática ideia de que degradação ambiental era 

sinônimo de desenvolvimento foi o retrato de sua posição quanto às possíveis 

intervenções na “questão ambiental”. 

São esses fatos que merecem ser tratados com mais acuidade para 

compreendermos o processo histórico de constituição da Política Nacional do 

Meio Ambiente.  

 

                                                           
3
 Idem, Ibidem.  

4
 Idem, Ibidem, p. 30. 
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1.2 Anos de chumbo e a difícil conjuntura gestacional da Política Nacional 

do Meio Ambiente 

 

 “Que venha a poluição, desde que as fábricas venham com ela”. 

Essa frase de José Sarney, que na década de 1970 era senador e mais tarde 

veio a ser presidente do Brasil, é celebre e totalmente ilustrativa da conturbada 

trajetória histórica da institucionalização da Política Nacional do Meio Ambiente, 

gestada numa conjuntura que abre um lastro de mudanças que constituem o 

processo de redemocratização do país.   

De acordo com Dean (1996), na década de 1970 as investidas do 

governo militar para continuar alavancando seus projetos de desenvolvimento 

resultaram não somente numa crise econômica como também num vasto 

contíguo de desastres ambientais que podem muito bem ilustrar o alargamento 

dos desmandos, abusos e crimes históricos dos governos militares naquele 

contexto.  

Há de se recordar que nesse período a contradição entre os efeitos 

do milagre econômico, iniciado em 1968, alavancado pelo governo de Médici, e 

a violenta e sangrenta repressão à liberdade ideológica e cultural dos 

segmentos que lutavam pela redemocratização não podia refletir um cenário 

favorável à construção e efetivação de intervenções coerentes do Estado nos 

já visíveis efeitos do ainda recente processo de industrialização que ali, diga-se 

de passagem, viera alavancado pelo engendramento do capital estrangeiro na 

economia nacional em níveis cada vez mais impactantes na história e destino 

dos recursos naturais do Brasil. Não obstante, por um lado foi a própria 

instabilidade política gerada pelos violentos conflitos entre o governo militar e 

os sujeitos que lutavam pela abertura democrática5 que gerou o 

enfraquecimento de uma política que buscava atrair o capital estrangeiro para o 

desenvolvimento econômico do país, uma vez que tal conjuntura de 

insegurança e violência gerava certa inquietação e receio nos investidores 

estrangeiros. Ademais, não se deve esquecer que o período é o mesmo no 

qual eclode a grande crise de superprodução do capital, que a partir de 

meados dos anos 1970 põe os países de capitalismo central em ofensiva para 

                                                           
5
 Há de se destacar a atuação das guerrilhas que com grande ousadia desafiou o poder dos 

militares. 
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restabelecer seus níveis de produtividade e lucratividade. Essa nova realidade 

vai mudar o eixo de investimentos do capital tanto em seu sentido geopolítico 

como em sua estratégia de modelo de produção. 

 Apesar dessa conjuntura o Brasil assume uma postura arrogante e 

totalmente prejudicial à manutenção do pleno equilíbrio das suas condições 

ambientais. Os representantes do governo militar e seus simpatizantes viram 

no resultado da Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em 1972, e as alarmantes questões levantadas nela, uma 

possível empreitada dos países industrializados na direção de obstaculizar a 

elevação do Brasil nas suas relações internacionais (DEAN,1996). 

Estupidamente, especulava-se que “uma das vantagens comparativas do Brasil 

consistia precisamente em sua capacidade ainda integral de absorver a 

poluição industrial”6. 

Ainda nos anos de 1970, no centro do processo de esgotamento do 

milagre econômico, estava o aumento do preço do petróleo, que nacionalmente 

ainda era um recurso pouco explorado, sendo que naquele contexto o foco 

estava na sondagem de plataformas marinhas e pouco na produção. O 

petróleo, que impulsionou o desenvolvimento do milagre econômico, tendo o 

seu valor quadriplicado, fez com que a elite tecnocrata buscasse outras 

alternativas de desenvolvimento, que possibilitassem uma maior autonomia 

energética ao Brasil. Dessa forma, foi  construído um contíguo de 

empreendimentos que desencadearam verdadeiro processo de degradação de 

recursos ambientais, sendo o seu foco as atividades voltadas a “sondagem de 

petróleo da plataforma marinha, usinas de energia nuclear, um programa de 

conversão de cana-de-açúcar em álcool combustível [e, destaca-se aqui] uma 

enorme expansão no desenvolvimento hidrelétrico” (DEAN, 1996). 

Não é exagero citar que apenas o desenvolvimento dos programas 

de produção de álcool combustível a partir da cana-de-açúcar foi responsável 

por um vasto desmatamento, em especial na região de Ribeirão Preto em São 

Paulo, onde foi devastada, no período entre 1964 a 1985, 457km² de floresta 

primária para a expansão dos canaviais. Ademais, as indústrias que faziam a 

                                                           
6
 Idem, Ibidem, p. 307 
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queima da cana-de-açúcar ficavam, absurdamente, isentas de qualquer 

responsabilidade com o replantio7.  

Dean (1996) também destaca os diversos impactos da 

implementação de usinas hidrelétricas com a expansão da construção de 

diversas barragens, a exemplo da usina Itaipu. Estes empreendimentos 

promoveram um extenso processo de devastação da fauna e da flora da Mata 

Atlântica.  Além do próprio processo de construção das usinas, que demandava 

a liberação de algumas áreas ocupadas originariamente por contingentes 

populacionais - que eram simplesmente expulsos pelo processo de inundação 

de rios promovido pela logística do empreendimento - também se deve ter em 

conta os impactos da exploração de recursos naturais pela indústria que se 

instalou para a produção de produtos necessários à implementação das usinas.   

 O percurso rumo às alternativas energéticas ao uso do petróleo importado 

estava envolto por um clima de otimismo, que implicava em uma expectativa 

ilusória de que os programas voltados à produção de álcool e a energia 

hidrelétrica seriam meios menos degradantes de produção de energia, e 

promoveriam, por exemplo, a redução da extração de lenha. Pensava-se que 

aquelas eram formas de energia limpas e baratas, com baixos impactos 

ambientais.  

 Desde a década de 1970 o Estado brasileiro, e todo complexo 

industrial que se formou para o desenvolvimento socioeconômico do país, tem 

na direção das suas alternativas uma forte tendência conservadora, apoiada no 

“[capitalismo de Estado] voltado à acumulação privada, nacional e estrangeira, 

a serviço [de tais setores] do mercado” (SADER, 1995, p. 35).  Isso é tão 

evidente que nesse mesmo contexto a construção da usina de Itaipu, a qual 

exigiu um grande montante financeiro, foi um dos principais motivos pelo 

aumento da dívida externa do Brasil, que se tornou praticamente impagável ao 

final da década de 1970.  

 No processo de desenvolvimento econômico do Brasil também há 

que se destacar outras atividades e empreendimentos que em muito 

impactaram as condições ambientais de diferentes regiões do Brasil, a exemplo 

da produção de cacau no sul da Bahia, a construção de empreendimentos na 

                                                           
7
 Idem, Ibidem. 
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zona urbana nas grandes metrópoles, dentre outras que tinham, na falta de 

estrutura e organização de órgãos ambientais estatais fortes, a oportunidade 

para permanecerem com bases perdulárias no uso do meio ambiente, sem 

qualquer tipo de preocupação com as sérias consequências à vida humana.  

 É importante destacar também um significativo fato que demarca as 

intervenções na “questão ambiental” no Brasil no seu percurso histórico. Em 

1975 o Brasil assinou um acordo com a Alemanha Ocidental denominado 

cooperação nuclear. Uma de suas cláusulas previa a importação, o 

armazenamento e o reprocessamento de lixo nuclear da Alemanha a ser feito 

no Brasil. Tal acordo seria feito em troca da concessão de assistência técnica 

pela Alemanha para a construção das usinas nucleares em fase de 

implementação no Brasil. (DEAN, 1996). Não obstante essa clausula não ter 

sido efetivada devido ao colapso financeiro do governo federal no final da 

década de 19708 outras cláusulas desse contrato foram concretizadas.  O 

acordo nuclear feito entre Brasil e Alemanha implicava, para aqueles que 

apostavam positivamente em tal investida, num caminho muito viável para a 

independência energética, tecnológica e econômica do Brasil. No entanto, 

como atesta Brandão (2008, p.09),  

 

[...] representou, na verdade, uma reserva de mercado para o 
fornecimento de tecnologia e equipamentos por parte da indústria 
nuclear alemã. Desta forma, o acordo nuclear atenderia, 
fundamentalmente, os interesses do capital privado alemão, 
notadamente da KWU, empresa que controlava o mercado alemão de 
produção de reatores.  

 

É inconteste, como complementa Brandão (2008), que o acordo 

nuclear entre Brasil e Alemanha, chamado de Negócio do Século pela empresa 

Alemã, foi um dos mecanismos utilizado pela Alemanha de saída da crise da 

década de 1970, crise esta que assolou o mundo de diferenciadas formas. Aqui 

a KWU teve nos empreendimentos exteriores uma forte investida de expansão 

do seu mercado e a garantia da sua rentabilidade frente aos dessabores da 

crise.   

O episódio que envolve a KWU nos anos de 1970 só é parte do 

contíguo de eventos que traduzem, naquele contexto, a grande falácia que está 

                                                           
8
 Idem, Ibidem 
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por trás da retórica do desenvolvimento disseminada na sociedade brasileira no 

bojo da expansão industrial, que, diga-se de passagem, se fez sobre bases 

totalmente arcaicas e dependentes. Tratou-se de um vergonhoso evento, parte 

de um todo que deu corpo aos mecanismos de defesa econômica dos países 

de capitalismo central, os quais estavam em meio à derrocada ocasionada pela 

crise internacional que implicou, na sua essência, no declínio de um áureo 

momento na economia das grandes potências internacionais (Estados Unidos, 

Alemanha, Japão), aquele calcado nas determinações de Bretton Wods no 

pós-guerra, para um forte momento de estagflação ocasionada pela 

desvalorização do dólar com o declínio do padrão ouro-dólar (PRADO JÚNIOR, 

2008).  

Na sua aparência fenomênica, não obstante todo o conjunto de 

negativas consequências ao meio ambiente, as medidas tomadas pelo governo 

na década de 1970 conseguiram protelar a crise econômica no contexto 

brasileiro até o início da década seguinte. Foi factível o aumento na expectativa 

de vida, assim como a conglomeração de contingentes populacionais em 

centros urbanos, com moradias que mantinham o padrão viável a ideologia 

desenvolvimentista – leia-se, também precárias – cercados por um clima de 

consumo de produtos que estavam em alta no mercado capitalista, antes 

acessados apenas através das importações.  

Naturalmente, seria impossível não destacar que, em meio a tal 

clima de otimismo desenvolvimentista, eram inevitáveis as consequentes 

contradições da expansão do capitalismo tardio brasileiro: aumentava a 

concentração de renda que dava mais complexidade à “questão social” no 

Brasil “[como] resultado direto e indireto das políticas econômicas do governo” 

(DEAN, 1996, p. 332). Ademais, como atesta Caio Prado Júnior (2008), o 

milagre econômico não passou de alastramento de empresas multinacionais 

que tinham na disponibilidade de mão-de-obra barata, de facilidades 

alfandegárias, um forte lastro de investimentos econômicos e de manutenção 

da hegemonia dos países de capitalismo central. Por outro lado, no tocante as 

intenções de grupos de economistas brasileiros, seria uma ilusória ocasião 

para a ascensão do Brasil a país desenvolvido. Ademais, a urbanização da 

pobreza saída do campo, estimulada pela industrialização crescente, ilustrou a 
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falsa retórica do desenvolvimentismo, e é apêndice da antiga dependência 

colonial do Brasil ao capitalismo internacional9.  

Observa-se que, nesse período histórico, o processo de 

industrialização que se alastrou, e que intencionava a obtenção de níveis de 

consumo iguais aos dos países desenvolvidos, mostrou-se plenamente 

defeituoso e pernicioso, tanto em termos de independência socioeconômica 

brasileira quanto no tocante ao processo de degradação ambiental que 

acompanhou todo o desenrolar das políticas econômicas aplicadas pelo 

governo militar.  

O inchaço populacional, estimulado pelo alargamento do processo 

de industrialização, também gerou um intenso processo de degradação da 

mata litorânea de metrópoles como Rio de Janeiro e adensou a proletarização 

da população num pleno desenvolvimento de favelas e morros que só tendeu a 

se solidificar com o passar dos anos. Implicou num processo de degradação do 

meio ambiente tanto em sua biota quanto nas condições de realização do ser 

humano, parte ele mesmo do ambiente, na dilapidação das suas condições 

objetivas de se realizar enquanto ser social.  

 Lembremos que em 1972 a realização da Conferência de 

Estocolmo levou o Brasil a ter que lidar com um conjunto de críticas 

internacionais a respeito do cenário de degradação ambiental nacional. Não 

obstante a resistência, em 1973, para apaziguar as críticas internacionais e 

criar uma “máscara” em torno da questão ambiental no Brasil, o governo cria a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). Há que se destacar que, além 

da SEMA, já existia desde a década de 1960 o Serviço Florestal Federal, que 

na década de 1970 fora rebatizado de Instituto Brasileiro para o 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), órgão de extrema fragilidade que existia 

para controlar o desmatamento, porém, dado a sua infraestrutura precária de 

recursos, inclusive de profissionais, que na sua maioria eram guardas-florestais 

mal remunerados, atendia, por sua frouxa fiscalização, aos grandes 

empresários de madeireiras que pouco ou nada se intimidavam com a 

intervenção inócua daquele órgão. (DEAN, 1996) 

                                                           
9
Idem, Ibidem.  
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Põe-se aí um divisor de águas na história das políticas ambientais 

brasileiras: como citado no item anterior, antes desse período, em especial na 

década de 1930 e nas três décadas posteriores a ela, a intervenção do Estado 

na “questão ambiental” se dava de forma indireta. Tratava-se do que Acselrad 

(2001, p. 78) denominou de políticas ambientais implícitas, as quais se 

configuravam por ações em três níveis: 

 
a) A administração dos conflitos pela apropriação de recursos 
naturais na fronteira de expansão das atividades capitalistas. O 
Estado participou dos processos de integração do conjunto do 
território à dinâmica de acumulação capitalista, por meio da abertura 
de vias de transporte, de programas de colonização, da 
implementação de grandes projetos em áreas que se caracterizavam 
pela especulação fundiária, pela exploração predatória de madeiras 
comerciais, pela grilagem de terra e pela biopirataria; b) a 
estruturação das “condições gerais de produção capitalista” – 
elementos essenciais ao processo de acumulação que não se 
constituem, porém como mercadorias ou componentes do capital –, 
tais como o fornecimento de água para o uso industrial, regulado 
inicialmente pelo Código de Águas de 1934, o zoneamento industrial 
e a definição dos níveis da “poluição legítima” apropriados à 
coexistência entre distintas unidades de acumulação constituídas em 
torno das atividades industriais; c) a oferta de bens de consumo 
coletivo que fazem a mediação entre as condições de existência das 
populações urbanas e o meio ambiente natural – tais como serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário.   

 

Não obstante, na década de 1970, e com a criação da SEMA, esses três 

níveis serão reelaborados no bojo das intervenções do Estado e darão a 

propulsão para a continuidade do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, 

tanto na fase desenvolvimentista quanto na atual fase predominantemente 

neoliberal10. 

A SEMA surge não só com objetivo de efetivar o monitoramento e 

controle da poluição, assim como também de proteger espécies da fauna e da 

flora brasileira da extinção, além de fortalecer o funcionamento do próprio 

IBDF. Para o seu funcionamento foram postos profissionais que também se 

apresentavam como ambientalistas, com destaque aos nomes de Paulo 

Nogueira Neto e Maria Tereza Jorge Pádua, que se dedicaram a defesa dos 

parques e reservas nacionais.  (DEAN, 1996). Em sua estrutura a SEMA 

apresentava singular fragilidade, marcada pela burocratização. 

                                                           
10

 Idem, Ibidem.  
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Em sendo assim, esta iniciativa não teve o poder (nem era 

realmente sua verdadeira função se nos atermos ao verdadeiro papel das 

políticas sociais) de barrar o grande e intenso processo de degradação 

ambiental das áreas de Mata Atlântica brasileira, que servia a diversos 

interesses, a exemplo do desenvolvimento das indústrias de celulose, com 

destaque para a atuação da Aracruz Celulose, que inclusive gerou um péssimo 

impacto nas comunidades indígenas. O governo militar esteve pouco flexível, 

durante sua vigência no poder político, e os ambientalistas responsáveis pelos 

órgãos ambientais recém-nascidos e engajados com a proteção ambiental 

buscaram, pelo viés do discurso da conveniência econômica, “persuadir 

membros influentes das forças armadas” (DEAN, 1996, p. 322) para reforçar os 

mecanismos de proteção ambiental em vigor (mais à frente veremos quão 

complicada era essa postura dos ambientalistas).  

A abertura para o compromisso mais contundente com o meio 

ambiente, por parte do Estado brasileiro, apenas indica possíveis mudanças a 

partir das discussões apontadas na Escola Superior de Guerra (ESG), que 

emergiram a partir de formações acerca da temática da degradação ambiental, 

com destaque para o nome de João José Bigarella, que lançou ali o conceito 

de segurança ambiental11. Dois vieses podem ser identificados nas 

formulações que despertaram significativamente o governo militar para “a 

questão ambiental” no Brasil, a partir das discussões da ESG: a primeira dizia 

respeito aos discursos de civis conservacionistas que especulavam que a 

fragilidade no funcionamento dos mecanismos e órgãos de proteção ambiental 

nos países subdesenvolvidos favorecia injustamente mais as nações 

desenvolvidas, que tiravam proveito das riquezas ambientais de países como o 

Brasil, com o apoio dos militares. Aqui vale um adendo para recordarmos as 

disputas e ideias dos nacionalistas que viam na abertura do país ao capital 

estrangeiro verdadeiro progresso; o segundo viés foi aquele que cogitou, nas 

discussões por dentro da ESG, que a temática da proteção ambiental podia ter 

uma essência subversiva, e crescente entre os jovens da nação. Assim, devia 

ser apropriada e até mesmo antecipada pelo governo militar a fim de evitar 

                                                           
11

 Idem, Ibidem 
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sublevações que ameaçassem cada vez mais a ordem política vigente (DEAN, 

1996).  

Outro importante fato do contexto em que foram gestadas as 

condições para o surgimento da Política Nacional do Meio Ambiente foi a 

formação do movimento ambientalista no Brasil. Em fins da década de 1970 

políticos exilados voltam ao Brasil e se unem a ecologistas, em especial 

àqueles que tem na região sul e sudeste forte atuação. A Associação Gaúcha 

de Preservação Ambiental (AGAPAN) é um importante grupo que travou lutas 

em torno de denúncias, a exemplo do movimento que criou contra a empresa 

multinacional Borregaarde, responsável pela poluição do Rio Guaíba em Porto 

Alegre (PORTO-GONÇALVES, 2006).  

Porto-Gonçalves afirma (2006, p. 16) que é possível visualizar, no 

contexto brasileiro da década de 1970, década que antecedeu a Política 

Nacional do Meio Ambiente e criou o seus alicerces, três frentes importantes 

das preocupações ecológicas: 

 

[...] O Estado interessado nos diversos investimentos estrangeiros 
que só [chegavam] caso [adotasse] medidas de caráter 
preservacionista; o movimento social gaúcho e fluminense, se bem 
que essas lutas ocorressem em todo o Brasil [...], e finalmente, a 
contribuição dos exilados políticos que aqui chegaram em finais da 
década de 1970.   

 
 

Ademais do movimento ambientalista, seria empobrecer demais 

essa fase da história da “questão ambiental” no Brasil se não fosse aqui 

suscintamente abordado o movimento dos seringueiros no Acre, que deu o 

substrato, a partir das lutas abarcadas por Chico Mendes, às lutas em defesa 

das florestas no Brasil. O processo de devastação das florestas, que ameaçara 

as condições ambientais saudáveis da vida da população brasileira, também 

propiciou um perverso processo de expulsão dos povos da floresta (indígenas 

e famílias de seringueiros). A luta dos seringueiros pela defesa das florestas 

fora incorporada nos movimentos sindicais da década de 1970. Um dos seus 

maiores legados, alavancado pelo líder do movimento, Chico Mendes, foi o 

denominado Empate, que encantadoramente reunia a força de famílias de 

seringueiros e garra dos povos indígenas, como bem descreveu Chico Mendes  
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Lembro que em 10 de março de 1976 aconteceu o primeiro 
movimento mais importante, quando chegaram três seringueiros de 
um seringal próximo a Brasiléia e denunciaram que a área deles 
estava sendo devastada por cem peões, com pistoleiros na região. 
Pela primeira vez reunimos setenta homens e mulheres e fizemos 
uma trincheira na selva para impedir o desmatamento. Esse fato 
chamou a atenção de todos, inclusive, do exército e da polícia. Mas, a 
gente chegou à conclusão que a luta era ali mesmo [...]. Era o 
seguinte: fazíamos o cordão de mãos dadas e cercávamos a área 
que estava sendo desmatada; não deixávamos os caras entrar e 
desmontávamos seus acampamentos (CHICO MENDES, apud 
CUNHA, 2014, p 03.) 
 
 
  

 
Citar esse movimento remonta à criação das reservas extrativistas, 

que citaremos ao tratarmos da estrutura da PNMA. As reservas, que 

constituirão os objetivos previstos na PNMA, são conquistas dos seringueiros 

do Acre que, incessantemente, lutaram pelo direito de uso e sobrevivência nas 

terras que nasceram e que naquele contexto eram ameaçadas pelos 

investimentos no desenvolvimento industrial em curso.  

No final da década de 1970 a luta pela abertura democrática, 

travada pelos movimentos sociais fortemente reprimidos pela ditadura, tornou 

inevitável a garantia de uma lei sistemática e imbuída pela luta por justiças 

sociais. Não obstante, a década se encerra com a entrada do Brasil na grande 

crise econômica, ocasionada em especial pela intensificação do seu 

endividamento externo - o qual sustentou os anos de crescimento segundo a 

política de Geisel - e dá ao eleito em 1979, presidente João Batista Figueiredo 

– que governou até 1985 – tal desafio.  O aumento de 12,6 bilhões de dólares 

de débito em 1973 para 22 bilhões de dólares já no ano de 1975 ilustra esse 

progressivo declínio (SKIDMORE, 1978).  

Nas raízes da crise estava a conjuntura econômica e política 

internacional, que vinha se redefinindo pelo processo de reestruturação 

produtiva, configurada inicialmente a partir da década de 1970, na qual as 

mudanças nos países desenvolvidos, destacando-se os grandes avanços na 

ciência e na tecnologia, distanciaram ainda mais os países de capitalismo 

central dos subdesenvolvidos, em termos de crescimento. E ademais, o 

segundo choque do petróleo12, fato que demandaria a retirada de outros 

                                                           
12

 Este segundo choque, em 1979, impactou de forma drástica a situação do Brasil que ainda 
tinha no início do governo Figueiredo planos voltados para o desenvolvimento do álcool como 
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setores, a exemplo do de produção interna de alimentos (SKIDMORE, 1988).  

A situação se adensou no ano de 1981, com a política de elevação da taxa de 

juros de Ronald Reagan, para intensificar o processo de endividamento e 

dependência dos países do sul (VIZENTINI, 2008).  

No início dos anos 1980 as dificuldades para financiar as 

exportações, ocasionadas pela redução dos afluxos de capital estrangeiro, 

assim como pelos crescentes esforços do Estado para os pagamentos da 

dívida externa, colocaram o Brasil numa grande recessão econômica, 

especificamente entre 1982 e 1983. Época marcada por difíceis negociações 

com o FMI, exigiu um programa recessivo para abrandar a dívida e possibilitar 

a obtenção de novos empréstimos (VIZENTINI, 2008). No bojo das 

determinações de tal programa estavam os esforços para manter as 

exportações, as quais se mostram sobremaneira destrutivas ao meio ambiente, 

não obstante a crise houvesse também protelado projetos de energia 

hidrelétrica e nuclear por falta de recursos financeiros (DEAN, 1996).  

O Estado brasileiro apenas ganhou tempo com o Programa 

recessivo do FMI, e não o cumpriu por completo, levando o adensamento da 

dívida externa na década de 1980 a 100 bilhões de dólares. Destarte, 

aprofundou-se a crise econômica, que gerou uma elevação no custo de vida, 

fato que essencialmente intensificou a “questão social” no Brasil, e induziu a 

efervescência dos movimentos grevistas. O semblante da classe trabalhadora 

que ali se configurava na ameaça da ordem nacional se estende aos rostos de 

diversos segmentos brasileiros, que partiram do ABC paulista, berço da 

organização operária no Brasil, a vários pontos do país, a exemplo do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A repressão aos movimentos de 

trabalhadores, assim como ao movimento estudantil e a militantes ligados à 

Igreja católica, vinculados à perspectiva da teologia da libertação foi severa.  

São as marcas da crise que, ao impulsionar a organização da classe 

trabalhadora no Brasil, também levam a cabo o processo de abertura 

democrática, já presente na conjuntura do governo Geisel, e presente em seu 

próprio discurso político. É Golbery, general que compunha a administração de 

Figueiredo, quem fará a jogada decisória para o processo de abertura 

                                                                                                                                                                          
combustível alternativo, mas não dispunha de tempo e recursos como terra e fábricas de 
destilaria para tal. 
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democrática. Em 1979, uma reestruturação no sistema político partidário irá 

propiciar a multiplicação de partidos políticos. Esta, segundo Skidmore (1988), 

foi a estratégia que o governo encontrou para driblar as possibilidades da 

oposição se fortalecer com o sistema bipartidário; assim, seria possível formar 

coalisões com sujeitos mais conservadores da oposição ou atrair votos desta, 

mantendo a sua posição.  

Essa empreitada de Golbery propiciará a criação de diversos novos 

partidos: a ARENA converteu-se em Partido Democrático Social; o MDB 

transformou-se no Partido Democrático Brasileiro - PMDB; o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) foi criado, sob a liderança de Leonel Brizola; e 

também nasce o Partido dos Trabalhadores (PT), que não foi oriundo de 

nenhuma coalisão partidária, mas sim do movimento operário grevista do ABC 

paulista. (VIZENTINI, 2008). 

Não obstante, essa reorganização do sistema partidário também 

possibilitou uma singular fragilidade nas instituições do Estado, implicada pelo 

“tráfico de influências, o preenchimento de cargos públicos com excesso de 

empregados e a expansão de serviços inacessíveis a um eleitorado recém-

habilitado que sofria de crescente desemprego” (DEAN, 1996, p. 336). Essa 

atmosfera será fator determinante também para o andamento dos órgãos 

ambientais, e dará a tônica da atuação dos principais sujeitos envolvidos na 

configuração das políticas ambientais em curso no início da década de 1980.  

É esse contexto que envolve a criação da Lei nº 6.938/1981, que 

institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). O processo gradual de 

luta pelo restabelecimento dos direitos civis, a liberdade de associação e uma 

imprensa livre de censura no lento percurso de abertura democrática que 

despontava pôs em reexame também a dimensão ambiental das políticas do 

governo.  

Os debates internacionais sobre a “questão ambiental”, que também 

se adensavam, tinham no desmatamento o foco das discussões, nesse 

momento, isso porque a emissão de dióxido de carbono em altos níveis 

advinha, em grande parte, do desmatamento, segundo as especulações dos 

países industrializados. Estes, por sua vez, passaram a se concentrar nas 

demandas de proteção da Floresta Amazônica, alvo de diversos projetos mal 

avaliados, que vinham promovendo a sua degradação desde a década de 
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1970, a exemplo do estabelecimento de empresas de mineração e a presença 

de fazendas pecuárias especulativas (DEAN, 1996). As pressões 

internacionais, presentes em mais um momento da história da intervenção 

estatal na “questão ambiental” no Brasil e, diga-se de passagem, 

vergonhosamente necessária, foi um fator que reforçou a atuação de grupos 

ambientalistas concentrados na proteção dos recursos ambientais da 

Amazônia desde a década de 197013.  

Além disso, as grandes cidades continuavam a crescer em ritmo 

vertiginoso, o que demandava grande uso de matérias-primas, sendo a 

madeira e o carvão vegetal produtos super-explorados, dentre outros que 

estavam no centro da exacerbação da exploração dos recursos naturais no 

Brasil. O caso dos diversos desastres ocorridos em Cubatão, considerado um 

grande centro do desenvolvimento capitalista no Brasil desde 1950, é um 

importante exemplo dos desmandos da exacerbada e inconsequente 

exploração dos recursos ambientais nos anos em curso14.  

Os traços da PNMA são construídos pelo corpo técnico da SEMA, 

que nas suas relações institucionais encontra importantes aliados para a 

implantação e implementação da PNMA. Isso porque a arena política que 

envolve a institucionalização da PNMA é marcada por correlações de forças 

cercadas por nítidos interesses políticos e econômicos (OLIVEIRA, 2011), fato 

nada novo na história de um país que sempre pautou suas decisões, também 

quando o tema é o trato com a “questão ambiental”, orientado por acordos 

políticos esdrúxulos, que no caso específico aqui tratado, colocavam em 

segundo plano as reais preocupações com o meio ambiente, em nome de uma 

inalcançável ascensão econômica no contexto das grandes nações 

desenvolvidas.  

A PNMA passou a ser o principal mecanismo de trato e regulação 

das ações em torno da “questão ambiental” no Brasil, ao definir 

responsabilidades, objetivos e conceitos que norteariam a atuação dos 

diversos sujeitos envolvidos no usufruto dos recursos ambientais no país.  

A partir desse primeiro bloco de dados históricos é possível abordar 

algumas tendências para análise dos fundamentos ideo-teóricos que sustentam 
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 Idem, Ibidem.  
14

 Sobre detalhes do caso de Cubatão conf. (DEAN, 1996) 
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a gestação e essência da Política Nacional do Meio Ambiente: o primeiro diz 

respeito aos sujeitos que estão na cena política, no contexto da transição 

democrática, e que podem ter interferido na organização do sistema político 

nacional e na formulação e execução das políticas públicas naquele dado 

momento. Para tal abordagem é imprescindível partirmos da concepção 

marxista de Estado e sociedade civil em Gramsci, que é regada de elementos 

que contribuem com a compreensão do comportamento do Estado brasileiro 

em relação com os demais sujeitos sociais nas décadas tratadas aqui.  

É inconteste que as ideias de Marx que conformaram a sua 

concepção de Estado refletiram os dilemas de seu tempo. O contexto no qual 

se encontrava e que propiciou sua concepção de Estado era o de uma frágil 

participação política do proletariado, que apenas agia através de “vanguardas 

combativas, mas de tamanho reduzido, [...] [que] atuavam muitas vezes na 

clandestinidade” (COUTINHO, 2006, p. 33). É essa conjuntura que levará Marx 

a dar a seguinte concepção de Estado: é o resultado das relações sociais de 

produção capitalista (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). Estas relações, por 

sua vez, partem da constituição da sociedade civil, que funda o Estado; a 

sociedade civil em Marx é equivalente ao sistema de intercâmbio material da 

vida humana e abarca as esferas comercial e industrial de uma dada fase de 

desenvolvimento das forças produtivas15. Essa estrutura, segundo ele, é 

predominantemente dominada pela classe burguesa, que por sua vez constitui 

a classe dominante e estende seu poder ao Estado, o qual passa a representar 

os seus interesses, através de normas e leis. Sintetiza Marx (1982, p. 98) em A 

Ideologia Alemã: 

 

[...] O Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe 
dominante fazem valer seus interesses comuns e na qual se resume 
toda sociedade civil de uma época, segue-se que todas as 
instituições comuns são mediadas pelo Estado e adquirem através 
dele uma forma política.  

 
 

Em Marx, essa é a essência do Estado, a qual é maquiada pela 

pretensa ideia de instância mediadora entre os interesses particulares e os 

interesses gerais, mas, para além de representar os interesses da classe 
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 Idem, Ibidem 
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burguesa dominante, o Estado conta com um aparato político-ideológico 

repressor e coercitivo que se materializa através de suas instituições, para 

garantir seus objetivos. Marx ainda defendeu a ideia da extinção do Estado sob 

dois momentos: o primeiro voltado à tomada do Estado pelo proletariado (a 

ditadura do proletariado); esta manifestação levaria, paulatinamente, a um 

segundo momento - a extinção deste Estado pelo aniquilamento das 

contradições de classes.  

Gramsci, exímio marxista, reatualiza o pensamento de Marx e lança 

mão de um conceito de Estado que tem sido considerado mais ampliado do 

que aquele originalmente elaborado por Marx. Para Gramsci o Estado é a 

expressão dos diversos sujeitos sociais que manifestam ali seus interesses e 

condensam suas ideologias, culturas e valores (MONTAÑO; DURIGUETTO, 

2011). Afirma que o Estado é constituído de duas dimensões essenciais: a 

sociedade política, que equivale ao “Estado” ou, como denominava Gramsci, o 

“Estado coerção”, composto pelo contíguo de mecanismos pelos quais a 

burguesia, classe dominante, exerce seu poder, através da violência, sob 

bases legais e a execução das leis que dão forma e dinamizam o 

funcionamento do aparato burocrático e do poder policial-miliar que conformam 

um dado governo (COUTINHO, 2006). A outra dimensão do Estado refere-se à 

sociedade civil, que é conformada pelo conjunto de instituições responsáveis 

pela construção e propagação das ideologias e abarca o “sistema escolar, as 

igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a 

organização material da cultura (revistas, jornais, editoras, meios de 

comunicação de massa etc.)16” 

Essas duas dimensões são distintas, mas conformam uma unidade 

na diversidade. Enquanto a sociedade civil busca exercer, através do seu 

aparato institucional, a hegemonia, categoria que, em Gramsci, expressa a 

empreitada para a obtenção do consenso entre as classes, na sociedade 

política (o Estado), as classes usam da coerção, dominação e da ditadura para 

exercer seu poder. O Estado é essa unidade diversa que conforma sociedade 

civil/hegemonia, e sociedade política/coerção.  

                                                           
16

 Idem, Ibidem, p. 35 
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Não obstante trazer elementos novos acerca da ideia de Estado, 

Gramsci não se desvencilha de Marx quanto à relação da estrutura econômica 

em relação à sociedade civil. Não obstante, enquanto Marx igualava a 

sociedade civil à infraestrutura econômica, Gramsci não o faz, e a sua relação 

com a base econômica da sociedade consiste no fato que ele assevera ser a 

sociedade civil um momento do Estado, que pode, num certo contexto, junto à 

sociedade política, reforçar as bases de um dado sistema econômico vigente, 

segundo os interesses da classe dominante.   

A dialética que ocorre na unidade sociedade civil/sociedade política, 

no tocante à supremacia de um grupo dentro do Estado, implicará na execução 

do domínio, que se dará pela força armada; e na direção intelectual e moral, 

enquanto esfera do consenso. Tal grupo torna-se também dirigente de 

determinados sujeitos políticos, que compõem aliança com aqueles. 

(COUTINHO, 2006).  

Essa breve incursão para a abordagem da concepção de Estado em 

Gramsci é essencial e preliminar para compreendermos que, no tocante à 

conjuntura da década de 1970 e início de 1980, não obstante a predominância 

do Estado ditatorial e da parca e displicente forma de intervir nas diversas 

expressões da “questão ambiental” nesse período, é necessário nos 

distanciarmos da concepção de Estado que tende a dicotomizar a sociedade 

civil do Estado, com uma ideia maniqueísta, e até mesmo daquelas acepções 

que consideram a sociedade civil como um terceiro setor.  Ao contrário, mesmo 

no contexto de extrema violência da ditadura militar, o Estado brasileiro foi uma 

importante arena de disputas políticas e ideológicas que deram rumo ao 

processo de abertura democrática no país e possibilitaram a constituição da 

PNMA.  

A partir daí, observamos que o Estado Ditatorial valeu-se tanto da 

dominação nos anos de efetiva ditadura, quanto da hegemonia quando se viu 

extremamente ameaçado pela oposição, expressa pela empreitada de Golbery, 

com sua reestruturação do sistema político em 1979. Essa atuação do Estado 

propiciou uma lenta e frágil abertura democrática, que seguiu nos anos de 

1980, e se fez frágil pela hegemonia dos grupos de direita que criaram a 

capacidade de consenso e divisão da esquerda, a partir da estratégia de 
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Golbery. Nesse contexto, as bases para a parca atuação de grupos populares 

na formulação de diversas políticas, dentre elas a PNMA, são lançadas.   

Atravessando essa concepção teórica de Gramsci a presente 

análise se complementa com a assertiva de Octávio Ianni (2004, p. 42-43) que 

diz ser 

 

[...] óbvio que os problemas históricos e teóricos estão em 
contraponto, determinam-se reciprocamente, ao mesmo tempo que 
se criam desafios. Algumas vezes, ou melhor, frequentemente, a 
história atropela a teoria; mas é verdade que a teoria como tal, como 
ideologia ou como utopia, com frequência atropela a história. Essa é 
uma dialética que se esclarece melhor quando a análise desvenda o 
jogo de forças sociais e os arranjos dos blocos de poder, tomando em 
conta as determinações internas e externas que configuram e 
movimentam as situações e épocas da história. Os dilemas do 
presente suscitam incursões no passado e viagens pelo futuro. Em 
muitos casos de forma implícita, ou mesmo explícita, está em causa a 
busca das raízes do presente, com o intuito de delinear as 
perspectivas do futuro; o que pode envolver o contraponto ciência e  
ideologia, algumas vezes compreendendo nostalgia e utopia. 

 
 

Sem querer desmerecer aqui a luta de classes que se manifesta em 

todo o decorrer da construção do capitalismo nacional – até porque ignorar 

essa perspectiva incorreria no mínimo em um erro metodológico –, é inconteste 

que o contexto histórico no qual se delineiam as condições de surgimento e 

estruturação da Política Nacional do Meio Ambiente está impregnado de 

poucas possibilidades de uma legislação efetivamente progressista.  Não 

obstante seja bastante progressista para a época no tocante ao texto que 

compõe o corpo da lei (que analisaremos no 3º capítulo) não o é em termos da 

sua execução e efetividade, na incorporação das demandas das classes 

subalternas e na incorporação real de representantes destas no 

desenvolvimento da política.  

Advogaria essa afirmativa, a partir das origens da PNMA, no fato de 

ser inconteste que, no cenário de ainda repressão às manifestações da classe 

trabalhadora, assim como aos diversos sujeitos que lutavam pela democracia 

no país, seriam rasas as possibilidades de uma manifestação contundente e 

decisiva das camadas populares na formulação da PNMA. Sendo assim, não 

houve intensa participação das camadas populares na formulação da PNMA, 

aqui por duas hipóteses: tanto por seu distanciamento da luta contra a 

degradação ambiental em curso naquele contexto, quanto pelo fechado 



41 
 

sistema político-partidário, que embora tivesse passado da conversão 

bipartidária à multipartidária, ainda carregava o ranço do centralismo político 

conservador, manifesto na ainda forte atuação dos membros da antiga ARENA, 

agora organizada no PDS.  

Além disso, podemos especular que o tráfico de influências 

propiciado pelo funcionamento do sistema partidário da época também 

possibilitou uma estrutura da SEMA bem articulada aos interesses do grupo 

político majoritário no governo, o qual, diga-se de passagem, estava 

preocupado, naquela ocasião, em criar mecanismos de saída da crise 

econômica, vinculados às políticas econômicas externas.  

Oliveira (2011) defende que a exclusão de diversos setores da 

sociedade do processo de formulação da PNMA pode ter gerado uma limitação 

na estrutura da política, uma vez que para a construção desta enquanto 

instrumento normativo, que visa contemplar significativamente as demandas de 

diferentes segmentos, fosse essencial uma multiplicidade de conhecimentos e 

perspectivas que, inclusive, adviessem da participação dos atores mais críticos 

à formulação da PNMA. Há de se concordar com o autor que a categoria 

conflito aqui seria uma variável decisiva no tocante a correlação de forças 

entre os diversos sujeitos sociais que direta ou indiretamente eram atingidos 

pelas expressões da “questão ambiental” no Brasil. Não obstante, a pouca 

bibliografia que aborda esse processo parece expressar uma quase 

homogênea arena política nas discussões em torno da PNMA, fato 

empobrecedor na história da formulação do arcabouço legal ambiental 

brasileiro.  

Está na essência desse fato um processo no qual o Brasil está 

imerso desde os primeiros anos da industrialização do país, o que Acselrad 

(2001) denomina de territorialidade do capitalismo brasileiro. Num contexto 

de intensa expansão capitalista, seria inevitável um primeiro elemento 

essencial ao processo de expansão da territorialidade do capitalismo brasileiro: 

a concentração crescente do usufruto, do poder e controle privado dos 

recursos ambientais nas mãos de poucos sujeitos, fato que inevitavelmente 

daria a tônica de formulação da PNMA no tocante à exclusão de importantes 

atores sociais. O segundo elemento a se destacar nesse processo são as 

demandas advindas da acumulação do capital. A busca por novos espaços 
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sociais, tanto para a exploração do trabalho17, assim como a exploração de 

novos recursos naturais em torno de projetos destrutivos como aqueles 

voltados a grandes hidrelétricas e a indústria nuclear, e da “restrição do acesso 

a regiões ricas em minerais” (ACSELRAD, 2001, p. 76), estão no centro da 

busca por acumulação de capital.  

Essa busca desenfreada, ocasionada pela expansão do capitalismo 

no Brasil, mesclada à concentração do poder e dos recursos ambientais no 

coração dos projetos de acumulação de capital da burguesia brasileira, 

desencadeia também outro processo que Acselrad (2001, p.76) denominou de  

 
[...] homogeneização dos conteúdos biofísicos do território: 
Disseminaram-se monoculturas, substituiu-se a diversidade biológica 
por espécies dominantes e, concomitantemente, substituiu-se a 
diversidade social por formas sociais capitalistas.   

 

É inegável que frente aos fatos abordados acerca das décadas 

gestacionais da PNMA observa-se uma nítida manifestação do que o autor 

chamou de “conservadorismo dinâmico” (ACSELRAD, 2001, p. 80), ou seja, a 

aceitação estratégica do trato da “questão ambiental” pelo Estado com vistas 

ao desenvolvimento de uma estrutura política e econômica favorável ao 

desenvolvimento do capital, tratando a problemática ambiental por dentro de 

uma estrutura burocrática de forma isolada e inócua das demais forças de 

poder. Esta postura do Estado brasileiro, que orientou a estruturação do 

arcabouço legal das políticas ambientais nacionais, decorreu de dois fatores 

essenciais: como consequência das primeiras lutas sociais que se 

autodenominavam ambientais; e pela demanda de acordos 

intragovernamentais que dessem conta da gestão de diversas transformações 

materiais e, por que não dizer, estruturais, em curso no território brasileiro18.  

O conservadorismo, enquanto postura ideológica, sem dúvida uma 

importante característica do Estado brasileiro naquele contexto, tem suas 

bases históricas na reação às transformações advindas da Revolução 

Francesa que propiciou a transição do feudalismo para o capitalismo, e 
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 Destaca-se toda a inserção de multinacionais que desfrutou do grande contingente de mão 
de obra barata a partir do período do desenvolvimentismo. 
18

 Idem, Ibidem.  
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obviamente, com essa transição adveio também a decadência do contíguo de 

valores da sociabilidade que estruturava o antigo regime (SANTOS, 2007).  

São características do conservadorismo a valorização das formas 

sociais do passado, suas tradições e costumes, como funcionais ao momento 

presente19. Essencialmente, tratava-se da ideia de mesclar formas sociais do 

passado com o então recente desenvolvimento capitalista em curso, 

encabeçado pela burguesia, que apresentava um pensamento revolucionário à 

época, com princípios “universalizantes, racionalizantes e humanistas”20 de 

desencantamento com a ideia da ordem natural do mundo.  A ideia de coesão 

social, que tinha na família a sua principal inspiração, bem como a ideia de 

comunidade era substancial para a rejeição da revolução enquanto ação 

política de ruptura21.   

Tais ideias passam a ter centralidade para a burguesia quando da 

ocasião da crise do capitalismo ocasionada entre 1830 e 1848, momento em 

que se acirram suas contradições. Ao tempo em que o movimento do capital 

cria condições para a manutenção da sua hegemonia, também cria condições 

para a formação do movimento operário. A partir daí, os conservadores do 

período pós-crise passam a ser contrários a qualquer tipo de revolução, numa 

clara posição de oponentes a qualquer postura política contrária a ordem 

capitalista vigente, momento de verdadeira adequação do pensamento 

conservador aos valores ídeo-políticos e culturais da burguesia.  

Sem querer desmerecer o importante avanço que a Política Nacional 

do Meio Ambiente representa no bojo das intervenções do Estado na “questão 

ambiental” (a ser apontado no capítulo III), com o exposto até aqui é possível 

inferir que as bases históricas que sustentam a criação da Política Nacional do 

Meio Ambiente trazem grandes traços gestacionais conservadores que se 

sustentaram nos esforços da classe dominante em garantir o total 

desenvolvimento das bases capitalistas no território nacional.  

Essa realidade esteve atrelada à organização do movimento 

ambientalista, que naquele contexto esteve ligado ao Estado e, por 

consequência, esteve também atrelado aos interesses que direcionavam o 
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 Idem, Ibidem 
20

 Idem, Ibidem, p. 48 
21

 idem, ibidem 
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desenvolvimento industrial capitalista. O movimento ambientalista no Brasil, 

que só tomou corpo de fato na década de 1970, se distanciou, em sua história, 

das bandeiras de luta das camadas populares, que em fins da década de 1970 

e início de 1980 sofriam com os impactos da crise econômica e dispunham de 

uma agenda de reivindicações em torno da melhoria das condições objetivas 

de subsistência, tendo a problemática do desemprego como substrato 

motivador das sublevações da classe trabalhadora.  

Com os elementos sistematizados acima, a partir dos quais 

procurou-se situar historicamente o contexto de surgimento da Política 

Nacional do Meio Ambiente – primeira tarefa basilar para compreendermos boa 

parte da essência ideológica que perpassa sua criação – é necessário que 

passemos à tarefa de abordar o movimento ambientalista enquanto elemento 

fulcral para a acepção dos conceitos, diretrizes e instrumentos que constroem a 

PNMA. Isso porque, como citado, a Política Nacional do Meio Ambiente foi 

encabeçada pelo corpo técnico da SEMA, que no contexto das décadas de 

1970 e 1980 era composta majoritariamente por ambientalistas. Dessa forma, 

no capítulo seguinte tentaremos trazer elementos que contribuam para o 

entendimento de quais as principais tendências ideo-teóricas que configuram a 

correlação de forças que constituem o pensamento ambientalista, enquanto um 

potencial e influente sujeito na postura do Estado ante a “questão ambiental”, 

levando-se em consideração o denominado por Layrargues de apropriação 

ideológica do ambientalismo pela ideologia dominante. Para em seguida 

observarmos as possíveis concepções ídeo-teóricas ambientalistas 

perpassam a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, a PNMA. 
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CAPÍTULO II 

 

IDEOLOGIA, ESTADO E AMBIENTALISMO: ELEMENTOS PARA ANÁLISE 

DA POLÍCA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE  

 

 

 

 

2.1 Movimento ambientalista e Política Nacional do Meio Ambiente 

 

São diversas as expressões que designam os movimentos sociais 

que se ocupam com as reivindicações contra abusos que degradam o meio 

ambiente. Lisboa (2014) afirma que não há um consenso entre os estudiosos 

quanto à nomenclatura que designa esses movimentos, sendo esses 

denominados de ambientalistas, ecologistas ou socioambientalistas. 

Nos Estados Unidos, alguns estudiosos chamaram de ecologistas 

aqueles movimentos que se ocupavam mais com os aspectos sociais na 

interação homem natureza; enquanto os ambientalistas, para estes, eram 

aqueles movimentos mais preocupados com a preservação da biota. No Brasil, 

a expressão ecologistas não é majoritariamente usada pelos estudiosos22 , ao 

contrário, usa-se com frequência as expressões sociambientalismo, justiça 

ambiental ou, simplesmente, ambientalismo para definir os movimentos que 

se ocupam com as relações sociais em interação com a natureza (tal qual os 

ecologistas para os EUA)23. Aqui optei por usar a expressão ambientalismo 

para tratar dos movimentos sociais que têm se ocupado em problematizar 

questões acerca da interação entre a sociedade e os recursos naturais, que 

constituem uma unidade, “o meio ambiente”, e a expressão pensamento 

ambientalista para designar as formulações teóricas e ideias que perpassam e 

conformam a atuação desses movimentos.  

Lisboa (2014) assevera que no contexto internacional os primeiros 

movimentos ambientalistas surgem no século XIX “em reação à destruição das 

paisagens naturais promovida pelo desmatamento crescente, pela construção 
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 Idem, Ibidem 
23

 Idem, Ibidem 
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de represas e pela caça excessiva”24 , e é formado por estudiosos das ciências 

naturais e biológicas. Nesse contexto, obras literárias como a de Ralph Waldo 

Emerson e Thoreau apresentavam a ideia de um novo estilo de vida, simples e 

de retorno à natureza; tais ideias inspiraram os movimentos Hippies e suas 

comunidades alternativas na década de 197025.   

No Brasil sua origem remete aos anos 1950, com ações de grupos 

preservacionistas. Jacobi (2003, p. 02) cita como principais: 

  

Em 1955 é fundada a União Protetora do Ambiente Natural (UPAN) 
pelo naturalista Henrique Roessler em São Leopoldo no Rio Grande 
do Sul, e em 1958 é criada no Rio de Janeiro a Fundação Brasileira 
para a Conservação da Natureza (FBCN) com objetivos e modo de 
atuação estritamente conservacionistas, que centrava suas atividades 
na preservação da fauna e da flora, com particular ênfase naquelas 
ameaçadas de extinção. Na década de 70 a FBCN, com a 
colaboração da União Mundial para a Conservação – IUCN – e o 
Fundo Mundial para Natureza – WWF- começou um programa de 
financiamento em colaboração com agências ambientais. 
 

 

Mas é no contexto de 1970 que o movimento cresce e ganha certo 

protagonismo na arena de discussões acerca da “questão ambiental”. Jacobi 

(2003) afirma que a expansão dos movimentos ambientalistas no Brasil, a partir 

da década de 1970, se deve à influência da Conferência de Estocolmo, 

enquanto fatores externos; e quanto aos acontecimentos nacionais destacam-

se a volta dos políticos exilados anistiados em 1979, a superação do 

desenvolvimentismo, a intensa devastação da Amazônia e a formação de uma 

nova classe média, sob a influência do insucesso dos movimentos de esquerda 

armados26.  

Como características gerais, pode-se destacar que os ambientalistas 

no Brasil adivinham, na grande maioria, das classes mais abastadas da 

sociedade, concentradas na região sul e sudeste. Atuavam em comunidades 

alternativas rurais como ativistas preocupados com ações de educação 

ambiental, proteção e recuperação de áreas protegidas, assim como com 

denúncias dos diversos problemas de maus usos do meio ambiente. Tratava-

se de um grupo muito restrito, que não operou com muita força no contexto das 

                                                           
24

 Idem, Ibidem, p. 03. 
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 Idem, Ibidem. 
26

 Idem, Ibidem.  
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lutas por justiça ambiental, cuja atuação abrangia os níveis regional ou local, 

com poucos registros de campanhas em nível nacional. Cabe ressaltar que, na 

sua configuração, não houve incorporação das classes subalternas (JACOBI, 

2003), visto que no campo das lutas sociais populares as pautas eram mais 

direcionadas às questões relacionadas às demandas em torno do que hoje 

configura as políticas da seguridade social (assistência social, previdência e 

saúde), que se consolidaram na Constituição de 1988. Jacobi27 ressalta que  

 
[...] Um dos fatores que explica a pouca aderência do discurso 
ambiental na sociedade foi, sem dúvida, o isolamento das 
organizações ambientalistas dos outros movimentos sociais, uma vez 
que priorizava em seu discurso a necessidade de garantir a qualidade 
ambiental, ignorando as demais demandas sociais.   

 
 

Tal realidade pode também encontrar explicação na ideia elaborada 

por Bihr (2010). Este afirma que os movimentos ambientalistas28 em sua 

constituição tiveram alguns elementos cruciais que se atrelam um ao outro: o 

primeiro diz respeito a “indignação e revolta” contra as já citadas agressões 

contra o meio ambiente, elemento denominado por Bihr  como “espontâneo” 

contra as diversas consequências de funcionamento de fábricas, a exemplo da 

poluição de rios ou o funcionamento de uma central nuclear. Tal elemento 

espontâneo, segundo o autor, forneceu importante substrato ao movimento 

ambientalista nos países capitalistas. O movimento ambientalista se conformou 

heterogêneo e trouxe como seu segundo elemento constitutivo críticas ao 

produtivismo industrial inerente ao funcionamento do sistema. Contudo, tais 

críticas eram confusas “misturando „crítica de direita‟ (nostálgica e retrógrada) e 

„crítica de esquerda‟ (procurando já integrar a nova problemática que estava 

emergindo à crítica tradicional do capitalismo)” (BIHR, 2010, p. 130).  

Segundo Bihr (2010) o movimento ambientalista, se desenvolve nos 

países de forma desigual de acordo com o ritmo e adensamento da “questão 

ambiental” em cada contexto. A tomada de consciência desses movimentos, 

além das particulares expressões da “questão ambiental” em cada país, é 

também favorecida pela crise do petróleo e por diversas catástrofes advindas 

da expansão capitalista, a exemplo do desastre de Chernobyl. Essa tomada de 
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Idem, Ibidem, p. 08 
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 Embora Birh em sua produção use a expressão movimentos ecologistas.  
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consciência tem no plano do discurso dos movimentos ambientalistas a 

ecologia científica que também é uma ecologia política, seu terceiro elemento 

de formação. Esta por sua vez tem a função reflexiva por dentro do movimento 

ambientalista de apontar um projeto que propicie a realização de condições 

que permitam ao homem habitar bem a natureza, de forma sábia e racional. 

Com isso o movimento ambientalista traz um potencial de provocar e sustentar 

um “combate político global” (BHIR, 2010, p. 131). Não obstante, Bhir (2010) 

afirma que há uma indigência da crítica do ambientalismo ao produtivismo, pois 

tal crítica não alcança, por parte de grande parte do movimento ambientalista29, 

a análise crítica das relações capitalistas de produção enquanto a ocasião de 

enraizamento da “questão ambiental”.  

O autor aponta tal afastamento das reais raízes da “questão 

ambiental” como um possível fator de afastamento do movimento ambientalista 

dos demais movimentos sociais, dentre eles, da classe trabalhadora. Mas Bhir, 

também aponta o afastamento desses dois movimentos pela via das origens do 

proletariado: a classe trabalhadora e os movimentos oriundos dela, mostrou-se, 

na sua história, totalmente solidária à lógica produtivista. As raízes dessa 

realidade estão na sua relação genética e orgânica com o modo produção 

capitalista.  

[...] Toda a existência do proletariado e, portanto, toda a sua 
consciência do mundo, especialmente, das relações entre sociedade 
e natureza, foram desde logo e cada vez mais marcadas por sua 
experiência do trabalho industrial: é a fábrica que faz o proletário, e a 
fábrica é o lugar mesmo da dominação técnico-científica da natureza. 
De maneira mais ampla ainda, a experiência social do proletariado 
tem sido a das relações mercantis e contratuais, da vida urbana e das 
relações políticas. Portanto das relações dominadas pela “abstração 
generalizada” a que o capitalismo submete o mundo social, situando-
o assim em um universo artificial totalmente separado da natureza. 
(BHIR, 2010, p. 136).  
 
   

Formadas por um ínfimo número de membros, as organizações 

ambientalistas no Brasil tinham uma inócua capacidade de expansão, sendo 

registrado que até o final dos anos 1980 não havia mais que 75 mil militantes 

envolvidos na luta ambiental em todo o Brasil (DEAN, 1996). Somado a isso, o 

movimento possuía dependência financeira dos grupos empresariais 

capitalistas, e tinha a sua atuação intrinsecamente vinculada a facilitação dos 
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 Salvo os eco-socialistas, a serem abordados no item a seguir.  
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projetos voltados ao desenvolvimento industrial no Brasil. Os desastres em 

Cubatão geraram uma série de exigências legais para a atuação das 

empresas. Os olhares dos organismos internacionais ambientais estavam 

focados no Brasil em virtude dos fatos em Cubatão, e isto levou o 

empresariado a incorporar os discursos ambientais. Essa incorporação se deu 

tanto por meio da disponibilidade de fundos para funcionamento das entidades 

ambientalistas, quanto até mesmo por empresários galgando na direção de 

algumas entidades ambientalistas, preocupados, obviamente, com a 

preservação ambiental mínima à manutenção das condições sociais e de 

recursos naturais necessários aos seus empreendimentos (DEAN, 1996).  

Ademais, pela necessidade de fundos, assim como aceitavam 

recursos do empresariado nacional, as organizações ambientalistas também se 

sujeitavam ao apoio do governo militar. Em troca de fundos para o seu 

funcionamento, as entidades facilitavam e contribuíam com pesquisas em 

reservas florestais que viriam facilitar a implementação de serviços 

governamentais. Com isso, o governo inclusive não se ocuparia com a 

contratação de pessoal para o desenvolvimento destas pesquisas, além de, 

com certeza, contar com um abrandamento do possível potencial contestador 

do movimento30.  Aqui se põe, com clareza, a capacidade de constituir 

hegemonia do Estado militar brasileiro, conforme advogamos no capítulo 

passado, mesmo quando está clara sua ideologia conservadora no trato da 

“questão ambiental”. 

A esquerda, que compunha pequena parcela do movimento 

ambientalista, também era significativamente fragilizada e não conseguia barrar 

o uso dos discursos ambientalistas nas empreitadas da burguesia para garantir 

seus objetivos de desenvolvimento econômico. Dean (1996, p.347) pontua que, 

comumente, a destruição florestal, por exemplo, era tomada como  

 

consequência direta do imenso ônus da dívida externa do país: a 
necessidade urgente de pagar taxa de juros em caras divisas 
obrigava o Brasil a saquear seu patrimônio natural em favor das 
exportações. Embora isso servisse à retórica anti-imperialista da 
esquerda, também se prestava a justificar políticos conservadores na 
manutenção de práticas ambientalmente destrutivas. Tanto a 
esquerda como a direita se aferravam ao desenvolvimentismo 
econômico como essência das políticas públicas. A pobreza era tida 
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como causa última da destruição ambiental; medidas ambientais 
efetivas não seriam possíveis até que se alcançasse o 
desenvolvimento econômico.  
 
 

Seguindo a análise dos rumos da organização do movimento 

ambientalista no Brasil, em especial no tocante à sua atuação durante as 

décadas de 1970 e 1980, merece destaque, mais uma vez, que sua inserção 

nas lutas em defesa do meio ambiente não se deu apenas por meio da 

militância, mas também por dentro do aparelho do Estado, no aparato 

institucional responsável por intervir na “questão ambiental”, a exemplo da frágil 

SEMA, principal órgão estruturador da futura PNMA, conforme já afirmado.  

Além disso, é importante citar que a atuação dos ambientalistas, no referido 

período histórico, não se direcionava no sentido de ir às raízes dos problemas 

ambientais vigentes (o modo de funcionamento do sistema capitalista).  

Além da inserção de parte do movimento ambientalista atuante no 

aparato institucional do Estado, fato que influencia altamente o seu 

protagonismo na militância, em especial no tocante à sua postura de não 

representação dos interesses das camadas populares, também há uma 

característica que fragiliza e limita seu protagonismo aos meros projetos da 

classe burguesa no desenvolvimento do capitalismo nacional. O movimento 

ambientalista se compunha, na década de 1980, na sua grande maioria, por 

cientistas e universitários que, além de terem uma ínfima apropriação política 

acerca dos conflitos ambientais originados e protagonizados pelas classes 

subalternas, em especial as do meio rural, o que fazia do movimento um frágil 

representante da sociedade civil, estes também compunham entidades de 

extrema carência de recursos próprios para a sua atuação. Esse fato está no 

argumento central que embasa a articulação das entidades ambientalistas com 

as indústrias privadas, que destinavam fundos financeiros para a manutenção 

do movimento ambientalista no Brasil.  

Outro argumento possível de se advogar aqui acerca da articulação 

entre movimento ambientalista e burguesia encontra-se nas formulações de 

Coutinho (2005) acerca dos “Intelectuais e a organização da cultura” no Brasil. 

A história da atuação dos intelectuais no Brasil é marcada com um fenômeno 

que o autor denomina de “intimismo à sombra do poder”, expressão usada para 

denominar a subordinação que os intelectuais no Brasil construiram com o 
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Estado desde o século XIX. Coutinho (2005) pontua tal fenômeno em dois 

momentos da história do Brasil: no contexto da República Velha e da Nova 

República, e neste último momento, destaca-se o período do regime militar. No 

momento da República Velha os ranços da dependência do Brasil 

conformaram uma conjuntura na qual era inexistente a conformação de uma 

sociedade civil, de fato, de modo à autonomamente dispor de um pensamento 

crítico e combatente das sequelas dos desmandos do anterior Estado 

escravista. Os intelectuais ali estavam a serviço do Estado na atuação por 

dentro de seu aparato administrativo. 

No contexto da ditadura, enfatizando-se aqui a década de 1970, o 

panorama é outro. Há uma complexificação da sociedade brasileira que leva os 

intelectuais a encontrarem na então emergente sociedade civil a ocasião para 

uma atuação um tanto mais autônoma, que encontrava espaços para dirigir a 

crítica aos desmandos do regime militar e a favor da também recente classe 

operária. Contudo, o intimismo à sombra do poder foi ainda fortemente 

cultivado, em especial a fim de minar as possibilidades subversivas de 

qualquer produção intelectual contrária à organização societária vigente 

(COUTINHO, 2005). Era então o perfil predominante dos intelectuais: 

“intelectual-funcionário público”. Contudo, é importante destacar a já atuação 

de uma sociedade civil combativa e composta, já agora, por seus intelectuais 

orgânicos.  

Essa postura cultivada pelo Estado no trato com os intelectuais não 

se conformou durante todo o período de 1970, e em meados da década essa 

lógica entra em declínio, pela organização de uma sociedade civil que se 

formava mais combativa. Fato também significativo para compreendermos a 

absorção das demandas ambientalistas diz respeito ao fato de que o regime 

militar se viu obrigado a lançar mão de uma auto-reforma do Estado, na direção 

de render-se às “forças democráticas na sociedade civil” para não perder seu 

controle político.  

A análise do processo de aproximação da burguesia dos discursos 

ambientalistas deve direcionar-se, em primeiro lugar (e mais uma vez, nesta 

pesquisa) à perspectiva gramsciana, no tocante ao surgimento da sociedade 

civil e sua relação com o Estado: a aproximação da burguesia do movimento 

ambientalista no Brasil está fundada em um corolário ideológico que conforma 
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significativamente as bases e fundamentos que compõem a Política Nacional 

do Meio Ambiente. Primeiro porque, segundo Coutinho (2005, p. 16), Gramsci 

apontava que  

 
o que especifica [...] a sociedade civil é o fato de, através dela, 
ocorrerem relações sociais de direção político-ideológica, de 
hegemonia, que – por assim dizer – “completam a dominação estatal, 
a coerção, assegurando também o consenso dos dominados (ou 
assegurando tal consenso, ou hegemonia, para forças que querem 
destruir a velha dominação).  

 

Tal corolário funda-se no que Layrargues denominou de apropriação 

ideológica do pensamento ambientalista pela classe dominante e traz, nesse 

fenômeno, uma diversidade de concepções que conformam o pensamento 

ambientalista, ao tempo em que, seguindo o funcionamento intrínseco da 

sociedade capitalista, formam uma unidade contraditória na qual se põem em 

tensão diferentes correntes do ambientalismo, predominando o pensamento e 

direcionamento da classe dominante31. É imprescindível, para a compreensão 

desse fenômeno, a reflexão acerca dos sentidos da ideologia enquanto 

categoria central e imanente a esse processo. Essa é uma segunda tarefa para 

compreendermos mais um conjunto de nuances que conformam os 

fundamentos ideo-teóricos da PNMA, em sua dinâmica histórica.  

 

2.2 Ideologia e ambientalismo  

 

Pensar as políticas ambientais – inclusive captando a essência do 

Estado que as rege –, sua história e fundamentos ideo-teóricos é uma tarefa 

que demanda um percurso no qual seja possível captar as principais 

características que compõem o sentido político de ser e se manifestar as 

posições sociais e visões de mundo que compõem o arcabouço legal ambiental 

brasileiro.  

Desta forma, é imperativo neste percurso a abordagem da categoria 

ideologia, não só de maneira a trazer o seu conceito, mas, como apontado 

                                                           
31

 Na consecução da pesquisa, constatou-se que o arcabouço teórico que trata do 
ambientalismo ainda carece de mediações suficientes para explicar mais detalhadamente 
como ocorreu o processo histórico que enredou o fenômeno de apropriação ideológica do 
ambientalismo.  
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anteriormente, de forma a tomar o objeto em todas as suas dimensões, ou 

seja, numa análise dialética, para seguirmos, nos itens posteriores, a uma 

abordagem do pensamento ambientalista destacando o fenômeno de 

apropriação ideológica deste pensamento pela ideologia dominante.  

Não obstante Marx ter a ideologia como um de seus focos de 

estudo, em especial, em sua obra “A Ideologia Alemã”, que implicou no seu 

investimento em desmitificar as ideias de Feuerbarch acerca da alienação 

advinda, para ele, de todo o complexo que compunha a religião, Marx não foi o 

primeiro a abordar o conceito de ideologia. Destutt de Tracy, filósofo francês 

oriundo da categoria dos enciclopedistas, foi o responsável pela primeira 

abordagem desse conceito, em 1801, com sua obra Eléments d’Ideologie 

(LÖWY, 1985). Seu conceito afirmava que ideologia é “o estudo científico das 

ideias e as ideias são o resultado da interação entre organismo vivo e a 

natureza, o meio ambiente”32. Implicava em Destutt um estudo advindo da 

zoologia, que abordava as relações entre os organismos vivos e o meio 

ambiente, enfocando a percepção sensorial como principal meio de onde 

emanavam as ideias.  

Segundo Löwy33, esta concepção é advinda do denominado 

materialismo vulgar.  Esse conceito, felizmente, vai tomar outra conotação no 

bojo das relações entre os sujeitos que se ocuparam com a vida política da 

sociedade. Num primeiro momento, destaca-se o sentido napoleônico da 

palavra ideologia, o qual se deu pelas críticas e ataques que Napoleão fazia a 

Destutt e outros adeptos do enciclopedismo. Aquele afirmava serem os 

enciclopedistas ideólogos, e no sentido diferente do de Destutt, a ideologia aí 

aparecia como um exercício de abstração da realidade. Os ideólogos se 

debruçavam na realidade a partir de uma postura especulativa. 

Num segundo momento, a expressão ideologia é tomada por Marx, 

o qual se aproxima do termo a partir da primeira metade do século XIX e o faz 

com uma nova carga de significado. Inicialmente, como citado anteriormente, 

Marx, em A Ideologia Alemã, irá abordar o termo num sentido pejorativo, 

afirmando ser a ideologia uma “ilusão, falsa consciência, concepção idealista 

na qual a realidade é invertida e as ideias aparecem como motor da vida 

                                                           
32

 Idem, Ibidem, p. 11 
33

 Ibidem 
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real”34. Ao recordarmos as críticas a Feuerbarch, podemos nos reportar a 

alguns argumentos como “não é a ideia que determina a vida, mas sim a vida 

quem determina as ideias”. Aqui, o fundamento de tal afirmativa é tomar a 

história como motor da vida, determinante de qualquer estrutura ideológica 

existente; o movimento aqui não seria “explicar a práxis a partir da ideia, mas 

de explicar as formações ideológicas a partir da práxis material” (MARX, 1982, 

p. 56).  

Na concepção marxiana as formas ideológicas pelas quais os 

indivíduos tomam consciência da realidade que os cerca estão materializadas 

em complexos como a religião, a filosofia, as doutrinas políticas, dentre outras. 

Para Marx, o sentido pejorativo da ideologia baseia-se na afirmação de que a 

realidade é falseada pelas ideias da classe dominante e sorrateiramente 

imposta ao conjunto total da sociedade. Sintetiza afirmando que “as ideias das 

classes dominantes são as ideologias dominantes na sociedade” (LÖWY, 1985, 

p. 12).  

Devemos destacar também a assertiva feita por Löwy, quando 

retoma o conceito de Karl Mannheim. Este afirma ser ideologia o contíguo de 

ideias, concepções, teorias que visam à manutenção ou legitimação da ordem 

social estabelecida. Em Mannheim, toda ideia que se opõe a ordem vigente e 

já consolidada, e se ocupa em formulações que formatem outra ordem de uma 

realidade que ainda não existe tem a denominação de utopia.  

Trago a partir desse primeiro bloco de conceitos a afirmativa de 

Layrargues (2003): o movimento ambientalista é essencialmente um fenômeno 

ideológico. Ousaria acrescentar também ser o ambientalismo, em suas 

primeiras formulações e em seu percurso histórico, um conjunto de visões de 

mundo subversivas, de caráter utópico, ao deparar-se com um elemento 

essencial para o entendimento dos sentidos ideológicos predominantes na 

classe vigente: seu salto inicial em organizar-se enquanto movimento partiu de 

uma postura de contestação a algumas dimensões que iam de encontro com 

as possibilidades de um meio ambiente equilibrado e saudável.   

Não obstante, primeiramente, o movimento ambientalista mostrar-se 

como uma utopia, é fato que em seu percurso histórico seus pensamentos 

                                                           
34

 Idem, Ibidem, p. 12 
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foram apropriados pela ideologia dominante. Layrargues35 assinala, em seus 

estudos, que o movimento ambientalista, no contexto internacional, tem em sua 

origem uma postura contestatória da ordem econômica e social vigente a partir 

dos anos de 1960, questionando fenômenos como o consumismo e o próprio 

produtivismo,  como apontou Bihr (2010), não como um movimento homogêneo 

e sistemático, mas imbricando-se na luta de diversos segmentos sociais que se 

preocupavam com o bem estar do planeta. Dentre esses segmentos, há que se 

destacar a presença de pequenos movimentos de esquerda que contestavam a 

ordem capitalista, mesmo não sendo maioria. Paulatinamente, suas 

contestações e argumentos acerca das razões da crise ambiental deslocaram-

se do campo meramente biológico/naturalista para o campo das relações 

sociais que sustentam o modo de produção capitalista. Tal fato converte-se 

então em uma forte ameaça à ideologia dominante, à manutenção da ordem 

vigente, uma vez que insurge como uma nova possibilidade de divisão na 

sociedade moderna, uma clivagem nos fundamentos das ideias dominantes.  

Eis que é fundamental à ordem vigente apropriar-se das ideias 

ambientalistas, obviamente, mantendo traços reformistas em seu interior, de 

forma a neutralizar o seu teor subversivo à ordem social. Não é de se estranhar 

que, com isso, o ambientalismo se torne um movimento que, ao longo dos 

anos, se construiu de forma difusa em diversas partes do mundo e em seu 

interior emergiram diversificadas correntes ideo-teóricas defensoras de 

diferenciados argumentos e causas sobre a crise ambiental, assim como 

diferenciadas estratégias para o seu enfrentamento.  

Neste esforço da ideologia dominante para minar o potencial 

subversivo e ameaçador do ambientalismo uma das ideias mais disseminadas 

é a da ilusão de que “todos” são, ao mesmo tempo, indistintamente, 

causadores e fontes de solução para a crise ambiental. Desta forma, ocultam-

se as diferenças sociais essenciais ao capitalismo36 e, ao tempo em que isso 

ocorre, ocultam-se também em que medidas e formas as diferentes classes 

sociais se apropriam dos recursos naturais e o que causam ao conjunto da 

sociedade, ao fazê-lo.  

                                                           
35

 Idem, Ibidem. 
36

 Idem, Ibidem.  
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Analisar a apropriação ideológica do ambientalismo pela ideologia 

dominante remete-nos a duas importantes ideias para evitarmos cair em certos 

determinismos: a primeira baseia-se no que defende Srour (1990), a ideologia, 

ou a manifestação ideológica de determinados segmentos sociais, não implica 

numa mentira que procura ludibriar cinicamente os sujeitos sociais e 

individuais. Aqueles que defendem certa ideologia o fazem convictos dos 

discursos que emitem, os defendem verdadeiramente, acreditam nas ideias 

que disseminam, mesmo que as suas práticas não correspondam àquilo que 

dizem – com algumas exceções, pois obviamente sempre há aqueles que 

andam na direção da mentira cínica e sorrateira. Não obstante, esse fato não 

anula a ideia de falseamento da realidade defendida por Marx quanto à 

essência da ideologia, pois no que se trata da ideologia dominante há, mesmo 

partindo da ideia de espontaneidade e não de um fato meramente proposital, a 

anulação da análise crítica, por parte daquela, das bases de exploração 

perdulárias entre as classes, e entre estas e o meio ambiente.  

Outro elemento a se destacar é também pontuado por Srour: as 

classes sociais não trazem, em si, uma única e pura direção ideológica, ou 

seja, as classes podem não possuir uma única ideologia. Isso porque os 

interesses e lutas defendidos por cada classe, nas diferentes circunstâncias 

históricas, podem levá-las a aderir a distintas posturas ideológicas. Dessa 

forma, o autor exemplifica: 

 

Os empresários podem ser liberais no capitalismo concorrencial, 
conservadores no capitalismo monopolista e tradicionalistas no 
capitalismo monopolista do Estado, ou não ser nem uma coisa nem 
outra; podem ser fascistas se a conjuntura política os obrigar a tanto; 
só não podem ser de esquerda, porque estariam negando a 
propriedade privada dos meios de produção; a menos que os social-
democratas se comprometam explicitamente a conviver com a 
propriedade privada, aí, quem sabe, até que alguns empresários 
poderiam aderir à social-democracia (SROUR, 1990, p. 255).   
 

 

Gramsci afirma que a ideologia equivale ao “significado mais alto de 

uma concepção de mundo, que se manifesta implicitamente na arte, no direito, 

na atividade econômica, em todas as manifestações da vida individuais e 

coletivas” (apud COUTINHO, 2012, p. 133). A concepção gramsciana vai para 

além do conceito de Marx no que concerne à ideia de falsa consciência, 

acrescentando que se incorre num erro de acepção tomar a ideologia como 
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equivalente à superestrutura necessária a uma certa estrutura, equivalente a 

especulações, formulações teóricas arbitrárias sobre a realidade social 

advindas de determinados indivíduos. Ao contrário, a ideologia deve ser 

identificada como diferente da estrutura, sendo que não é a ideologia que 

modifica a estrutura, mas sim a estrutura que determina as ideologias37. Há que 

assinalar aqui que, enquanto representante cabal da tradição marxista, 

Gramsci ratifica a centralidade da história no processo da construção das 

consciências, não obstante indique refutar o caráter pejorativo acerca da 

concepção de ideologia em Marx.  

Outra empreitada de Gramsci foi fazer a distinção entre “ideologias 

historicamente orgânicas, isto é, que são necessárias a uma determinada 

estrutura, e ideologias arbitrárias, racionalísticas, voluntaristas”38. As primeiras 

(historicamente orgânicas) têm um potencial elemento psicológico que levam a 

organização dos sujeitos: “formam o terreno no qual os homens se 

movimentam, adquirem consciência de sua posição, lutam, etc.”39. As últimas 

correspondem a meros movimentos individuais, polêmicas, não obstante deva-

se considerar que estas não são inúteis, pois são tidas como “erro que se opõe 

à verdade [...]”40.  

Na direção das definições gramscianas, a ideologia dominante, 

enquanto essencialmente orgânica, constrói cenários de consensos nos quais 

disputas políticas sejam cada vez menos ameaçadoras à manutenção da 

ordem social vigente, de forma que 

 
[...] os eixos das clivagens ideológicas foram sucedendo e perdendo a 
radicalidade da polaridade entre capitalismo e socialismo, passou 
para a polaridade Norte e Sul, ricos e pobres, e agora se situa entre 
gerações presentes e futuras. A realidade do desenvolvimento 
sustentável, por exemplo, é substituída pela ideia desse estilo de 
desenvolvimento, quando a propaganda ideológica afirma ser esse 
um estilo que se preocupa com a satisfação das necessidades 
humanas atuais sem comprometer os direitos das gerações futuras 
mesmo que o desenvolvimento sustentável atualmente implantado 
seja da escola do ecocapitalismo, guardando estreita relação com a 
economia de mercado. (LAYRARGUES, 2003, p. 45).  

 

                                                           
37

 Idem, Ibidem. 
38

 Idem, Ibidem, p. 147.  
39

 Idem, Ibidem, p. 148 
40

 Idem, Ibidem, p. 148 
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Mészáros (1993) afirma que a ideologia dominante é 

indiscutivelmente enorme, tanto por dispor de um imenso poder material e de 

um vasto complexo político-cultural a disposição de suas classes, mas, para 

além disso, a sua prevalência advém do seu poder de mistificação, veículo pelo 

qual seus receptores potenciais podem “ser induzidos a  endossar, 

consequentemente, valores e diretrizes práticas que são, na realidade, 

totalmente adversos a seus interesses vitais” (MÉSZÁROS, 1993, p. 10). 

Mészáros (1993) ainda acrescenta que um dos principais 

determinantes da natureza da ideologia é sua capacidade de estar 

praticamente consciente do conflito social fundamental que implica nas 

posturas excludentes das formas de manifestação da hegemonia da ordem 

social vigente, propondo-se (a hegemonia dominante) a resolvê-lo através da 

luta que se imbrica em diversas dimensões da vida social, como a arte, a 

literatura, a filosofia e que independe de sua ancoragem em posições sócio-

políticas, seja ela de caráter progressista ou conservadora.  

No atual contexto sócio-histórico, a ideologia vigente age 

incansavelmente na direção de envolver as classes dominadas num clima de 

naturalização da sua condição, numa realidade de clara assimetria, na qual a 

exploração do homem pelo homem, a desigual forma de usufruto dos recursos 

ambientais, o injusto acesso a direitos ambientais são camuflados nos 

encantamentos inerentes aos belos discursos e na potencial forma como o 

avanço da tecnologia, dos modismos, da mídia e da cultura de massa se 

manifestam sutilmente nas vidas dos sujeitos.  

É importante citar que muitas e complexas são as dimensões do 

processo de apropriação ideológica do pensamento ambientalista pela 

ideologia dominante, não havendo a pretensão aqui de esgotar tal debate. 

Contudo, nesse complexo processo há que se destacar as multiplicidades de 

correntes existentes dentro do pensamento ambientalista, segmentação que, 

possivelmente, implica num elemento determinante das políticas ambientais 

nos seus diversos contextos. Por isso cabe-nos uma análise de algumas das 

diferentes classificações do ambientalismo enquanto ideologia-política.  
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2.2 Pensamento Ambientalista: múltiplas perspectivas para a questão 

ambiental 

 

No arcabouço teórico dos estudos em torno do ambientalismo várias 

são as classificações que são dadas a este pensamento, que variam de acordo 

com a perspectiva teórico-metodológica adotada. Dentro do vasto campo dos 

estudos ambientalistas as classificações elucubram-se no campo da ideologia 

filosófica e política. Sabemos o quanto pode ser complicado o estudo que toma 

como base as classificações. No caso do ambientalismo, elas são muitas. 

Correndo todos os riscos, aqui adotaremos uma delas, que configura 

tendências no campo da ideologia filosófica e da ideologia política. 

Enquanto ideologia filosófica, o ambientalismo divide-se nas 

perspectivas do ecocentrismo versus antropocentrismo ecológico. O 

ecocentrismo vê o ser humano como parte da natureza, que num movimento 

evolutivo tomou consciência de si. Defende que o homem moderno encontra-se 

desajustado da natureza e apregoa a volta das características do bom 

selvagem roussiauneano. Antiprogressista, ademais, é essencialmente 

preservacionista: a natureza deve ser protegida simplesmente pelo seu valor 

intrínseco.  Defendem a não ocupação de áreas naturais por seres humanos, 

com exceção de comunidades tradicionais, não obstante com fortes ressalvas 

(LAYRARGUES, 2003).  

O antropocentrismo ecológico traz como seus formuladores os 

economistas ambientais. Suas ideias postulam que a natureza necessita ser 

protegida pelo valor mercadológico que possui, pelo diverso conjunto de 

possibilidades de produção de serviços e produtos que contribuam com a vida 

dos seres humanos. Essa perspectiva mostra-se totalmente reformista e 

defende a introdução da dimensão ambiental na esfera social e econômica, 

incorporando as externalidades ambientais como potenciais elementos 

reguladores da economia. É possível observar que essa perspectiva é 

intrínseca a ideologia dominante (LAYRARGUES, 2003).  

Não obstante haja tal oposição entre as perspectivas filosóficas, 

estas características se imbricam e formam interfaces nas diferentes correntes 

ambientalistas.  
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Enquanto ideologia política, ressaltando a diversidade ideo-teórica 

no interior do pensamento ambientalista, Neto (2006), aborda três tendências: 

o ambientalismo liberal, o ambientalismo libertário e o ambientalismo socialista. 

Tais correntes identificam-se, respectivamente, com as três classificações 

predominantemente utilizadas entre os estudiosos do ambientalismo, a saber, 

o eco-capitalismo, eco-anarquismo e o eco-socialismo.  

Por haver aqui o intento de focar os elementos da ideologia 

dominante no pensamento ambientalista, cabe uma breve incursão para 

tratarmos de um paradigma muito significativo nas manifestações da 

apropriação ideológica do pensamento ambientalista pela ideologia dominante. 

No rol de características das manifestações da ideologia dominante é 

imperativo abordarmos as correntes ambientalistas partindo da corrente de 

fundamentação teórica que é a maior representante da ideologia hegemônica 

vigente, inclusive nas influencias que têm direcionado significativamente a 

atuação do pensamento ambientalista atual, pela conjuntura internacional que 

influenciou sobremaneira o ambientalismo no Brasil a partir da década de 1970: 

a economia clássica. Esta tem forte influência nas diversas esferas da 

sociedade, dado o atual contexto do capitalismo monopolista e neoliberal. 

Torna-se a dominante e dá significativamente seu tom às formas de 

especulação e estratégias de enfrentamento à “questão ambiental”.  

A economia clássica é considerada por alguns estudiosos como o 

paradigma dominante, mesmo que isso seja expresso de forma indireta nos 

seus discursos acerca das estratégias para configurar a “questão ambiental”. 

Segundo Leff (2010) as ciências econômicas são o paradigma ideológico-

teórico-político que vem regendo a vida da sociedade. Este se consolidou no 

cenário histórico negando a relação entre os processos ecológicos e o 

movimento do mundo da produção, da cultura e do desenvolvimento. Com isso, 

tende a denominar de “externalidades” do sistema econômico o conjunto de 

sistemas/problemas que configuram a “questão ambiental”. Apoiada nas 

ciências positivistas de base empirista, a economia clássica, em suas 

manifestações societárias, também dificulta a compreensão do mundo como 

uma produção histórica passível de profundas transformações. Trata-se do 

paradigma fundante das bases do sistema capitalista e nesta direção são as 

leis do mercado quem orientam as formas de ser de diversas sociedades e, 
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como lei hegemônica, tal lógica se impõe como “única e inevitável” forma de se 

viver.  

Aliado ao discurso da técnica, no sentido de incorporação 

tecnológica para o uso dos recursos ambientais, a exemplo do 

desenvolvimento do biocombustível, e outras tecnologias denominadas limpas, 

como saída aos problemas ambientais, há o pensamento, até mesmo entre os 

economistas mais críticos, de que “a globalização econômica é um fato 

irreversível” (LEFF, 2010, p.25) e diante desse processo resta apenas 

amenizar seus impactos e adaptar-se às mudanças climáticas, seguindo a lei 

do “mais forte”. Dessa forma, sintetiza Leff, (2010, p. 25): 

 

As propostas mais avançadas vislumbram apenas uma certa 
flexibilidade do mercado para incorporar políticas compensatórias de 
desenvolvimento social e proteção ambiental que evitem o avanço da 
pobreza extrema e as catástrofes ecológicas. 

 

Dentro da racionalidade econômica a ideia do desenvolvimento 

atrela-se à globalização de forma a adentrar na realidade de diferenciadas 

sociedades com os ditames da homogeneização de culturas, na qual a 

centralidade é posta na disseminação da cultura europeia norte-ocidental e 

norte-americana (PORTO-GONÇALVES, 2011). Nessa lógica a ideia de 

desenvolvimento é meramente sinônimo de urbanização, industrialização e 

incremento de tecnologias.  E é por essa via de pensamento que outras formas 

de organizações sociais são impossibilitadas e refutadas. 

Nesse percurso analítico cabe destacar a primeira corrente 

ambientalista citada anteriormente: o ambientalismo liberal. Este se identifica 

intrinsecamente com a economia política clássica e com a perspectiva do Eco-

capitalismo, o qual se fundamenta na perspectiva filosófica do 

antropocentrismo ecológico.  

 Suas propostas são as mais adotadas pelos governos e instituições 

internacionais, ou seja, podemos arriscar dizer que é a tendência dominante no 

campo da “questão ambiental”. Não obstante, não é uma tendência 

homogênea e apresenta três correntes diferentes em seu interior. No contexto 

internacional Neto (2006) descreve toda corrente liberal e destaca as 

seguintes: o ambientalismo de mercado livre, representada por Terry L. 
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Anderson e Donald R. Leal; o ambientalismo de mercado-verde, de Paul 

Hauken; e o ambientalismo identificado com o liberalismo-político, 

representado pelas ideias de Avner de-Shalit. Tais correntes trazem diferentes 

concepções sobre o homem, a “questão ambiental” e as estratégias para o seu 

enfrentamento.  

Os ambientalistas de mercado livre tomam a “questão ambiental” 

como uma realidade pouco importante. Isso posto, entendem que é passível de 

ser amenizada e controlada, sendo os homens capazes de se adaptarem às 

mudanças da natureza, a exemplo das mudanças climáticas. Trata-se, nesta 

ideia, do processo adaptativo de correção natural dos problemas ambientais, a 

exemplo da escassez, via medidas econômicas e científicas (NETO, 2006). 

Os autores sustentam a ideia de que o homem se move segundo 

seus interesses privados, que são de natureza econômica e estão 

geneticamente relacionados à ânsia pela realização pessoal, que não é 

possível sem a liberdade. Tal liberdade, por sua vez, é essencialmente 

econômica e não deve ser posta de lado em favor de uma maior qualidade 

ambiental para a coletividade.  Dessa forma, os interesses econômicos que 

estão na essência humana estariam na origem das estratégias para a 

resolução dos problemas ambientais. Já que os homens buscam seus próprios 

interesses e, por isso, tendem a cuidar melhor do que é seu, a incorporação 

dos recursos naturais na lógica mercadológica valorizaria os recursos 

ambientais e evitaria a sua degradação, concepção que parece ter na sua 

essência as ideias liberais de Adam Smith. Ou seja, a transformação da 

natureza em mercadoria, em propriedade privada, é a saída para o conjunto de 

problemas que compõem a “questão ambiental”.  

Para garantir a liberdade econômica dos indivíduos que, ao 

perseguirem seus próprios objetivos, também dão dinamicidade ao mercado, 

que se torna auto-regulável, é preciso que não haja nenhuma força externa que 

interfira em tal dinâmica. Por isso, na concepção dos ambientalistas liberais o 

Estado apenas deve se resumir a um ente que garanta as condições de 

funcionamento do livre-mercado. Advogam a incompetência do Estado em 

regular os ciclos da produção, podendo qualquer interferência ser perniciosa ao 

meio ambiente, pois para eles a esfera estatal é composta também por homens 

que perseguem seus interesses privados, como os demais indivíduos da 
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sociedade, por isso não conseguem ser imparciais ao tomarem medidas que 

regulem o uso dos recursos ambientais. Neto (2006, p. 37-38) aponta que para 

os ambientalistas de mercado-livre: 

 

Os técnicos do governo, por sua vez, não são confiáveis para tomar 
decisões que dizem respeito ao ambiente natural: eles administram 
mal, são geralmente desmotivados e não dispõem das informações 
necessárias para a tomada de decisões, pois desconhecem as 
condições concretas nas quais os interesses estão em jogo. Por fim, 
a capacidade do governo, para lidar com os problemas ambientais, 
está comprometida pelo jogo de influências ao qual o poder executivo 
se submete, e pelo despreparo de seus técnicos. Desse modo, o 
governo, com suas intervenções, só atrapalha o bom funcionamento 
da ação auto-corretiva do mercado.  

 

Em direção muito semelhante está a concepção dos ambientalistas 

liberais de mercado-verde, representados aqui por Hawken. Estes, não 

fugindo a regra liberal, têm a mesma ideia hobbesiana de que os homens são 

egoístas no sentido de objetivarem apenas seus próprios interesses 

econômicos. Acreditam também na lógica da eficácia do mercado e na 

necessária busca intensa pelo lucro, não obstante consideram que há uma 

relação metabólica entre mercado e Estado: o mercado não pode sobreviver 

isoladamente. A crise ambiental é algo urgente a ser resolvido e advém da 

forma perdulária da apropriação da natureza pelo mercado, que se encontra 

“doente”. Tal “doença”, por sua vez, ocorre porque o Estado também está 

“doente”. A “doença” de ambos consiste nas consequências degradantes do 

funcionamento do mercado e na sua capacidade de externalizar, injustamente, 

os custos dos problemas causados pelo seu funcionamento. Dessa forma, 

contingentes populacionais são alijados das condições ambientais necessárias 

a uma vida saudável e até mesmo vitimados por situações catastróficas sem 

que haja uma coerente e profunda modificação nos mecanismos de produção 

de mercado. 

O Estado, dessa forma, para os ambientalistas de mercado-verde, 

não pode ser visto como uma pedra de tropeço para o mercado, mas sim como 

um mecanismo que tem a capacidade de gerar uma lógica sustentável de 

funcionamento do mercado. A estratégia mais adequada, assim, para o 

tratamento da “questão ambiental”, é a instituição dos chamados “impostos 

verdes” (NETO, 2006).  
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Neto (2006) pontua, no tocante à terceira corrente, a do liberalismo 

político, representada por de-Shalit, que as concepções de homem e a lógica 

do funcionamento auto-regulável do mercado são totalmente incompatíveis 

com as preocupações e formas de pensar estratégias para a “questão 

ambiental”. O homem é reconhecido em suas potencialidades políticas, ele é 

um sujeito político e não meramente Homo econômicos. O liberalismo político 

ambiental se opõe a quase todas as ideias do liberalismo econômico. Os 

ambientalistas adeptos desta corrente, em sua produção ídeo-teórica, além de 

discordarem da capacidade auto-regulável do mercado também discordam da 

intervenção mínima do Estado e a concepção do uso dos recursos da natureza 

como meios de satisfação dos interesses privados. Tais ideias, segundo os 

ambientalistas liberais políticos, impossibilitam a construção de políticas 

ambientais coerentes.  

Segundo as ideias dos ambientalistas que constituem a perspectiva 

do liberalismo político a “questão ambiental” é uma questão eminentemente 

política e não deve ser abandonada aos sabores do funcionamento do 

mercado. Nela a participação política de diversos segmentos na construção 

dos mecanismos de regulação ambiental é crucial. Afirma que sua posição 

ideo-teórica é totalmente compatível com o ambientalismo por aderirem à 

“defesa das minorias, a tolerância intelectual, o conhecimento dos direitos 

individuais e a vocação internacionalista do liberalismo”41.  

Arriscaria aqui a corroborar com Neto (2006) na ideia de que essa 

tendência parece fugir aos moldes conservadores, isso porque o autor 

assevera que para esses ambientalistas 

 
As políticas ambientais devem resultar de critérios políticos, decididos 
na esfera pública, aberta ao debate sobre a concepção de boa vida e 
sua relação com os valores que dizem respeito à natureza. Essa 
esfera pública deve discutir politicamente a concepção de bem, e 
considerar a qualidade do meio ambiente como um bem público, não 
como uma questão individual, ou restrita a um grupo privado, mas 
como uma questão política que requer a intervenção do Estado 
(NETO 2006, p. 39-40). 

 

                                                           
41

Idem, Ibidem, p. 39 
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Contudo, não é possível afirmar que o comprometimento destes 

ambientalistas seja com a promoção de uma transformação societária. Ao 

contrário, o que há é um forte traço reformista nesta linha ambientalista liberal.  

Existe uma tendência, dentro do ambientalismo liberal, com 

características bem peculiares: trata-se do denominado por Neto (2006) de 

Ambientalismo Libertário, com o que se identificam os eco-anarquistas. 

Layrargues cita como um de seus principais representantes o 

teórico Murray Bookchin, o qual defende a ideia de que os problemas 

ambientais advêm da hierarquia e da dominação. Afirma que o movimento da 

natureza deve reger a sociedade e que a hierarquia e a dominação são 

bloqueios a esse movimento. Seu slogan diz que “o ambientalismo não está 

nem à direita nem à esquerda, mas à frente dessas doutrinas políticas” 

(LAYRARGUES, 2003, p. 44). Este também é adepto do biorregionalismo 

como forma societária. Neto (2006) faz uma abordagem mais detalhada dessa 

tendência e indica, de forma a coadunar com as ideias de Murray, que esta 

traz a proposta de que a vida da sociedade deve ser orientada pelas questões 

ecológicas. Seus principais representantes são o biorregionalista Gary Snyder 

e o ambientalista radical Chistopher Manes. 

Neto (2006) afirma que Snyder faz suas reflexões em torno de duas 

categorias: o lugar e o Estado. Para ele o lugar é o elemento central que 

determina o modo de ser dos seres humanos, sua cultura e hábitos, suas 

características físicas e o seu modo de se relacionar entre si e com o meio 

ambiente, em suma, a sua identidade. Afirma que o Estado é prejudicial à 

existência do lugar como forma singular dos sujeitos se realizarem em suas 

particularidades, pois aquele é o causador de uma dita ideologia monoteísta, 

que aqui não tem a ver com a existência ou adoração a um só deus de 

religiões, mas, sim, diz respeito à imposição de uma única ideologia, 

globalizada, que fere as singularidades das experiências locais. Essa ideologia 

dominante está na base da concentração de poder e riqueza dos Estados 

nacionais que plasmam a configuração mundial. Para ele tal forma de 

organização está na raiz da “questão ambiental”, pois o Estado não é “eficaz na 

organização integrada dos seres humanos e do meio ambiente [...], não produz 

paz, nem justiça [mas sim] encobre a relação primordial do homem com o 

lugar, para melhor dominá-lo (NETO, 2006, p. 41)”. 
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Snyder ainda traça o conceito de biorregião como sendo uma 

extensão da concepção de lugar, entendendo-a como um território vinculado a 

uma cultura, a um conjunto de características geográficas singulares que se 

relacionam a um modo de ser de um grupo. A população de uma biorregião 

tem o usufruto de seus espaços e elementos de forma particular entre os 

grupos que se apossam de determinados espaços para sobreviver e 

reproduzirem-se nas suas diversas dimensões (biológicas, sociais, culturais 

etc.). Não obstante, nas biorregiões há espaços que não são ocupados para tal 

finalidade por ninguém, os denominados por Snyder de Commons, 

caracterizados como áreas selvagens e semi-selvagens que são, com o passar 

dos anos, invadidas por complexos empresariais que violentam a essência da 

biorregião, causando diversos problemas ambientais. Para o pensador, é a 

alteração dessa lógica de “usurpação e desequilíbrio”42 que promoverá as 

saídas para a “questão ambiental”. 

Parece-nos que esta corrente advogaria uma volta ao passado. Uma 

espécie de vida comunitária tradicionalista. Uma visão idílica da vida social, 

parecendo muita próxima do conservadorismo clássico, que nega o novo em 

nome da manutenção da tradição. 

Outra tendência abarcada nos estudos de Neto (2006) por dentro do 

ambientalismo libertário são as ideias de Cristopher Mannes, com o 

denominado ambientalismo radical. Sua principal característica é a opção por 

atos políticos em defesa do meio físico natural, incluindo ai as espécies vivas. 

A atitude política, para os adeptos do pensamento ambientalista radical, 

consiste em priorizar uma ação a uma teoria.  

Neto afirma que essa tendência ora reforça os ideais liberais 

clássicos, quando se opõe aos mecanismos legais de regulação do uso dos 

recursos ambientais já postos, ora se desvincula da essência liberal quando se 

manifesta contrária às leis e princípios que fundamentam o liberalismo.  

Nos estudos de Neto (2006) é possível perceber tal ambiguidade por 

duas práticas que o ambientalismo radical defende enquanto meios de se tratar 

a “questão ambiental”: a primeira é a desobediência civil, que implica nas 

manifestações e protestos pacíficos como, por exemplo, “os protestos em 

                                                           
42

 Idem, ibidem, p. 42.  
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público, as barreiras humanas, interrompendo estradas ou cercando fábricas, 

as campanhas de boicote de empresas que agridem o ambiente e os animais, 

entre outros”43. A segunda, denominada ecotagem, consiste na destruição de 

máquinas e equipamentos de empresas que degradam o meio ambiente, a 

exemplo de tratores e motosserras. Essa é uma prática bastante criticada pelos 

ambientalistas, pois algumas vezes trazem riscos de danos físicos aos 

trabalhadores das empresas atingidas.  

Para os adeptos da ecotagem, se por um lado sua prática é ilegal 

por colocar em risco a integridade física dos trabalhadores, por outro as 

empresas que são atingidas não são meras vítimas, pois também estão na 

ilegalidade por ameaçarem com suas atividades grandes contingentes 

populacionais.  Acrescentaria aqui uma comparação dessa tática àquela 

elaborada pelas primeiras organizações da classe trabalhadora nos primórdios 

da revolução industrial, por meio do fenômeno do ludismo: a mera postura 

contra as máquinas limitava a análise e, por consequência, uma postura 

política mais madura para desvelar as reais causas das desigualdades sociais 

advindas do capital e todo funcionamento das bases do sistema capitalista a 

que estavam submetidos os contingentes da classe operária.  Aqui também, na 

ecotagem, apresenta-se uma visão limitada, simplista, quanto às reais raízes 

da “questão ambiental”, entranhadas nas relações sociais capitalistas.  

A última e terceira prática é ainda mais falsamente radical e também 

bastante criticada pelos ambientalistas, mesmo os radicais: a ecossabotagem 

é totalmente intolerante e os que a praticam incluem até mesmo agressões a 

seres humanos como forma de combater a “questão ambiental” (NETO, 2006).  

É possível observar que está subentendido nesta última tendência 

que há uma separação da noção de homem e natureza: o primeiro parece não 

fazer parte do segundo, o que limita as intervenções desse segmento de 

ambientalistas a atitudes de embate e agressividade. Não obstante, é fato que 

essa tendência viola diretamente o arcabouço legal que garante a propriedade 

privada e fere um dos principais princípios liberais, fato que apontaria para um 

suposto afastamento do conservadorismo neoliberal hegemônico.  
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 Idem, ibidem, p. 42. 
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Apesar de observarmos que as tendências ideo-teóricas dentro do 

pensamento liberal, apontadas por Neto (2006), trazem diferenças – 

superficiais, diga-se de passagem - do pensamento liberal e neoliberal, não 

podemos afirmá-las como propostas de transformação sequer formal, muito 

menos radical, da lógica societária. Nas suas entranhas encontram-se 

conteúdos, quando muito, essencialmente reformistas, que não se propõem 

sequer a expor e muito menos a alterar as raízes da “questão ambiental”, que 

estão umbilicalmente atreladas ao funcionamento da lógica capitalista.  

Neto (2006) também explora o ambientalismo socialista, que 

identifica-se com o eco-socialismo, representado, nos limites deste texto, por 

alguns pensadores que abordam os meios para tratar a “questão ambiental” em 

direções diferenciadas, não obstante tenham em comum a “questão social” 

como centro de suas preocupações: trata-se, inicialmente do pensamento de 

O‟Connor, com sua ecologia socialista, e o de John Clark, com a ecologia 

social.  

Para O‟Connor, os ambientalistas são carentes de um discurso 

político, próprio e independente e, por isso, tendem a absorver as teses sócio- 

econômicas liberais para dar conta dos debates em torno das formas de 

enfrentamento da “questão ambiental”.  Tal postura é frágil e tende a reproduzir 

os problemas vigentes advindos do capitalismo. Para ele o ambientalismo 

precisa optar por se aproximar de uma única corrente ideo-teórica e um único 

posicionamento político, e deve evitar também a dissociação do debate acerca 

da “questão ambiental” de seus aspectos políticos.  

Advoga que é necessário a compatibilidade ou o distanciamento dos 

movimentos ecológicos com as três principais orientações econômico-políticas: 

a democracia radical, o capitalismo e o socialismo, ou seja, é necessário que 

se estabeleça um vínculo com uma dessas três orientações para que se 

percorra um caminho coerente para tratar a “questão ambiental”, pois não se 

pode dissociar as formas econômicas das formas produtivas de uma dada 

sociedade e nem tampouco dissociar a “questão ambiental” das crises 

econômicas.  

Os danos ocasionados ao meio ambiente pelo capitalismo precisam 

tender aproximar o ambientalismo do socialismo. Contudo, nessa perspectiva, 
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tal aproximação demanda do pensamento socialista importantes revisões. Neto 

(2006, p. 46) assevera que, segundo O‟Connor.  

 

O socialismo dará um passo na direção do ambientalismo ao 
reinterpretar Marx à luz das exigências da natureza, aclaradas pelo 
debate ecológico. O socialismo será mais ambientalista se abandonar 
a perspectiva marxista tradicional humano-cêntrica, e se valorizar 
democraticamente a reciprocidade e a verdade discursiva. Por sua 
vez, o ambientalismo pode juntar-se às reivindicações socialistas, se 
as questões ecológicas forem entendidas num contexto ampliado, 
passando a integrar questões tipicamente ligadas aos movimentos 
sociais (transportes, moradia, uso de drogas, saúde das populações) 
– das quais não se separam efetivamente; e, se os ambientalistas se 
convencerem de que as grandes questões ambientais precisam ser 
discutidas em âmbito internacional.  

 

O eco-socialismo é uma corrente que tem como característica 

marcante a luta pela defesa ecológica do meio ambiente, ao tempo que 

também defende a transformação societária com a supressão do sistema 

capitalista e a instauração de uma sociedade socialista, “inspirada nos valores 

de liberdade, igualdade e solidariedade” (BETO, LÖWY, 2012, p. 233). 

Rechaça a ideologia produtivista do progresso nos moldes 

capitalistas/burocráticos, como a forma insustentável de produção e consumo 

que assevera ser incompatível com a proteção da natureza. Tais ideias se 

fundamentam no pensamento marxista/libertário para dar respostas à “questão 

ambiental” ou à crise ambiental que se adensa. É importante ressaltar que no 

centro do pensamento marxista apropriado pelo eco-socialismo está a ideia de 

tomada do Estado pela classe trabalhadora, não de forma a administrá-lo em 

seu formato burocrático-capitalista, mas de refundá-lo de modo à construção 

de um Estado que crie meios de produção que não ponham em risco o 

equilíbrio ecológico da natureza e nem a saúde do trabalhador44.   

O eco-socialismo parte da ideia de que são as necessidades 

humanas básicas e essenciais que devem ser prioritariamente sanadas: a 

necessidade de acesso à alimentação, moradia, educação etc. Devem ser 

colocadas como centrais no combate as desiguais expressões da “questão 

ambiental”. Isso porque essa postura deve substituir o consumo capitalista de 

massa, ou o fenômeno do consumismo, a propaganda mercadológica de 
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 Idem, Ibidem. 
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produtos industrializados que satisfazem o desenfreado consumo que orienta o 

sistema produtivo (BETO e LÖWY, 2012).  

Na acepção eco-socialista as fontes de energia tradicionais 

capitalistas, as fósseis e as atômicas, são totalmente perniciosas ao meio 

ambiente e principais responsáveis pelo crescente aquecimento global. Estas 

devem ser substituídas por novas fontes de produção de energia, como as 

advindas do vento, da água e do sol45.  

Esse breve panorama de como tem se configurado o pensamento 

ambientalista nos leva a observar dois importantes fatos: o pensamento 

ambientalista não é homogêneo e, demasiadamente diverso, responde a 

ideologias que sustentam diferentes formas de sociedade, desde a vigente às 

iminentes ou utópicas. Há também que se destacar que, dado o atual contexto 

do capitalismo em sua fase monopolista e neoliberal podemos perceber que jaz 

um espaço, muito mais que propício, intrínseco ao desenvolvimento das ideias 

do ambientalismo liberal, não obstante haja fortes influencias do eco-

socialismo. 

Buscar-se-á, no capítulo seguinte, o desvelamento das influências 

das supracitadas correntes ambientalistas na PNMA, a partir de duas tarefas 

essenciais: a análise dos traços das perspectivas ídeo-teóricas ambientalistas 

com os objetivos, princípios e instrumentos dispostos no corpo da lei 6938, de 

31 de agosto de 1981, que institui a PNMA, por considerá-la basilar a todo 

arcabouço legal ambiental em vigor no Brasil. Assim buscar-se-á desvelar os 

limites que esta tem no campo de sua gestão, postos pelos fortes traços do 

pensamento ambientalista liberal por dentro de sua estrutura e gestão.  
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 Idem, Ibidem 
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CAPÍTULO III 

POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE E SUAS DIREÇOES ÍDEO-

TEÓRICAS  

 

 

 

Pelas informações expostas nos capítulos anteriores foi possível 

observar que a história das intervenções do Estado no Brasil nas expressões 

da “questão ambiental” aconteceu de forma conturbada em meio aos projetos 

de desenvolvimento econômico alavancados pela ampliação da 

industrialização nacional.  Esta, por sua vez, tanto levou a um intenso 

processo de degradação ambiental quanto também levou o país a ceder 

progressivamente às pressões internacionais por intervenções mais 

sistemáticas em tal processo de degradação, a exemplo da incorporação de 

várias determinações saídas da Conferencia de Estocolmo em 1972, pelo 

Estado brasileiro.    

Sabe-se também que os debates que acontecem desde os anos de 

1970 no Brasil e internacionalmente, inclusive, os discursos que perpassaram 

todos os importantes eventos internacionais, advêm das expressões do 

movimento ambientalista46 que, por sua vez, traz em seu interior uma 

configuração diversificada de sentidos ideológicos que conformam um 

complexo antagônico de formulações em torno do que deve ser a intervenção 

do Estado na “questão ambiental”. Dentro desse contexto, no Brasil o 

movimento ambientalista, embora com frágil e controvertida atuação, 

apresenta-se como importante agente na formulação do mais avançado 

mecanismo legal de intervenção estatal na “questão ambiental”, a Política 

Nacional do Meio Ambiente.  

                                                           
46

 Não obstante, o próprio capital nesse contexto também já dava sinais de ter percebido os 
limites postos pela crise ambiental à produção capitalista. Tal hipótese pode ser expressa na 
existência e atuação do Clube de Roma, composto por cientistas e empresários influentes, 
dentre outros sujeitos da sociedade civil que elaboraram em 1972 o documento intitulado “Os 
limites do Crescimento” o qual aponta críticas cuidadosas à forma de produção capitalista, mas 
não questiona o sistema e nem aponta a sua superação. O fato de não ser um documento 
contestatório da ordem social capitalista está na base das críticas feitas pelo pensamento 
ambientalista ao documento do Clube de Roma, além da crítica que afirma ter o documento 
uma visão utilitarista da relação homem-natureza.  (TOZNI-REIS, 2004).  
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Destarte, a partir dos dados teóricos apresentados no capítulo II é 

possível observar que em termos de elementos ideológicos que advém do 

pensamento ambientalista há um conjunto de complexos que estruturam a 

PNMA que a aproxima ídeo-teoricamente do pensamento ambientalista 

liberal. É importante frisar que nesse processo de identificação não se pode 

perder de vista o fenômeno de apropriação ideológica do pensamento 

ambientalista pela ideologia dominante, que funda tal influência ideo-teórica 

na estruturação da PNMA.  

O intento aqui está voltado à captação de elementos que levem a 

comprovar a lógica das influências ideo-teóricas liberais no que concerne: 1) 

ao texto do corpo da lei 6938/81 que institui a PNMA; 2) a alguns mecanismos 

que levam à sua execução por dentro da atuação do seu principal órgão 

executor, o Ministério do meio Ambiente; 3) e de alguns instrumentos e ações 

que levam à implementação da política. Antes de tudo, porém, é necessário 

caracterizar a própria PNMA.  

 

3.1 PNMA: expressão de um avanço no campo da gestão ambiental no 

Brasil  

De acordo com Neder (2002) é inegável que a lei 6938/81, que 

institui a Política Nacional de Meio Ambiente, traz em sua essência inovações 

importantes relativas tanto ao cuidado com o meio ambiente quanto à 

responsabilização dos diversos sujeitos sociais, dando ao Estado a 

incumbência de responder pelos danos ambientais ocasionados por suas 

atividades, assim como aquelas decorrentes das atividades de empresas.  

Um principal avanço expresso pela PNMA está expresso pela forma 

mais explícita de se tratar a “questão ambiental” por dentro do arcabouço legal 

estatal. As leis esparsas que davam conta, de forma fragilizada, das 

expressões da “questão ambiental” antes da década de 1980, a partir de 1981 

dão espaço para a lei 6938/81, que congrega de forma sistemática um conjunto 

de inovações respaldadas, em especial, pelo conceito de meio ambiente 

enquanto “o conjunto de condições, leis, influências, integrações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga, e rege a vida em todas as suas 

formas” (BRASIL, 1981). Tal conceito é totalmente ilustrativo do fato de que a 
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PNMA expressa um grande progresso no campo da gestão ambiental nacional, 

em especial se comparado ao comportamento do Estado nas décadas 

anteriores ao surgimento da política, e está entre os mais evoluídos 

mecanismos legais do mundo (SANTIAGO, 2013). 

Além disso, tomar como seu principal objetivo  

 [...] a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...] (BRASIL, 
1981) 

  

possibilita ao Estado, através da PNMA, não dicotomizar os processos de 

desenvolvimento econômico e os processos de desenvolvimento humano, 

afastando a própria ideia enviesada de meio ambiente descolada da visão do 

homem como sendo parte dele. A PNMA dá impulso para o Estado não 

desarticular assim a conservação da natureza dos processos econômicos, e 

expressa o importante reconhecimento da necessidade de um meio ambiente 

equilibrado para que qualquer tipo de desenvolvimento socioeconômico se 

realize (ANTUNES, apud, SANTIAGO, 2005).  

O alcance de tal objetivo, diferente da forma como ocorria nas 

décadas anteriores a ela, nas quais os interesses de cada governo eram 

postos como únicas prioridades da gestão ambiental em prol do 

desenvolvimento nacional, devem ser alcançados, segundo a  PNMA,  a partir 

de um conjunto de princípios que buscam configurar de maneira sólida a 

gestão ambiental no país, a saber:  

 
 
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para 
o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperação de áreas degradadas; (Regulamento) 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97632.htm
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X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 
ativa na defesa do meio ambiente. (BRASIL, 1981).  
 

Esse conjunto de princípios é consolidado através do SISNAMA – 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - que estrutura-se em órgãos e entidades 

da União, dos estados e do Distrito Federal, para organizar e viabilizar as 

ações ambientais de forma hierárquica e segundo a natureza das demandas 

ambientais distribuídas nos seguintes órgãos que o configuram: 1) O Conselho 

de Governo, órgão superior da PNMA; 2) Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), que tem natureza consultiva e deliberativa; 3) Ministério do Meio 

Ambiente, considerado o órgão central; 4) o Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); 5) o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ambos considerados 

órgão executores; 6) órgão estaduais (Secretarias) e entidades responsáveis 

pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização de 

atividades que tem o potencial degradante do meio ambiente, os órgãos 

seccionais (BURSZTYN e BURSZTYN, 2013); 7) e os órgãos municipais 

responsáveis por fiscalizar as ações estaduais em suas respectivas localidades 

- os denominados órgãos locais.  

Dentro dessa estrutura, é válido destacar a constituição do primeiro 

órgão com estatuto ministerial, o Ministério do Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente, que sofreu alterações ao longo dos anos e em 1993 

transforma-se em Ministério do Meio ambiente. Seu diferencial foi integralizar 

as ações estatais voltadas ao meio ambiente, alterando a característica 

fragmentadora existente nas primeiras políticas voltadas ao meio ambiente no 

Brasil. Além disso, a PNMA também institucionaliza o Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA) e os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente (os 

CONSEMA‟s), abrindo assim a possibilidade de um espaço democrático de 

participação. Vale destacar que tal realidade tem como um de seus 

determinantes a abertura democrática no país na década de 1980.  

Ademais, a PNMA prevê, por dentro do SISNAMA, um conjunto de 

instrumentos que, via órgãos ambientais, visam operacionalizar a PNMA, são 

eles: 1) os padrões de qualidade ambiental objetivando o controle da 

poluição e instituídos por normas emitidas pelos conselhos; 2) o zoneamento 
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ambiental que tem a função de ordenar determinado território, observando as 

variáveis físicas, bióticas e socioeconômicas em torno de orientações da 

ocupação e uso do solo por entes da esfera pública e privada; 3) avaliação de 

impactos ambientais (AIA), vinculada ao processo de licenciamento 

ambiental47; 4) o licenciamento ambiental e a revisão de atividades 

potencialmente poluidoras, em que o órgão ambiental permite a exploração 

de recursos naturais ou de atividades que possam causar danos ao meio 

ambiente48; 5) incentivos à produção e à instalação de equipamentos e à 

criação de tecnologia, voltados a qualidade ambiental49; 6) a criação  de 

espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, 

estadual ou municipal. Tais áreas foram estabelecidas pela Lei 9. 985/0050; 7) 

o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (SINIMA), que 

tem a finalidade de “colher, armazenar, processar e divulgar informações 

acerca da realidade do meio ambiente”; 8) o cadastro técnico federal de 

atividades e instrumentos de defesa ambiental, que objetiva registrar as 

pessoas físicas e jurídicas que viabilizam serviços de assessoria e consultoria 

na área ambiental no tocante a problemas decorrentes da questão ambiental, e 

às industrias no tocante ao desenvolvimento de tecnologias que visem a 

amenização de impactos ambientais; 9) as penalidades disciplinares ou 

compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção da degradação ambiental51; 10) a Instituição do 

Relatório de Qualidade do meio Ambiente (RQMA), que tem a função de 

fazer a divulgação da situação ambiental no país e deve ser elaborado 

                                                           
47

 Instrumento que contribui para o discernimento de decisões e atrela as preocupações com o 
meio ambiente ao desenvolvimento econômico e social.   
48

 Mas estabelecendo critérios e exigências para a localização, instalação, alteração e 
funcionamento dos empreendimentos, assim como medidas de compensação e mitigação 
ambientais a danos causados pelos mesmos. 
49

 Visa estimular as empresas que exploram recursos ambientais a adotarem novas tecnologias 
que mitiguem os danos ambientais como condicionante do licenciamento ambiental. Cabe 
destacar que segundo Bursztyn e Bursztyn, no caso do não cumprimento dessa medida, o 
CONAMA “poderá determinar a perda de incentivos fiscais e de linhas de financiamento” das 
empresas envolvidas (2013, p. 479). 
50

 Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e diz respeito às reservas 
extrativistas, às áreas de preservação permanentes (APP‟s), de reserva legal e de áreas 
indígenas. 
51

 Por força das leis e outros atos normativos, objetiva forçar os empreendimentos a 
responderem pelos danos ambientais ocasionados pelo processo de instalação e 
funcionamento de empreendimentos, adotando meios de corrigi-los e recuperar áreas 
degradadas por ele.  
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anualmente pelo  IBAMA52; 11) a Garantia de Prestação de Informações 

Relativas ao Meio Ambiente, é o mecanismo que “obriga o poder público a 

gerá-la quando inexistirem”53; 12) o cadastro técnico federal de atividades 

potencialmente poluidoras e ou utilizadoras de recursos ambientais, que 

visa o registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvam 

atividades potencialmente poluidoras ou transportem produtos  que podem 

causar danos ao meio ambiente. 

Por fim, no ano de 2006 foi incorporada à PNMA uma nova categoria 

de instrumentos, através da Lei 11.284, que dispõe acerca das florestas para a 

produção sustentável. Diz respeito a instrumentos de natureza econômica, 

como a “concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros”54.  

É importante também citar que a concessão florestal diz respeito à permissão 

que o governo federal dá a empresas e comunidades de explorar florestas 

públicas para extração de madeira e outros recursos naturais, assim como para 

a viabilização de serviços turísticos. Tal concessão exige uma contrapartida 

dos concessionários que devem pagar quantias que variam em função da 

proposta de preço durante o processo de licitação das áreas previstas55. 

No tocante a Servidão Ambiental, esta implica em um mecanismo 

legal de auto-delimitação de uso de terras por parte de proprietários com a 

contrapartida do governo federal de conceder incentivos tributários e 

facilidades para obtenção de recursos para serem investidos nas áreas de 

proteção56. No que diz respeito ao seguro ambiental57 constitui em indenização 

por danos ocasionados por empreendimentos que operem com resíduos 

perigosos e está vinculado ao licenciamento ambiental. Este ainda encontra 

sérias limitações à sua implementação que se dá, segundo Costa (2011), 

devido à indefinição de conceitos como, por exemplo, o que é dano ecológico 

                                                           
52

 Não obstante, segundo Bursztyn e Bursztyn (2013), sua efetivação tem sido comprometida 
por falta de uma coleta de dados sistemática e da “descontinuidade administrativa das 
instituições responsáveis”. 
53

 Idem, Ibidem, p. 482.  
54

 Idem, Ibidem, p. 484.  
55

 A Concessão Florestal prevista no art. 9º da PNMA foi regulamentada pela Lei 11.284/2006 
que institui o Serviço Florestal Brasileiro. Disponível em http://www.florestal.gov.br/concessoes-
florestais/o-que-e-concessao-florestal/concessao-florestal-um-novo-paradigma-de-uso-das-
florestas   
56

 Disponível em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/125144.html  
57

 Presente na lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.  

http://www.florestal.gov.br/concessoes-florestais/o-que-e-concessao-florestal/concessao-florestal-um-novo-paradigma-de-uso-das-florestas
http://www.florestal.gov.br/concessoes-florestais/o-que-e-concessao-florestal/concessao-florestal-um-novo-paradigma-de-uso-das-florestas
http://www.florestal.gov.br/concessoes-florestais/o-que-e-concessao-florestal/concessao-florestal-um-novo-paradigma-de-uso-das-florestas
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/125144.html
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
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puro? Dano ambiental individual ou reflexo? etc. Estas indefinições tem 

dificultado a sua aplicabilidade. 

 Estes instrumentos e toda a estrutura institucional que os sustenta 

e os operacionaliza respondem a um conjunto de objetivos específicos que 

sustentam a necessidade de racionalização do usufruto dos recursos 

ambientais, implicando um importante passo na direção de impor ao Estado a 

responsabilização com a preservação e restauração de recursos e áreas ricas 

em recursos naturais, como por exemplo, a mata atlântica, citada no capítulo I, 

a mais afetada pela lógica desenvolvimentista de expansão industrial antes dos 

anos de 1980. Destarte a lei prevê, em seus objetivos:  

 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à 
qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios; 
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental 
e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais 
orientadas para o uso racional de recursos ambientais; 
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à 
divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma 
consciência pública sobre a necessidade de preservação da 
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas 
à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo 
para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos. (BRASIL, 1981). 

 

 Outro viés acerca dos objetivos da PNMA, de singular importância, 

diz respeito aos objetivos que se referem à imposição do poluidor e ao 

predador da recuperação e indenização dos danos ambientais, assim como a 

previsão ao estímulo e desenvolvimento de tecnologias próprias ao manejo de 

recursos ambientais postos nos incisos IV e V. Eles sustentam o princípio 

primeiro que é o da preservação do meio ambiente de forma compatível com o 

desenvolvimento econômico. Estes também são expressões do quão avançada 

é a PNMA, em especial no tocante à adjetivação de poluidor ou predador às 

empresas que degradam o meio ambiente, pois, na dinâmica do mercado, este 

adjetivo também gera fragilidades à concorrência daquelas empresas que 
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forem punidas e taxadas como tal, fato que também buscou frear a forma 

perdulária de uso dos recursos ambientais pelas empresas, se comparado aos 

anos anteriores a PNMA. 

Não obstante os avanços expostos na letra da lei 6.938/81, ao 

perscrutarmos a sua estrutura nos deparamos com características de um 

conjunto de complexos que coadunam com a perspectiva ideo-teórica do 

ambientalismo liberal. É incontestável que, primeiramente, esse fato se dá 

porque, obviamente, a PNMA, embora apresentando importantes avanços na 

gestão ambiental pública, é estruturada no marcos da sociedade capitalista e, 

dessa forma, não há como não apresentar uma unidade contraditória em sua 

essência: avanços no corpo da lei, que contemplam de forma diferenciada 

interesses que congregam diversas opções ideológicas; e limitações no campo 

de sua implementação que, como veremos, seguem na direção das ideias 

essenciais do pensamento ambientalista liberal. 

Conforme destacado no início do capítulo, os dados desta pesquisa 

foram obtidos a partir da demarcação dessa contradição fundante – própria de 

toda política pública/social - em duas direções: a primeira a partir do 

apontamento de aspectos da PNMA que coadunam com a proposta do 

pensamento ambientalista liberal nos dispositivos da sua lei. Depois, ilustrar, no 

campo da implementação da PNMA, via Ministério do Meio Ambiente, 

enquanto seu principal órgão, as fortes marcas do pensamento ambientalista 

liberal na sua estrutura gerencial. E, por fim, mas sem pretensão de esgotar o 

debate das influências do pensamento ambientalista liberal, são tomados aqui 

aspectos do licenciamento ambiental, por se tratar de um dos principais 

instrumentos da PNMA, que objetiva permitir, de forma organizada e 

controlada, a apropriação privada dos recursos ambientais e, de certo modo, 

permitir também de forma legal, significativa depleção desses recursos. Para 

ilustrar, ainda que de forma não exaustiva essa realidade, será enfatizado em 

especial o atual contexto demarcado pela dinâmica neodesenvolvimentista, que 

também mostra que o marco legal ambiental mais avançado do país, em sua 

história, foi marcado pelo percurso histórico que transitou do 

desenvolvimentismo ao neodesenvolvimentismo (não sem passar pelo 

período de neoliberalismo radical), seguindo a lógica do pensamento 

ambientalista liberal.  
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3.2 As expressões do pensamento ambientalista liberal na PNMA: da 

teoria à execução.   

Para adentrarmos nas diversas situações que expressam a natureza 

contraditória na PNMA é importante citar, ainda no rol dos avanços trazidos por 

ela, que tal natureza contraditória está expressa em mecanismos que atendem 

a diferentes perspectivas ambientalistas. Não obstante, por se tratar de um 

mecanismo legal construído nos marcos do sistema capitalista vigente, atende 

mais a lógica de umas em detrimento de outras.  

Como citado no capítulo anterior, embora pouco influente no campo 

das intervenções estatais, a perspectiva do eco-socialismo está representada 

em algumas das importantes conquistas postas na PNMA, em especial aquelas 

expressas nos princípios que preveem a “proteção dos ecossistemas, com a 

preservação de áreas representativas; [...] [e] a proteção de áreas ameaçadas 

de degradação” (BRASIL, 1981). Com tais princípios foi possível, no campo da 

execução da PNMA, garantir que os povos tradicionais contassem com a 

instituição das reservas extrativistas, incorporadas ao arcabouço legal 

ambiental na década de 1990. Ademais, outro dispositivo que também 

contempla a perspectiva ideo-teórica eco-socialista trata do princípio do 

“desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o 

uso racional de recursos ambientais; à difusão de tecnologias de manejo do 

meio ambiente [...]” (BRASIL, 1981), que também aproxima a PNMA do 

fomento ao desenvolvimento de tecnologias limpas, alternativas aos 

combustíveis fósseis, por exemplo. Tal assertiva se afirma ao compararmos 

esses dispositivos legais aos pressupostos do eco-socialismo já abordados no 

capítulo dois da presente dissertação. 

Contudo, os traços da PNMA ainda não coadunam com a proposta 

de alteração das reais raízes da “questão ambiental”: o funcionamento do 

sistema capitalista vigente, e não poderiam abarcar esta perspectiva, já que se 

trata de apenas uma Lei, uma normativa, construída no âmbito da regulação do 

acesso às riquezas naturais. Assim sendo, não há muito mais que os eco-

socialistas possam esperar da PNMA. Ao contrário, as investidas reformistas 

conformam um contundente espaço de influência das correntes de pensamento 

do ambientalismo liberal.  
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Como vimos no capítulo anterior o funcionamento do mercado é 

extremamente central no trato da “questão ambiental” para os ambientalistas 

liberais nas suas diferentes perspectivas. No que se refere aos traços desta 

perspectiva ídeo-teórica na formulação da PNMA, aquelas que se mostram 

mais influentes são as perspectivas do ambientalismo liberal de mercado verde 

e o ambientalismo de liberalismo político.  Nessas correntes, o Estado e o 

mercado devem se complementar de modo que tratem de forma mais 

equânime os custos e externalidades pelos danos ambientais ocasionados pelo 

funcionamento do mercado. 

De forma introdutória e sumária, podemos indicar aqui dois trechos 

da PNMA que coadunam com os traços ídeo-teóricos do ambientalismo liberal.   

A começar dos mecanismos que permitem a participação social na gestão 

ambiental pública da PNMA, em especial através dos Conselhos.  Estes, por 

sua vez, são corolários de um processo político nacional que corresponde à 

demanda histórica por participação política de diversos segmentos sociais que 

lutaram pela democratização do país, nas diversas esferas federais e nas 

diversas políticas setoriais que correspondiam às necessidades por mais 

justiça e igualdade social. Mas, também, é possível inferir que, nos marcos do 

sistema capitalista nacional, a configuração de espaços de participação 

democrática via Conselhos, além de fruto das lutas sociais, no âmbito da 

PNMA, identifica esse importante dispositivo a estratégias ideológicas do 

pensamento ambientalista de liberalismo político que, de forma estratégica, 

defende a agregação das lutas e demandas dos segmentos que representam 

as minorias no cenário social por dentro dos mecanismos estatais. 

Tal realidade se sustenta na ideia de que, como citado no capítulo 

anterior, para o pensamento ambientalista de liberalismo político o homem é 

reconhecido em suas potencialidades políticas, ele é um sujeito político e 

não meramente Homo econômicos. Contudo, é sempre válido lembrar que 

essa identificação não corresponde a uma estratégia que rompe com a 

natureza desigual do modo de produção capitalista. Na verdade os 

ambientalistas de liberalismo político defendem a manutenção do sistema 

como tal, mas propõem uma investida reformista que não advoga sequer a 

promoção do usufruto igualitário dos recursos ambientais. Não é objetivo da 

presente dissertação uma análise mais aprofundada e exaustiva acerca das 



81 
 

limitações para o bom funcionamento dos Conselhos, mas essa assertiva se 

apresenta em diversos estudos que mostram a realidade complexa dos 

diversos conselhos de política no Brasil. No caso específico do CONAMA, 

pode-se afirmar sua complicada estruturação como limitador de suas 

potencialidades. Este sobrevive sobre uma quase inexistente participação 

popular, marcada em especial pela predominância de uma representatividade 

de segmentos que detêm o poder científico e político e que defendem 

interesses corporativos em detrimento dos interesses das camadas populares 

(FONSECA, BURSZTYNN, MOURA, 2012).  

Outro aspecto importante a ser identificado no corpo da PNMA trata 

da lógica de funcionamento dos instrumentos de natureza econômica, como a 

concessão florestal, servidão ambiental e seguro ambiental. Estes, por sua vez, 

trazem traços característicos do pensamento ambientalista liberal de 

mercado verde. Embora não se trate aqui de impostos verdes, defendidos 

pela perspectiva supracitada, trata-se da gestão ambiental voltada a 

contrapartidas econômicas para a concessão da apropriação de recursos 

ambientais. Segundo a lei 11284 de 2006, inserida na PNMA, a concessão 

Florestal diz respeito a  

[...] delegação onerosa, feita pelo poder concedente, do direito de 
praticar manejo florestal sustentável para exploração de produtos e 
serviços numa unidade de manejo, mediante licitação, à pessoa 
jurídica, em consórcio ou não, que atenda às exigências do 
respectivo edital de licitação e demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado 
(BRASIL, 2006. p. 01).  

 

Diz respeito a um mecanismo que concede o uso de áreas de 

florestas públicas a empresas e comunidades para a extração de madeira, 

produção de produtos não madeireiros e a execução de serviços turísticos. Tal 

processo acontece em forma de licitação e as empresas concessionárias 

pagam ao governo federal quantias definidas de acordo com a função de uma 

proposta de preço apresentada durante o processo licitatório58. Ou seja, mais 

um mecanismo de formalização da apropriação privada dos recursos 

ambientais no Brasil. Tal estratégia funda-se no argumento de que assim os 
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 Disponível em http://www.florestal.gov.br/concessoes-florestais/o-que-e-concessao-
florestal/concessao-florestal-um-novo-paradigma-de-uso-das-florestas  

http://www.florestal.gov.br/concessoes-florestais/o-que-e-concessao-florestal/concessao-florestal-um-novo-paradigma-de-uso-das-florestas
http://www.florestal.gov.br/concessoes-florestais/o-que-e-concessao-florestal/concessao-florestal-um-novo-paradigma-de-uso-das-florestas
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Estados e municípios podem evitar o uso predatório e desregulado dos 

recursos ambientais.  

De acordo com a PNMA, em seu artigo 9º a Servidão ambiental, diz respeito ao 

foto de 

O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, 
pode, por instrumento público ou particular ou por termo 
administrativo firmado perante órgão integrante do SISNAMA, limitar 
o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, 
conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo 
servidão ambiental. (BRASIL, 2015, p. 04)  

 

Nesse caso em troca da servidão os proprietários recebem incentivos 

tributários e recursos para investirem na área de proteção.  

O Seguro Ambiental, ainda não mundo difundido na gestão ambiental 

brasileira diz respeito ao pagamento de indenizações para compensar danos 

ambientais causados a terceiros por empresas.  

Não obstante essa lógica economicista se apresente em outros 

traços do corpo da lei, que também conformam a tensão entre diferentes 

perspectivas, com a hegemonia da lógica economicista, é apenas no campo da 

execução da PNMA que é possível observar como a perspectiva ideo-teórica 

liberal mostra-se mais contundente. Comecemos nesse âmbito por abordar a 

lógica de funcionamento do Ministério do Meio Ambiente, que em sua estrutura 

burocrática, no atual contexto dos anos 2000, apresenta fortes mecanismos 

que atendem a lógica do pensamento ambientalista liberal de mercado 

verde.  

A forma como a apropriação ideológica do pensamento 

ambientalista pela lógica do mercado verde e do mercado livre se manifesta 

através da PNMA por dentro do MMA está expressa em dois mecanismos que 

estão intrinsicamente ligados à gestão das políticas ambientais no Brasil: 1) a 

lógica de Governança adotada pelo Ministério; 2) e a lógica da expansão e 

facilitação de licenças ambientais, também vinculada à governança adotada 

no bojo da execução na PNMA, a partir de um dos seus principais 

instrumentos, o licenciamento ambiental – que será tratada no item 3.2.  

No tocante ao primeiro mecanismo, segundo Sampaio (2006), o 

conceito de governança tem um viés economicista, e surge no cenário mundial 
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a partir de duas vertentes: a de Coase, que vincula o conceito de governança à 

terceirização, datado de 1937 e está presente em seu trabalho denominado 

“The Nature oh the Firm”. A outra vertente surge em 1972, momento em que a 

expressão governança surge na Conferência de Estocolmo como uma 

demanda por “mecanismos que viabilizassem a gestão de bens comuns, 

extrapolando o conceito de jurisprudência dos estados nacionais” (SAMPAIO, 

2006, p. 136).  

Na década de 1980 o Banco Mundial se apropria do conceito, na 

ocasião em que lançou críticas aos países em desenvolvimento por não terem 

alcançado êxito nos chamados Planos de Ajuste Estrutural (PAS), atribuindo-

lhes tal situação à “má governança”. O Plano Brady criou, nos anos 1980, 

novas estruturas financeiras no contexto internacional, as quais objetivavam 

que os países diminuíssem ou derrubassem as suas restrições quanto a livres 

movimentações de capitais. Ademais, houve a pressão pela formação de 

sistemas de gestão estatais e privados mais transparentes, para melhor 

subsidiar a tomada de decisões, em prol da atração de capitais59.  

É possível asseverar que o conceito de governança que mais se 

aproxima da gestão da PNMA pelo MMA se aproxima da concepção de 

governança corporativa, citada por Sampaio (2006), a qual se baseia na 

relação de mercado e implica na mediação da relação entre investidores e 

sociedade, a fim de valorizar a função das corporações na promoção do 

desenvolvimento econômico e social; o objetivo central da governança 

corporativa é a máxima satisfação e eficiência microeconômica. Tal temática 

tem aparecido em diversas publicações do Banco Mundial, o qual tem estreita 

relação com o Brasil no que concerne aos diversos contratos de empréstimos 

para a execução de ações no âmbito da PNMA. 

Como elementos da governança corporativa que se manifestam na 

gestão do MMA destacam-se alguns que coadunam com a proposta dos 

ambientalistas de mercado verde e de mercado livre: o primeiro localiza-se 

no enfoque da economia verde, no qual o MMA imprime esforços para gerar 

melhores condições de inserção da economia brasileira no comércio 

internacional, buscando o ordenamento das regras do comércio internacional 
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 Idem, Ibidem  
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com os requisitos ambientais. Para tanto, busca a construção de mecanismos 

de integração entre o setor produtivo e o meio ambiente, com vistas a 

antecipar-se às possíveis intempéries do mercado. Deve-se ressaltar que sua 

finalidade central é a “adequação do país às novas exigências de 

competitividade no comércio internacional”60. 

Uma dessas estratégias é o fomento aos denominados 

“ecomercados e negócios sustentáveis” que nada mais são que modelos 

empresariais que visam à adequação as exigências do desenvolvimento 

sustentável. Uma das formas recentes desse fomento por parte do MMA é a 

instituição do Programa Brasileiro Rotulagem Ambiental, que ainda está em 

discussão no Ministério. Pretende articular-se com diferentes órgãos e 

instituições para a viabilização desse projeto61. 

Além disso, a governança também conta com outros Instrumentos 

econômicos (IEs) – além dos já aqui citados –, que visam internalizar no 

âmbito das estruturas de produção e consumo da economia as denominas 

externalidades negativas ou impactos ambientais ocasionados por empresas a 

populações afetadas. Trata-se de ter como pano de fundo de tal intervenção o 

discurso de por à frente a intenção de complementar os tradicionais 

mecanismos de controle e comando (previstos no conjunto de instrumentos da 

PNMA, já citados aqui), com o intuito de aperfeiçoar a execução dos princípios 

da sustentabilidade ambiental, intervindo no comportamento dos agentes 

econômicos e buscando corrigir as ditas falhas de mercado, não obstante 

saibamos que são mecanismos de manutenção do sistema capitalista.  

A respeito disso, atualmente o MMA tem focado dois mecanismos: a 

compensação ambiental, que é fundada no princípio do poluidor pagador. 

Estabelece que os custos por danos ambientais causados por um 

empreendimento deverão ser arcados pelo agente causador de tais danos, 
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 Disponível em: http://www.ministeriodomeioambiente.gov.br/governanca-ambiental/economia-
verde  
61

 Como Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO), Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), Universidade de Brasília (UNB), entre outros. Disponível em 
http://www.ministeriodomeioambiente.gov.br/governanca-ambiental/economia-verde/instrumentos-
econ%C3%B4micos. 

http://www.ministeriodomeioambiente.gov.br/governanca-ambiental/economia-verde
http://www.ministeriodomeioambiente.gov.br/governanca-ambiental/economia-verde
http://www.ministeriodomeioambiente.gov.br/governanca-ambiental/economia-verde/instrumentos-econ%C3%B4micos
http://www.ministeriodomeioambiente.gov.br/governanca-ambiental/economia-verde/instrumentos-econ%C3%B4micos
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sendo este um mecanismo financeiro orientado por preços estabelecidos, com 

vistas a estimular as empresas que exploram recursos ambientais e causam 

danos a valorizar os bens e serviços ambientais de acordo sua escassez e com 

seu custo de oportunidade social62. O outro mecanismo denomina-se fomento. 

Trata-se de atividades do MMA que objetivam a promoção de diversos 

incentivos fiscais, tributários e creditícios a empresas que se ocupem em 

desenvolver atividades produtivas de bens e serviços, inclusive de geração de 

conhecimentos e tecnologias63 para a implementação dos pressupostos do 

desenvolvimento sustentável. Atualmente o MMA tem atuado em quatro 

modalidades de fomento: “à produção sustentável, à produção de 

conhecimentos; ao desenvolvimento sustentável; incentivos fiscais, tributários e 

creditícios”64 .  

A partir desses primeiros traços de governança de gestão do MMA é 

possível observar um segundo elemento ideológico que sustenta a forte 

tendência ídeo-teórica do pensamento ambientalista liberal na PNMA que, 

embora não esteja entre os principais conceitos no corpo da lei 6938/81, é 

inerente aos seus objetivos e totalmente influente e diretiva no que concerne o 

campo da execução de todo o conjunto de objetivos, princípios e instrumentos 

previstos na lei: o ideário do Desenvolvimento Sustentável. 

O desenvolvimento sustentável é uma expressão que tem orientado 

as políticas ambientais do Estado. Sua origem situa-se no período da crise do 

“desenvolvimentismo”, nas décadas de 1960 e 1970, ideia disseminada pelos 

países industrializados do hemisfério norte após a Segunda Guerra Mundial 

para que os países destruídos pela guerra entrassem numa jornada em prol do 

desenvolvimento econômico e tecnológico para se reerguer, por meio do 

discurso de promover a diminuição das diferenças entre os países de 

industrialização avançada e os países periféricos. Tal empreitada intentou 

construir uma nova hegemonia internacional econômica, na qual os países 

                                                           
62

 A concepção econômica de custos, e em essência toda a teoria econômica, gira em torno da 

visão de que os recursos existentes são limitados ou escassos. Nesta concepção, todo 
processo de produção passa também, necessariamente, a ser um processo de escolha, já que 
os recursos utilizados em um determinado processo produtivo não estarão mais disponíveis 

para serem usados em qualquer outra alternativa de produção. (IUNESA, 2015, p. 228) Disponível 
em http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/CAP10.pdf.  
63

 Disponível em http://www.ministeriodomeioambiente.gov.br/governanca-ambiental/economia-
verde/instrumentos-econ%C3%B4micos  
64

 Idem, Ibidem.  

http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/CAP10.pdf
http://www.ministeriodomeioambiente.gov.br/governanca-ambiental/economia-verde/instrumentos-econ%C3%B4micos
http://www.ministeriodomeioambiente.gov.br/governanca-ambiental/economia-verde/instrumentos-econ%C3%B4micos
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pobres, na sua derrocada, passaram a ser alvo de disputas e foram novamente 

inseridos, ainda e mais uma vez de forma desigual, na dinâmica do bloco 

capitalista.  Esse reerguimento das nações afetadas pela guerra se daria 

através de relação de dependência (que, diga-se de passagem, ainda se 

configura na atualidade), notadamente, mas não só, por meio de empréstimos 

e acordos com os países do capitalismo central. (CARVALHO; SCOTTO; 

GUIMARÃES; 2011). 

A essência da ideia do desenvolvimentismo – que será retomado na 

atualidade sob nova roupagem – era que valeria a pena quaisquer sacrifícios 

das nações subdesenvolvidas para atingirem um nível de consumo e 

desenvolvimento urbano e econômico tal qual o padrão dos países ditos 

“desenvolvidos”, mesmo que custasse a estes o “endividamento na esfera 

econômica, a desvalorização e a marginalização das práticas culturais e 

saberes populares, a exploração da força de trabalho e dos recursos naturais 

humanos” (CARVALHO; SCOTTO; GUIMARÃES; 2011, p. 17) em escala 

assombrosa e degradante.  

Esse modelo de desenvolvimento passa a ser criticado ainda na 

década de 1970, em especial no momento da realização da Conferência de 

Estocolmo. A crítica à desenfreada busca pelo desenvolvimento tecnológico, 

atrelada a uma séria concentração de renda – que configurou mais uma etapa 

de modernização conservadora – esteve nas bases das discussões da 

conferência. Na década de 1980 tais discussões desdobraram-se e culminaram 

com o denominado Relatório Brundtland, ou, na versão brasileira, “O nosso 

futuro Comum”, que deu origem à expressão desenvolvimento sustentável, 

entendido neste momento como sendo: “o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras 

gerações satisfazerem as suas próprias necessidades” (RELATÓRIO 

BRUNDTLAND, apud, GUMARÃES, 2010, p. 80).  

 

Postula-se [...] que o respeito ao meio ambiente e o modelo de 
desenvolvimento estejam inevitavelmente interligados: a produção 
industrial, as atividades comerciais e de serviços não se sustentam se 
a economia aniquila a fonte de recursos que dá origem aos produtos, 
ao comércio e ao serviço. (ABDALA, 2000, p. 26);  
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Para o alcance deste objetivo não são apontados métodos 

revolucionários na relação homem-natureza. Ao invés disso, são adotadas 

reformas no interior das relações sociais de produção, com o incentivo a 

inovações tecnológicas e outros que minimizem a permissividade do sistema 

produtivo capitalista.   

 Por meio desse conceito houve também a incorporação da ideia do 

combate à pobreza e das desigualdades sociais, ideia que está atrelada à 

noção de que o não acesso de segmentos sociais aos recursos naturais 

essenciais à vida (como a água e alimentos) pode conduzi-los a um uso 

inadequado por “métodos perniciosos na produção e consumo para [...] 

subsistência [desses recursos, gerando a degradação dos mesmos]” (ABDALA, 

2000, p. 27).  De acordo com Silva, “[...] trata-se de uma tentativa de articular 

expansão capitalista e utilização racional dos recursos naturais, crescimento 

econômico, respeito ao meio ambiente e redução da pobreza” (2008, p.118).  

Os debates em torno do desenvolvimento sustentável, que se 

espraiaram nos diversos eventos ocorridos na e após a década de 1970 – a 

exemplo da Rio 92 e Rio +10 –  trazem os seguintes elementos: 

- “Alia propostas que apontam para novos mecanismos de mercado 

como solução para condicionar a produção à capacidade de suporte dos 

recursos naturais” (CARVALHO; SCOTTO; GUIMARÃES, 2011, p. 36), a 

exemplo dos créditos de carbono; 

- Traz mecanismos de taxação, licenças e cotas para a emissão de 

poluentes65; 

- Incorporação do valor de um bem ambiental escasso no produto 

final66; 

- Considera que o pagamento por danos ambientais ocasionados por 

empreendimentos (indenizações e compensações ambientais) traz efeitos em 

curto prazo.   

É possível apontar que o escopo que sustenta tais mecanismos 

pode consistir na ideia apontada pelo Clube de Roma e pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD): a indicação de que a 

escassez dos recursos naturais está na raiz dos principais conflitos políticos 
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 Idem, Ibid.  
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 Idem, Ibid 
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entre diversos países do mundo (ABDALA, 2000). Essa ideia pauta-se na 

concorrência entre os países que, em disputa por matérias-primas, veem-se 

em desiguais condições políticas para as disputas externas. Trata-se aqui da 

lógica do poder político e econômico dos países estar intrinsecamente ligada à 

disponibilidade abundante ou não de recursos ambientais em domínio do 

Estado, enquanto representante das nações. Tal fato implica, para o contexto 

do capitalismo internacional, numa desigual distribuição de recursos e 

demanda intervenções no âmbito interno das diversas nações, via Estado, para 

se “reverter o cenário de concorrência desigual” no que concerne à 

disponibilidade e uso dos recursos ambientais entre os países67.  

 Esse cenário demanda, no contexto internacional, tanto 

intervenções de natureza bélica (a exemplo de alguns conflitos no Oriente-

Médio em torno do Petróleo) quanto acordos políticos de cooperação. Entre a 

maioria dos países cresce a necessidade de cooperação via acordos que 

atenuem o cenário de vulnerabilidades recíprocas (políticas e econômicas) e 

direcionem-se a ações de conservação e preservação dos recursos naturais 

internacionalmente.  

 Outro elemento, identificado nos relatórios da ONU, é o fato da 

apropriação da ideia do desenvolvimento sustentável “pelas nações que 

buscam adotar políticas de industrialização, crescimento econômico e outras 

voltadas ao desenvolvimento” (ABDALA, 2000, p. 23). Segundo esses 

relatórios, os países que adotam tal ideia têm buscado maior adequação às 

reivindicações e pressões da sociedade civil, sendo o termo desenvolvimento 

sustentável usado como ferramenta de singular potencial de mobilização 

institucional e social nos cenários nacional e internacional.   

 Atrelada a esse processo está à ideia de “segurança comum”, 

embutida na concepção de desenvolvimento sustentável: consiste, 

primeiramente, numa crítica aos conflitos bélicos por recursos naturais – 

presentes no relatório de Brundtland – que, dentre outras consequências 

catastróficas à humanidade, proporciona o endividamento externo de alguns 

países; implica também na ideia de flexibilizar a “segurança nacional” dos 

Estados, asseverando que os bens-comuns à humanidade (os mares, florestas 
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etc.) devem ser administrados com base em concepções inovadoras de 

segurança e tecnologia para garantir a preservação desses bens. Tal realidade 

deve se configurar dentro do processo de transnacionalização da economia, 

sendo corolário desta a interdependência econômica e ecológica entre países 

ricos e países em desenvolvimento. (ABDALA, 2000).  

Nessa relação, as fontes financeiras para o desenvolvimento dos 

países pobres e os em desenvolvimento seriam as relações internacionais com 

países ricos. No entanto, tal relação é sobremaneira perniciosa à 

sustentabilidade econômica e ambiental dos primeiros, tendo em vista a super-

exploração dos recursos ambientais para o cumprimento dos serviços da 

dívida, somado à não consideração das implicações ecológicas nos programas 

de ajustes estruturais impostos pelas agências multilaterais como Fundo 

Monetário Internacional (FMI).  

É possível, com esse conjunto de informações, notar que a 

incorporação, no campo da execução da PNMA, de meios que alcancem o 

ideário do Desenvolvimento Sustentável reforça, pelo nível de semelhança que 

há entre tal ideário e o pensamento ambientalista liberal, em especial a de 

mercado verde e de liberalismo político, os fortes traços deste último na PNMA. 

O ideário do Desenvolvimento Sustentável vem a ser o sustentáculo de tais 

posições ídeo-teóricas, que reforçam a priorização do desenvolvimento 

econômico mesmo sabendo que há limites estruturais à expansão e 

manutenção do sistema capitalista. 

O ideário liberal (e o neoliberal), que sustenta o pensamento 

ambientalista liberal identificado como de grande influência na Política 

Nacional do Meio Ambiente, além de sustentado pelo ideário do 

desenvolvimento sustentável, vem conformando as direções da PNMA, na 

atualidade, mais especificamente nos anos 2000, no Brasil, em um 

determinado contexto sócio-político em que vigora o regime macroeconômico 

denominado neodensenvolvimentismo.  Este, por sua vez, traz as marcas do 

conservadorismo no bojo das intervenções do Estado na “questão ambiental” e 

sustenta uma série de limitações à execução da PNMA e a efetivação do 

grande avanço que ela poderia representar no campo das intervenções estatais 

nos problemas ambientais. Tal realidade é totalmente consoante à realização 
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do pensamento ambientalista liberal que conforma intenções reformistas às 

intervenções do Estado na “questão ambiental”. 

 

3.2 Expressões do pensamento ambientalista liberal sob a lógica 

neodenvolvimentista: governança ambiental e licenciamento. 

 

O neodesenvolvimentismo faz parte do conjunto de reações ideo-

teóricas de diferentes tendências aos efeitos do neoliberalismo, que se 

estabelece no Brasil no contexto da década de 1990. A principal crítica ao 

regime neoliberal direcionou-se ao Consenso de Washington, em especial 

quanto à forma de os países centrais preconizarem as suas regras aos países 

periféricos (MENDONÇA, 2015). Trata-se aqui da defesa das ideias de que não 

existe um único percurso para o desenvolvimento. Incumbe a cada país a 

tarefa de fazer suas opções, levando-se em consideração os seus interesses e 

suas particularidades históricas e culturais.  

 

Pois o modo de produção capitalista é polimórfico, por natureza, 
havendo uma competição permanente entre Estados territoriais, os 
quais seguem trajetórias, experiências e estilos diferenciados de 
desenvolvimento, em processos contingentes e abertos, que se 
organizam e se dinamizam a cada contexto geográfico, histórico, 
institucional, econômico e político (BRANDÃO, 2010, DINIZ, 2007, 
GONÇALVEZ, 2012 apud, MENDONÇA, 2015, p. 137) 
 

 

Contudo, mesmo com um contundente conjunto de críticas ao 

neoliberalismo, já se levantava ali um projeto político e ideológico que objetivou 

ser uma nova âncora do capitalismo neoliberal, buscando neutralizar seus 

efeitos: a denominada “Terceira via”. A esta coube o papel de asseverar o fim 

dos conflitos sociais e o início da predominância das parcerias, o fim também 

das classes sociais “e das políticas públicas e a afirmação do diálogo e dos 

projetos sociais” (MENDONÇA, 2015, p.137).  

Além disso, a Terceira via faz apontamentos ao papel do Estado 

quanto à sua responsabilidade, diferenciando-se do conceito meramente 

neoliberal: enquanto no neoliberalismo puro o mercado deve regular a dinâmica 

socioeconômica focando-se também na defesa das constantes privatizações, 

na perspectiva neoliberal da Terceira via o Estado estabelece estruturas 
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regulatórias que privilegiem interesses específicos e corporativos, assumindo 

os riscos nos contratos de parceria público-privada; repassa a responsabilidade 

de execução de determinadas políticas a organizações da sociedade civil; 

define um cenário de retrocesso à classe trabalhadora, vigiando-a e punindo. 

Trata-se de um projeto de contraofensiva ideológica ao 

neoliberalismo ortodoxo: este, por sua vez, reforça, com base no que denomina 

“Pós-consenso de Washington” [...] a necessidade de estabilidade 

macroeconômica e de medidas estruturantes para longo prazo”68. É com estas 

bases que a contraofensiva ideológica, que advém do pensamento econômico 

heterodoxo, defende a existência de uma crise do neoliberalismo na América 

Latina, e lança mão de uma agenda política de iniciativas governamentais 

denominada de neodesenvolvimentismo. 

Tal conjunto de determinações ideológicas conformou-se a partir do 

século XXI não só na conjuntura sócio-histórica do Brasil, mas também nos 

países do chamado “mundo ocidental”, e direciona a definição de um novo 

senso comum e um novo padrão de sociabilidade, mantendo-se a lógica de 

acumulação capitalista69. Mendonça (2015) afirma que até mesmo os grupos 

políticos que formavam a esquerda latino-americana saíram dos seus 

tradicionais campos de lutas e chegaram ao poder em governos centrais no 

período entre as décadas de 1990 e 2000 também aderindo a tal ideologia.  

No Brasil essa nova configuração politica e econômica se deu a 

partir dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula da Silva (2003-

2010) e Dilma Rousseff (2011 à atualidade).  A atribuição da retomada da 

expressão “desenvolvimentismo”, segundo Boito Júnior (2012), se dá porque o 

atual contexto, do neodesenvolvimentismo, implica em um programa de política 

econômica e social que visa o crescimento econômico do sistema capitalista 

nacional com uma mínima transferência de renda, não obstante não rompa 

com os entraves gerados pelo modelo econômico neoliberal ainda vigente no 

Brasil: trata-se do desenvolvimentismo do contexto neoliberal.  A aplicação do 

prefixo “neo”, segundo o autor, é necessária porque há significativas diferenças 

entre este e o velho desenvolvimentismo – experienciado também nos anos 
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 Idem, Ibidem, p. 139 
69

 Idem, ibidem.  
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gestacionais da PNMA. Boito Júnior (2012, p. 06) destacada seis diferenças 

significativas:  

 
apresenta um crescimento econômico que, embora seja muito maior 
do que aquele verificado na década de 1990, é bem mais modesto 
que aquele propiciado pelo velho desenvolvimentismo, b) confere 
importância menor ao mercado interno, posto que mantém a abertura 
comercial herdada de Collor e de FHC c) atribui importância menor à 
política de desenvolvimento do parque industrial local (BRESSER-
PEREIRA, 2012) d) aceita os constrangimentos da    divisão 
internacional do trabalho, promovendo, em condições históricas 
novas, uma reativação da função primário-exportadora do capitalismo 
brasileiro, e) tem menor capacidade distributiva da renda e f) o novo 
desenvolvimentismo é dirigido por uma fração burguesa que perdeu 
toda veleidade de agir como força social nacionalista e anti-
imperialista. 

 

Dentro do contexto das políticas dos governos de Lula e Dilma o 

crescimento econômico vem através de alguns mecanismos que o governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) não se utilizou, como por exemplo, as 

política de recuperação do salário mínimo e das políticas de transferência de 

renda, a exemplo do Bolsa Família, que não tem potencial de extinguir a 

pobreza e as desigualdades sociais mas propicia o aumento do poder 

aquisitivo de uma massa das classes subalternas e, por consequência, surgem 

maiores possibilidades do aumento do consumo; ademais, investe-se na 

 
[...] forte elevação da dotação orçamentária do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDES) para financiamento das 
grandes empresas nacionais a uma taxa de juro favorecida ou 
subsidiada; política externa de apoio às grandes empresas brasileiras 
ou instaladas no Brasil para exportação de mercadorias e de capitais 
(DALLA COSTA, 2012); d) política econômica anticíclica – medidas 
para manter a demanda agregada nos momentos de crise econômica 
e incremento do investimento estatal em infraestrutura. Mais 
recentemente, o Governo Dilma iniciou mudanças na política de juro 
e cambial, reduzindo a taxa básica de juro e o spread bancário e 
intervindo no mercado de câmbio para desvalorizar o real, visando a 
baratear o investimento produtivo a oferecer uma proteção – muito 
tímida, é verdade - ao mercado interno [...] (BOITO JÚNIOR, 2012, p. 
5-6) 

 

Outra característica do neodesenvolvimentismo é o fenômeno da 

desindustrialização, que é entendida como a “tendência à queda da relação 

entre o valor adicionado na indústria de transformação e o PIB” (GONÇALVES, 

2012, p. 04). Nos países em desenvolvimento a desindustrialização é resultado 

do deslocamento da fronteira de produção industrial na direção dos produtos 
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intensivos em recursos naturais, em especial nos momentos ascendentes dos 

preços das commodities no mercado mundial. Tal fenômeno é acompanhado 

pelo processo de desubstituição de importações, ou seja, implica num aumento 

significativo e negativo da penetração de importações no país.   

A frente política que sustenta o neodesenvolvimentismo no Brasil é 

regida pela burguesia nacional; esta, por sua vez, envolve frações da classe 

trabalhadora que estão fora do bloco de poder, “baixa classe média, 

operariado, campesinato e trabalhadores da massa marginal”70
 com a qual a 

frente dirigente mantem um tipo de relação populista e através dela constitui 

seu principal lastro de ascensão política no bloco do poder.   

No que concerne à gestão ambiental no Brasil, os traços do 

neodesenvolvientismo configuram grande semelhança com o velho 

desenvolvimentismo, em especial no que diz respeito à lógica economicista no 

trato da “questão ambiental”, tal qual a proposta do pensamento 

ambientalista liberal voltada ao desenvolvimento econômico estrutural que 

sustente as condições de reprodução do sistema capitalista. Tal lógica, por 

dentro da estrutura da PNMA, apoia-se em um principal instrumento que tem 

dado legitimidade ao processo de expansão do capital no território brasileiro: o 

licenciamento ambiental. Este último vai, através de outra dimensão da 

governança ambiental da gestão da PNMA, expressar mais uma importante 

manifestação do pensamento ambientalista liberal no bojo das intervenções 

que dão vida à política. 

 
A licença ambiental e o processo de licenciamento consistem em 
instrumentos de gestão ambiental pública que autorizam e regulam a 
privatização do uso dos bens ambientais os quais podem ser um 
recurso específico ou um processo ecológico, como um mineral 
potencial energético ou a navegabilidade de um rio e a proteção de 
uma enseada ou estuário. (ANELLO, 2009, p.75). 
 
 

Previsto no art. 9º, inciso VI da PNMA, o licenciamento ambiental diz 

respeito, segundo a autora, a ação do Estado em emitir a permissão para um 

empreendedor poluir, com a exigência de procedimentos como estudos de 

avaliação dos impactos ambientais e a implementação de programas e projetos 

que visem amenizar os impactos ambientais na localidade ou região onde se 
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 Idem, Ibidem, p.04 
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encontram os empreendimentos licenciados. Contraditoriamente, pela licença, 

não fugindo à regra das contradições do contexto capitalista, o Estado também 

exerce controle sobre o uso dos recursos ambientais, buscando reprimir os 

maus usos desses recursos em nome do “bem comum” (ANELLO, 2009). Não 

obstante, quando se trata de grandes projetos econômicos sob a lógica 

neodesenvolvimentista, esta segunda função do Estado, via licenciamento 

ambiental, não se realiza de tal forma, pois o bem maior garantido, geralmente, 

são os interesses do grande capital71.  

Ademais dessas três etapas, há o fato de que grandes 

empreendimentos necessitam de anos para a operação, como a exploração de 

petróleo, por exemplo, e nesses casos é emitida também a Renovação da 

Licença de Operação (RLO), uma vez que a LO tem o tempo limite de quatro a 

dez anos, e existem alguns empreendimentos que passam décadas em 

operação, demandando a RLO. Esta última só é possível mediante a execução 

das ações e projetos pela empresa empreendedora, que configuram as 

condicionantes de licença exigidas pelo órgão licenciador.  

Na estrutura da PNMA, como já citado, o processo de licenciamento 

é de competência do IBAMA, que se utiliza do saber perito de analistas 

ambientais para estabelecer as normas particulares para a licença de cada 

empreendimento, não obstante a liberação da licença dependa do aval de um 

único sujeito da estrutura desse órgão, o presidente do IBAMA. Aos analistas 

(funcionários públicos que atuam no órgão) compete apenas subsidiar a 

decisão através de análises que apontem as diversas dimensões do 

empreendimento quanto aos seus possíveis impactos. 

Tal estrutura de poder e deliberação por dentro do Estado propicia 

uma grande fragilidade na gestão da PNMA no sentido de que, por diversas 

vezes na história do órgão, as correlações de forças propiciaram inúmeras 

                                                           
71

 Caracterizado pela Resolução 237/97 do CONAMA, o processo de licenciamento contém 
três etapas, ou tipos de licença: Licença prévia (LP) – é executada na fase preliminar do 
empreendimento, momento em que a empresa empreendedora deve apresentar ao órgão 
licenciador estudos de impactos ambientais que, segundo Anello, “[podem] ter a complexidade 
de um EIA/RIMA [ou podem ser mais simples como um relatório de controle ambiental]” 
(ANELLO, 2009, p.80); Licença de Instalação (LI) – Diz respeito à etapa em que a empresa 
consegue a execução da estrutura do empreendimento necessária à sua execução, 
obedecendo a exigências postas pelo órgão licenciador na etapa anterior; Licença de operação 
(LO) – é a permissão para a própria operação do empreendimento.   
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demissões de presidentes que, por ocasiões de um sistema de corrupção, 

saíram do poder do IBAMA dando lugar a outros sujeitos que adentraram na 

estrutura do órgão para então favorecer a emissão de licenças de naturezas 

extremamente polêmicas (MENDONÇA, 2015), e necessárias à hegemonia da 

frente neodesenvolvimentista que configura o bloco de poder. Nesse contexto, 

tanto os dois primeiros momentos do licenciamento, a LP e a LI, quanto a 

Licença de operação e a sua renovação são momentos cruciais que propiciam 

a manutenção de um sistema econômico que não poupa em nada o usufruto 

dos recursos ambientais de forma venal e perniciosa a qualquer proposta de 

igualdade social.  

O neodesenvolvimentismo alavancado nos governos Lula e Dilma 

vem se utilizar desse importante instrumento de forma peculiar: a proposta de 

desenvolvimento alavancada pelos governos de Lula e Dilma trouxe o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) como a mola propulsora 

para o crescimento econômico do país e via para garantir seu lugar no cenário 

do capitalismo internacional. Tal Programa proporcionou um significativo e 

volumoso processo de emissões de licenças ambientais de uma diversidade de 

projetos de grandes empreendimentos que desde as décadas de 1970 e 1980 

tinham sido polêmicos e barrados por pressões internacionais e ambientalistas. 

Isso por se mostrarem demasiadamente perniciosos à vida de diversos 

contingentes populacionais, dentre estes, povos tradicionais e comunidades 

indígenas (MENDONÇA, 2015).  

Com base em uma forte parceria público-privado, para alavancar o 

PAC, grandes montantes financeiros foram previstos desde seu lançamento 

pelo governo Lula e estavam focados no investimento voltado a um aparato de 

sustentação para o desenvolvimento da indústria nacional, como as rodovias e 

ferrovias e o setor energético. Não obstante a opção por dar foco aqui os 

impactos gerados pelos empreendimentos voltados ao setor de energia, cabe 

citar que o PAC é um Programa surgido no ano de 2007 no segundo mandato 

do presidente LULA (2007 a 2010). Objetivou também ações na área de 

habitação (com o lançamento do Minha casa Minha Vida), nas áreas de saúde, 

esporte (com o Comunidade Cidadã), dentre outras áreas que, juntas, 

conformaram o PAC I. 
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A segunda etapa do PAC (PAC II) iniciou-se com o governo Dilma 

em seu primeiro mandato (2011-2014); em sua primeira versão o PAC 

objetivou o investimento inicial de R$ 503,9 bilhões em ações de transporte, 

energia, saneamento, habitação e recursos hídricos para serem executados em 

quatro anos; para o PAC II havia a previsão de gastos de a 955,1 bilhões.  No 

rol desses empreendimentos as usinas hidrelétricas, assim como registrado na 

década de 1970, são os mais expansivos e polêmicos empreendimentos que 

ganharam centralidade nos anos 2000. No contexto do neodesenvolvimentismo 

o setor energético e de transportes tem um significativo espaço, inclusive em 

detrimento das condições de manutenção de territórios indígenas e de povos 

tradicionais72.  

Para ilustrar essa realidade é possível citar, ainda utilizando o 

estudo de Mendonça (2015) algumas situações, partindo-se primeiro de duas 

realidades preliminares que dão sustentação a tal assertiva: 1) a primeira diz 

respeito à falta de articulação entre os órgãos governamentais e empresas 

responsáveis pela execução de obras do PAC e os órgão públicos 

responsáveis pelas análises de viabilidade ambiental dos empreendimentos 

previstos; 2) mesmo assim há uma clara flexibilização das emissões de licença 

ambiental de diversos empreendimentos problemáticos à vida de diversas 

populações frente aos impactos ambientais gerados por tais empreendimentos. 

Com isso, o licenciamento tem sido o instrumento da PNMA que mais tem 

ganhado centralidade e se ampliado na atualidade.  

Com a flexibilização na emissão das licenças por ocasião da 

ampliação do setor energético, em especial de construção de hidrelétricas, 

aumenta a restrição da área de ocupação de populações que podem, por 

dentro do licenciamento, apenas contar com as audiências públicas e com o 

limitado (porém importante) apoio do Ministério Público (MP) para 

manifestarem-se contrárias a alguns empreendimentos. Cabe destacar aqui 

que a intervenção do MP nessas situações passou a ser uma realidade na 
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 Populações tradicionais são grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar 
(prática e simbolicamente) uma identidade pública conservacionista que inclui alguma das 
seguintes características: uso de técnicas ambientais de baixo impacto, formas equitativas de 
organização social, presença de instituições com legitimidade para fazer cumprir suas leis, 
liderança local e, por fim, traços culturais que são seletivamente reafirmados e reelaborados 
(CUNHA, 2009, p. 300, APUD, MENDONÇA, 2015, p. 174). Por sua vez os indígenas são outra 
categoria, separada dos povos tradicionais por uma distinção legal, na política denominada 
indigenista.  
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década de 1990, momento em que a atuação dos movimentos ambientalistas 

se encontrara frágil, o que não é de se estranhar tendo em vista o seu passado 

embrionário de suas intervenções pouco impactantes no cenário brasileiro. É 

no contexto da década de 1990 que o judiciário passa a intervir com mais 

energia em diversas expressões da “questão ambiental”, em especial no 

tocante aos impactos socioambientais de determinados empreendimentos.  

Dentro do atual cenário de ampliação de licenças ambientais de 

hidrelétricas é possível citar aqui três empreendimentos que se estabeleceram 

no período de 2008 a 2014, a saber, as Usinas Hidrelétricas (HUE) de Jirau 

(Rondônia), a HUE de Santo Antônio (no Amapá e no Pará), e a HUE de Belo 

Monte (no Pará). Tais empreendimentos tiveram polêmicos processos de 

licenciamento ambiental, visto que ocasionaram desmatamentos significativos, 

um deles incluindo área de Preservação Permanente (APP), além de se 

mostrarem perniciosos à vida de comunidades ribeirinhas. Dentre os três 

empreendimentos a HUE de Belo Monte gerou a manifestação de vários 

setores da sociedade civil organizada contra a Licença do empreendimento 

entre 2009 e 2012, e 19 processos judiciais instaurados pelo MP entre 2001 e 

2013 (MENDONÇA, 2015). Não obstante as diversas manifestações, a LI foi 

concedida, contudo, até fevereiro de 2015 a LO ainda não tinha sido 

concedida.  

No caso de Belo Monte as controvérsias envolvem, além de 

inconsistências dos pareceres técnicos – como no caso das demais HUEs – a 

violação de direitos indígenas, situação que se maquia atrás de concessões, 

como a homologação da Terra Indígena Arara da Volta Grande do Xingu, no 

território de Belo Monte, que foi concedida como condicionante para a Licença 

de Operação, contudo, ao tempo em que a tribo indígena conseguiu o 

reconhecimento de seu território também é expropriada de um principal recurso 

de sobrevivência, o rio, que devido a HUE de Belo Monte, terá seu curso e 

vazão modificados.  

Tal realidade se apoia no fato de que o licenciamento ambiental 

direcionado, no âmbito do direito ambiental, pelos princípios da precaução e do 

poluidor pagador, que ajustam as demandas por soluções a problemas 

ambientais postos ao Estado, mas que por terem sido inscritos nos marcos do 

sistema capitalista, adequam-se perfeitamente às demandas de expropriação e 



98 
 

acumulação do capital e correspondem também a uma forte marca do 

pensamento ambientalista liberal sob a apropriação ideológica do 

pensamento ambientalista original.  

No que concerne à governança que conduz tais processos de 

licenciamento esta se vincula à ideia de Zhouri (2008, p. 01) a qual está ligada 

à ideia de  

 

“gestão”, inscrito na crença em um consenso inerente à noção de 
desenvolvimento sustentável. Este consenso aposta na possível 
conciliação entre os “interesses” econômicos, ecológicos e sociais, 
abstraindo dessas dimensões as relações de poder que, de fato, 
permeiam a dinâmica dos processos sociais.  
 

 

Dessa forma, os conflitos ambientais advindos do processo de 

expansão de HUEs é uma importante expressão que traceja os fundamentos 

ídeo-teóricos do pensamento ambientalista liberal nos marcos do 

neodesenvolvimentismo, mas também o é pela marca expressa na PNMA 

por dentro das brechas postas no licenciamento ambiental no tocante às 

normas que o regulamentam e instrumentos que o respaldam.  

Os conflitos socioambientais no Brasil em torno das HUEs ficaram 

mais evidentes a partir da instituição da PNMA, e das resoluções do CONAMA 

que direcionam o processo de licenciamento, da instituição da Avaliação dos 

Impactos ambientais (AIA), mediante a elaboração de Estudos de Impactos 

Ambientais (EIA-RIMA) que possibilitem elementos para debate dos impactos 

ocasionados por esses empreendimentos. Ademais, esses instrumentos vieram 

acompanhados da possibilidade de participação da sociedade civil em 

consultas e audiências (BRITO, 2011, apud, BENASSI; PIAGENTINI; 

PENTEADO, 2014).  

Esses aspectos que dão forma ao processo de licenciamento 

ambiental conformam outro lado da governança da PNMA, alavancada pelos 

órgãos e instituições que dão conta da execução do licenciamento. Esse outro 

aspecto da governança, segundo Zhouri (2014, p.04), apoia-se no paradigma 

da adequação ambiental que 

[implica na ideia] de viabilizar o projeto técnico, incorporando-lhe 

algumas “externalidades” ambientais e sociais na forma de medidas 
mitigadoras a compensatórias, desde que essas, obviamente, não 
inviabilizem o projeto do ponto de vista econômico-orçamentário. 
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Tal conceito que tem perpassado os projetos do Estado sob a égide 

do neodesenvolvimentismo coadunam com a concepção central de liberdade 

dos homens que sustenta o pensamento ambientalista de mercado-livre, a 

qual, retomando um dos trechos do segundo capítulo, defende que  

 

Para garantir a liberdade econômica dos indivíduos que, ao 
perseguirem seus próprios objetivos, também dão dinamicidade ao 
mercado, que se torna auto-regulável, é preciso que não haja 
nenhuma força externa que interfira em tal dinâmica. Por isso, na 
concepção dos ambientalistas liberais o Estado apenas deve se 
resumir a um ente que garanta as condições de funcionamento do 
livre-mercado.

73
.  

 

Dessa forma, na ceara dos diversos sujeitos envolvidos no processo 

de licenciamento ambiental das HUEs, dentre eles representantes do governo, 

população afetada e concessionárias de energia, a ideia de formas de 

desburocratização do processo de licenciamento ambiental é fortemente 

defendida pelos representantes do Estado74. Nesse contexto, a busca 

incessante pelo aumento de taxas de crescimento, enfatizadas pelas pressões 

do setor elétrico, tem levado os governos estaduais e federais a investir 

esforços para a promoção de medidas que acelerem o licenciamento, visto 

como um “entrave burocrático ao desenvolvimento” (ZHOURI, 2008, p.07) 

Por consequência muitas são as lacunas e limites no campo de 

execução dos procedimentos inerentes ao licenciamento ambiental, que 

implicam também desrespeito a normas estabelecidas e limitam os avanços 

postos pela PNMA em prol da lógica mercadológica de gestão estatal do meio 

ambiente: 

[...] viabilidade econômica (liberação de recursos financeiros de 

grande monta adicionais aos previstos nos projetos iniciais aprovados 

sem a transparência e discussão técnica e democrática dos motivos); 

das incertezas e dúvidas plausíveis, avaliadas cientificamente e 

comprovadas, sobre a efetividade do projeto quanto ao alcance dos 

objetivos propostos; o fato proclamado por técnicos e profissionais 

competentes e aceito pela maioria dos interessados, inclusive os 

empresários do setor proponente, de que os impactos 

socioambientais serão de grande monta; o fato apontado pelos 

sanitaristas e grupos de expostos de que a identificação dos riscos à 

saúde não é completa e que a delimitação destes grupos não é bem 
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 Trecho retirado do capítulo II da presente dissertação.  
74

 Idem, ibidem. 
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definida, quando existe; a ausência de propostas e ações de 

mitigação na maioria dos casos; a falta de informações claras e 

competentes sobre os impactos, riscos e consequências dos mesmos 

sob as óticas sociais, ecológicas, sanitárias, econômicas e vitais para 

os interessados e demais membros da sociedade; a falta de 

mecanismos que permitam uma participação social efetiva nas várias 

etapas e fases do projeto e a ausência quase total de formas 

educativas que ajudem os cidadãos a compreender os vastos e 

complexos perigos que circundam os ambientes de vida e trabalho 

em que transcorrem suas vivências. (TAMBELLINI, 2012, p.02); 

 

Dentre essas sérias limitações, uma singular situação é a falta de 

transparência no processo de licenciamento ambiental. O envolvimento das 

populações afetadas, não só no que diz respeito aos processos de 

licenciamento ambiental das HUEs como também no licenciamento de outros 

diversos empreendimentos problemáticos, é apenas em nível informativo, ou 

seja, esses segmentos não participam de forma direta na construção dos 

EIA/RIMAs, como também tem um parco acesso a seus resultados, dificultado 

pelo usos de linguagem técnica e por vezes pouco elucidatória dos reais 

impactos ambientais do empreendimento às populações. Além disso, o contato 

com os resultados dos EIA/RIMAs apenas se dá na ocasião das audiências 

que, majoritariamente, são extremamente excludentes, pois não incorporam as 

reivindicações da população afetada e são realizadas, geralmente, quando 

etapas do licenciamento também já foram executadas. (ZHOURI, 2014). Tais 

fatos expressam também os traços reformistas das influências do pensamento 

ambientalista liberal, no trato das expressões da “questão ambiental”. 

Ademais das investidas em agilizar os licenciamentos de Usinas 

Hidrelétricas, como o complexo de Belo Monte, o governo tem focado também 

o licenciamento de outros empreendimentos, como a usina nuclear Angra 3, 

que somando-se à expansão das hidrelétricas no Brasil implicam num grande 

processo de degradação ambiental pelos seus impactos à vida das populações 

locais dos espaços onde estes projetos se colocarão. A facilitação dos 

processos de licenciamento pelo Estado, com o afrouxamento ou a restrição da 

participação popular, ou até mesmo como o mau uso dos instrumentos postos 

na PNMA para barrar a degradação causada pelos empreendimentos de alto 

impacto ambiental, em especial na ocultação das falhas dos projetos desses 

empreendimentos, somado ao discurso voltado a atribuir à legislação vigente 



101 
 

uma suposta morosidade dos processos, estão na base do 

neodesenvolvimentismo que “encontra um paralelo histórico no regime militar 

dos anos de 1970” (ZHOURI, 2008, p. 08).  

Esse paralelo histórico tem suas bases numa lógica de governança 

ambiental da PNMA que subsume as conquistas postas na lei 6938/81, sob a 

lógica economicista. Esse fato não se dá apenas no campo da execução, mas 

também pelo fato de que a própria lei que institui a PNMA traz traços fortes do 

processo de apropriação ideológica do pensamento ambientalista pela classe 

dominante e desdobra-se no campo do arcabouço legal estatal no Brasil com 

fortes traços do pensamento ambientalista liberal.   

Para finalizar tal reflexão em torno do licenciamento ambiental basta 

citar o fato de que apenas a existência da possibilidade de compensação e 

mitigação ambientais às populações afetadas, abre caminho e agiliza as 

licenças para a instalação e operação de diversos empreendimentos totalmente 

perniciosos, do ponto de vista ambiental, àquelas populações. Fato este que 

marca os traços da grande semelhança do ambientalismo liberal em suas 

diferentes perspectivas nos instrumentos e objetivos da PNMA, na qual a 

priorização do funcionamento do mercado ainda se sobrepõe a qualquer 

tentativa de um meio ambiente verdadeiramente equilibrado.   

Destarte no campo das pressões ambientalistas a constituição da 

PNMA reflete a realidade apontada por Bihr (2010, p. 133): 

 

[...] Um reformismo ecológico é possível. Pode-se, de fato, conhecer 
muito bem que os movimentos sociais e/ou Estados conseguem 
impor aos industriais e as administrações normas e controles 
obrigatórios em matéria de ocupação das paisagens e do uso da 
exploração das riquezas naturais de modo a favorecer modos de 
produzir e de consumir que não só seja ecológico, mas, além disso, 
abram novos caminhos para a acumulação do capital. Isso já 
acontece no que diz respeito à indústria de reciclagem de resíduos 
industriais, [por exemplo], que prometeria um belo futuro na 
perspectiva do desenvolvimento de um capitalismo ecologicamente 
reformado. Mas, mesmo que conseguisse atenuar os efeitos mais 
desastrosos e dissipar as ameaças mais graves da crise ecológica, 
um reformismo como esse não a resolveria fundamentalmente. Assim 
como o reformismo do qual a relação salarial foi objeto não acabou 
com a exploração e a dominação capitalistas da força de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abordar os fundamentos ídeo-teóricos que aparecem como mais 

influentes na Política Nacional do Meio Ambiente não se apresenta como uma 

tarefa fácil àqueles(as) que se dispõem a abarcar esse intento como objeto de 

pesquisa. Muitas são as nuances de um processo histórico que ainda vem se 

conformando no campo das políticas ambientais brasileiras e que tornam essa 

mediação inacabada frente às correlações de força que configuram o cenário 

político nacional.  

Contudo, é possível observar alguns complexos ideológicos que nos 

diversos cenários históricos pelos quais se manifestaram e manifestam-se as 

expressões da “questão ambiental” no Brasil, conformaram o jeito de intervir do 

Estado nos problemas ambientais e a sua principal legislação atinente a tal 

intervenção, a Política Nacional do Meio Ambiente. Tal jeito de intervir do 

Estado em diferentes contextos históricos sempre esteve atrelado à lógica 

economicista, num rol de investidas do desenvolvimento socioeconômico do 

país, que gerou, no interior da Política Nacional do Meio Ambiente, fortes 

traços dessas investidas, manifestos por uma aproximação de sua estrutura e 

execução da lógica mercadológica que conformaram um terreno basilar aos 

fundamentos ídeo-teóricos liberais.  

Tal assertiva pôde ser expressa no primeiro capítulo, no qual foi 

possível atestar a primeira hipótese abordada na presente pesquisa: O 

percurso histórico da construção do arcabouço que dá conta da gestão 

ambiental no Brasil teve determinantes de forte conteúdo conservador, 

que dificultaram a sua plena implementação nos seus primeiros anos. Tal 

realidade pode ser observada, em especial, pelo fato de que a “a questão 

ambiental” não estava no rol das prioridades do Estado brasileiro, até início da 

década de 1980. Antes disso, um intenso processo industrialização se colocou 

como prioritário na agenda política do Estado, sob a égide do Regime Militar e 

trouxe consequências que, se de longe já pareciam totalmente perdulárias e 

degradantes ao meio ambiente, conformaram também as bases para a 

construção do primeiro arcabouço legal ambiental no Brasil com fortes marcas 

conservadoras.  
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O conservadorismo que se manifesta nesse contexto é marcado em 

especial pela forte resistência do Regime Militar à incorporação de medidas 

necessárias a adequação do processo de desenvolvimento do país, por meio 

de medidas mais sistemáticas para o trato das sérias e desastrosas  

consequências ambientais de tal desenvolvimento. Não obstante, houve a 

incorporação das medidas indicadas nos eventos internacionais, em especial 

aquelas saídas da Conferência de Estocolmo e a incorporação de algumas 

demandas dos movimentos ambientalistas nacionais. Contudo, tal incorporação 

não representou uma real medida transformadora no lento processo de 

reconhecimento da “questão ambiental” pelo Estado brasileiro. O movimento 

ambientalista que ali fora incorporado nas lentas intervenções do Estado na 

“questão ambiental”, em especial na década de 1970, mostrou-se fragilizado e 

incipiente para uma real medida revolucionária no campo de lutas contra os 

desmandos do sistema capitalista.  

Sendo incorporado às instituições do governo militar, a exemplo da 

SEMA, e estando fortemente atrelado ao empresariado nacional e internacional 

que se mostravam interessados em intensificar o processo do desenvolvimento  

de um mercado nacional, mola propulsora do desenvolvimentismo em questão 

naquele contexto, o movimento ambientalista se mostra limitado e distante das 

demais demandas e lutas de diversos segmentos sociais que lutavam por 

justiça e igualdade frente aos  problemas ocasionados pelo 

desenvolvimentismo.  

Não obstante, é o movimento ambientalista que constrói o corpo da 

SEMA, principal instituição estatal do governo para intervenções na “questão 

ambiental” durante o regime militar, quem vai estar à frente da construção da 

Política Nacional do Meio Ambiente. Contudo, dada a sua atuação articulada 

aos interesses do regime militar, pode ser possível asseverar que as 

influências que se encontraram na atuação do movimento ambientalista 

nacional não se manifestaram transformadoras, mas sim reformadoras no 

campo de sua influência nas intervenções estatais na “questão ambiental” no 

Brasil, manifestas, em especial, na construção da PNMA. Essa realidade tem 

uma interface contundente com os sentidos ideológicos que os diversos 

movimentos ambientalistas apresentam no campo das lutas ambientais e que 

passaram a se configurar, em especial, a partir do fenômeno da apropriação 
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ideológica do pensamento ambientalista pela ideologia dominante, a ideologia 

burguesa. 

Essa realidade sustenta a segunda hipótese apontada nesta 

investigação, atestada no segundo capítulo deste trabalho: O movimento 

ambientalista tem configuração diversificada, não obstante apresente a 

hegemonia do pensamento liberal e neoliberal, que tem influenciado 

sobremaneira as posturas do Estado em diferentes contextos.  

É inconteste, que no campo das lutas sociais de diversos segmentos 

hajam fortes investidas do grande capital para conformar as suas diversas 

estratégias de hegemonia. O movimento ambientalista, se por um lado trouxe à 

tona a dimensão da “questão ambiental” enquanto problema global a ser 

tratado, inclusive pelos Estado-nação, também foi marcado pelo sorrateiro 

fenômeno da apropriação ideológica  do ambientalismo pela ideologia 

dominante.  Trata-se aqui de um complexo de posições ídeo-teóricas que 

conformam uma unidade antagônica no campo das ideias de como devem ser 

tomadas as estratégias para o trato da “questão ambiental” via Estado e que 

conformam, de um lado, a fragilização dos movimentos sociais ambientalistas 

e, de outro, a tomada dos seus discursos de forma a estruturar um vasto 

complexo de mediações do Estado que atenda as necessidades do 

desenvolvimento econômico sob a égide das necessidades do mercado, 

incorporando, em certa medida, demandas por um meio ambiente equilibrado. 

Por tal sorte, estão postas as condições para a hegemonia do 

pensamento ambientalista liberal, no campo das intervenções estatais na 

“questão ambiental”, que se faz sob a esteira de desenvolvimento histórico no 

qual os pressupostos liberais e neoliberais se fazem também hegemônicos em 

diversos contextos, como sustentáculo do desenvolvimento do capitalismo 

mundial. Neste pensamento o foco ao livre funcionamento do mercado deve 

articular-se a qualquer processo de intervenção na “questão ambiental”, sem 

sobrepô-lo em nenhum aspecto, mas pondo-o sempre como principal foco.  

Essa hegemonia no campo histórico da PNMA se apresenta não só 

pela aproximação do movimento ambientalista nacional aos interesses do 

grande capital nos anos gestacionais da PNMA, sob a lógica 

desenvolvimentista do Regime Militar, como também expressa-se na 

contradição que conforma a Política Nacional do Meio Ambiente: ao tempo em 
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que se mostra como um importante avanço no campo das intervenções 

estatais na “questão ambiental” também  traz traços fortes do pensamento 

ambientalista liberal, tanto no tocante à conformação da lei 6938/81, como no 

campo da sua execução sob os moldes do neodesenvolvimentismo. 

Essa assertiva também se configurará pela terceira hipótese 

proposta neste trabalho: A Política Nacional de Meio Ambiente sofre 

diversas investidas de natureza neoconservadora quanto à sua 

capacidade de gerar novas formas de acesso e usufruto igualitário dos 

recursos ambientais pelas diferentes classes no campo das lutas 

ambientalistas; As investidas neoconservadoras tem se alicerçado 

especialmente em concepções ideo-teóricas neoliberais, que tendem a 

lançar as soluções para a “questão ambiental” para o campo estritamente 

econômico e influenciam a gestão estatal e o movimento ambientalista de 

forma a contemplar significativamente os interesses da classe dominante. 

Não obstante, é possível identificar outras forças ideo-teóricas que 

disputam tal espaço, mas que ainda carecem de avanços para alterar 

significativamente a lógica neoconservadora no campo dos mecanismos 

estatais de gestão ambiental. 

A realidade apontada se manifesta na direção da própria lei 

6938/881 que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, pela instituição de 

objetivos que atrelam o processo de desenvolvimento econômico a ações de 

conservação e preservação ambientais, que deem conta do trato da “questão 

ambiental” em suas diversas nuances. Não obstante, seja possível observar 

que tal realidade, contraditoriamente, ao tempo em que sustenta as condições 

de reprodução e hegemonia da lógica capitalista em solo brasileiro, também 

manifesta um importante avanço no campo das intervenções do Estado na 

“questão ambiental”. Isso porque, ao atrelar o desenvolvimento econômico a 

normativas que deem conta também do processo de degradação advindo dele, 

o modos operandi do capital encontra barreiras a seu livre funcionamento, seja 

pela via dos espaços de participação democrática abertos pela PNMA, seja 

pela via da pressão dos movimentos sociais e ambientalistas, além dos grupos 

atingidos pelos empreendimentos que se utilizam, de forma concreta, do 

arcabouço legal vigente para reivindicar seus direitos pelo usufruto de um meio 

ambiente saudável e equilibrado.  
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Contudo, abre-se também, perante os avanços trazidos pela PNMA, 

um fosso histórico marcado pelo desenvolvimentismo da década de 1970, 

período gestacional da PNMA - e um novo desenvolvimentismo – o 

neodesenolvimentismo – na gestão estatal da “questão ambiental”, que traceja 

alguns retrocessos no bojo dos avanços da PNMA.  Esses retrocessos estão 

ligados a propostas voltadas ao desenvolvimento de condições favoráveis ao 

avanço da economia nacional, pelas vias de um aparato logístico que 

possibilite as leis e regulações funcionarem com direcionamento claro, sob a 

lógica neodesenvolvimentista alavancada pelo Estado.    

Estas determinações históricas, por sua vez, encontram nas fortes 

marcas do pensamento ambientalista liberal por dentro da PNMA o terreno 

fértil. Tais traços implicam na lógica mercadológica de vários instrumentos da 

PNMA, a exemplo dos instrumentos econômicos, que se apoiam em 

contrapartidas financeiras para o uso e apropriação privada dos recursos 

ambientais. Ademais, o licenciamento ambiental tem sido um importante 

instrumento, que, facilitado pelo Estado, tem propiciado, por vias legais, a 

implantação de empreendimentos que, a exemplo dos empreendimentos do 

PAC, nos atuais anos, reforçam a lógica do ambientalismo liberal sob a égide 

da apropriação ideológica do pensamento ambientalista.  

Todo esse conjunto de complexos que conformam a predominância 

dos traços do ambientalismo liberal na PNMA apoiam-se nas determinações 

advindas do ideário do desenvolvimento sustentável, que expressa a face mais 

engajada do capitalismo nas preocupações com suas condições ambientais de 

produção e reprodução. Dessa forma, a lógica de governança que conforma a 

gestão da PNMA ainda encontra sérios limites à incorporação das demandas 

dos segmentos atingidos por grandes empreendimentos que visam à lógica do 

desenvolvimento econômico nacional, a exemplo da expansão das 

hidrelétricas, marca histórica desde os anos anteriores a PNMA.  

A frágil inserção dos sujeitos afetados pelos efeitos do 

desenvolvimento econômico nos diversos espaços de participação, a exemplo 

das audiências públicas no licenciamento, marca uma linha histórica entre 

passado e presente que ilustra a necessidade de reais avanços no arcabouço 

legal, hoje representado pela PNMA, seja no campo da sua fundamentação 
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ideo-teórica ou no campo da sua implementação, para tornar o trato da 

“questão ambiental” no Brasil verdadeiramente avançado.   
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