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A GAIA CIÊNCIA
E se um dia ou uma noite um demônio se
esgueirasse em tua mais solitária solidão e te
dissesse: 'Esta vida, assim como tu vives agora e
como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e
ainda inúmeras vezes: e não haverá nela nada de
novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e
suspiro e tudo o que há de indivisivelmente pequeno
e de grande em tua vida há de te retornar, e tudo na
mesma ordem e sequência - e do mesmo modo esta
aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo
modo este instante e eu próprio. A eterna ampulheta
da existência será sempre virada outra vez - e tu
com ela, poeirinha da poeira!". Não te lançarias ao
chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o
demônio que te falasses assim? Ou viveste alguma
vez um instante descomunal, em que lhe
responderías: "Tu és um deus e nunca ouvi nada
mais divino!" Se esse pensamento adquirisse poder
sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria e
talvez te triturasse: a pergunta diante de tudo e de
cada coisa: "Quero isto ainda uma vez e inúmeras
vezes?" Pesaria como o mais pesado dos pesos
sobre o teu agir! Ou então, como terias de ficar de
bem contigo e mesmo com a vida, para não desejar
nada mais do que essa última, eterna confirmação e
chancela?‖
(FRIEDRICH NIETZCHE)
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RESUMO
Nosso desafio consistiu em pensar em que medida a questão ambiental como
problemática atual contempla a relação sociedade-natureza, já que essa relação
aparece na análise geográfica em sua indissociabilidade. A partir desse contexto,
construímos a tese de que a relação sociedade-natureza na geografia apresenta-se
como chave do entendimento da política ambiental no estado de Sergipe, enquanto
compreensão das relações contraditórias engendradas na economia capitalista.
Para tanto, apresentamos como objetivo central a análise crítica do processo de
formação e implementação das políticas ambientais no Brasil, bem como o poder
público em Sergipe estabelece sua política ambiental a partir das normas
estabelecidas pela União. A pesquisa foi guiada pelo conhecimento geográfico em
relação aos posicionamentos normativos do método dialético adotando um percurso
de abstração teórico, que instrumentaliza a forma de tratar a relação entre o abstrato
e o concreto, e opera a noção de espacialidade como sendo, não só produzida
ativamente, mas também, um momento ativo dentro do processo social. Além da
análise documental foram utilizados também dados empíricos coletados em visitas
de campo, onde se dá o processo de territorialização das ações direcionadas ou
não, pelas políticas ambientais estaduais instituídas. Para esse propósito foi feito um
recorte espacial do planejamento das políticas públicas, consubstanciado no
Território da Grande Aracaju. Nesta dimensão todos objetivos que conduziram a
tese foram gestados a partir da hipótese de que as políticas ambientais são políticas
territoriais, isto é, são ações estatais que promovem o reordenamento do espaço
nacional preparando-o para novas espacializações. Procurou-se contextualizar a
―questão ambiental‖ no quadro da internacionalização do capital, focalizando o papel
dos organismos internacionais na formulação das políticas ambientais e na
construção das políticas públicas; analisar o papel do Estado na implementação de
políticas diretamente afetas à questão ambiental que reflete na qualidade de vida da
população, como explicativas do padrão de expansão do capital nas diferentes
escalas, local/nacional/global. Observou-se o papel importante da ciência e da
tecnologia para a adequação do meio ambiente ao crescimento econômico pautado
na racionalidade técnica instrumental com interlocução entre a população
organizada e a organização social para a difusão do desenvolvimento sustentável.
Concluiu-se que a política ambiental estruturada no desenvolvimento sustentável
tem a natureza e a comunidade como fatores de produção subsumidos ao capital,
com discurso e práticas hegemônicas de dominação, que se efetivaram na retórica
dos discursos das políticas públicas ambientais, no cotidiano, em parcerias (ONGs,
Fundações, Institutos, etc.), em posturas participativas da comunidade local, bem
como, na permeabilidade para relações democráticas.
Palavras-chave: Relação sociedade-natureza.
ambiental. Políticas territoriais.

Políticas

públicas.

Questão

ABSTRACT
Our challenge was to consider the extent to which the environmental issue as a
current problem involves the relationship between society and nature, because this
relationship appears in the geographical analysis of their inseparability. From this
context, we builded the theory that the relationship between society and nature in
geography presents itself as the key to understanding environmental policy in the
state of Sergipe, while understanding the contradictory relations engendered in the
capitalist economy. Therefore, we present the core objective, a critical analysis of the
process of formation and implementation of environmental policies in Brazil, as well
as the government in Sergipe establishing its environmental policy from the
standards set by the Union. The research was guided by the geographical knowledge
in relation to the normative positions of the dialectical method adopting a course of
theoretical abstraction, which equips the way they treat the relationship between the
abstract and the concrete, and operates the notion of spaciousness as not only
actively produced, but also an active moment in the social process. In addition to the
documentary analysis, empirical data collected in field visits were also used, which is
the process of territorial actions directed or not, by the state instituted environmental
policies. For this purpose a cutout of the space planning of public policies embodied
in the territory of the Great Aracaju was made. In this dimension all objectives that
led to this thesis were gestated from the hypothesis that environmental policies are
territorial, ie they are state actions that promote the reorganization of the national
space preparing it for new specializations. It was tried to contextualize the
"environmental issue" in the context of the internationalization of the capital, focusing
on the role of international organizations in the formulation of environmental policies
and the development of public policies, analyzing the role of the state in
implementing policies the directly affects the environmental issue that reflects the
quality of life of the population as an explanatory pattern of the expansion of capital in
different scales, local / national / global. It was noted the important role of science
and technology in the appropriateness of the environment for economic growth ruled
in the rational instrumental technique with dialogue between the organized population
and the social organization for the dissemination of sustainable development. It was
concluded that the environmental policy based on sustainable development has
nature and community as factors of production subsumed to the capital, with
hegemonic discourse and practices of domination, which they conducted in the
rhetoric of public environmental policy discourses in everyday life partnerships
(NGOs, Foundations, Institutes, etc..) in postures participatory local community, as
well as the permeability for democratic relations.
Keywords: Society and nature relation. Public politics. Environmental question.
Territorial politics.
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1 INTRODUÇÃO
Afirmar que a vida física e espiritual do homem e a
natureza são interdependentes significa apenas
que a natureza se inter-relaciona consigo mesma,
já que o homem é uma parte da natureza.
Karl Marx

A concepção da relação sociedade-natureza, da qual partimos, não é um
retorno ao homem natural e a natureza natural, mas sim uma superação da
separação homem-natureza, no sentido dialético, de negar o mundo natural
desumanizado e absorver o homem enquanto natureza. Nesse sentido, a destruição
de uma consciência alienada no processo do trabalho é condição necessária para a
superação dessa separação e elevar-se do ponto de vista material, científico e da
práxis, a respeito do processo social histórico dessa relação. A geografia ao
considerar a exorabilidade da relação sociedade-natureza inclui uma perspectiva
nova para elucidação do período atual onde a produção e reprodução social se
realiza coordenada por fenômenos globais. O desafio reside em pensar em que
medida a questão ambiental como problemática atual contempla a relação
sociedade-natureza, já que essa relação aparece na análise geográfica em sua
indissociabilidade.
Nesse sentido, a relação sociedade-natureza vem sendo objeto de estudos e
reflexão em diferentes planos desde os tempos da Idade Média, até os tempos
atuais. Aparentemente a natureza é um conceito fácil, quando utilizado para
contradizer aquilo que é artificial, feito pelo homem, porém peca pela simplicidade
como se apresenta. O conceito de natureza não é natural, ele é criado e instituído
pela humanidade em um contexto histórico, [...] ninguém poderá responder sobre
aquilo que a natureza é, a não ser que saiba aquilo que é a história [...]
(COLLINGWOOD, 1986), este constitui pilares através dos quais os homens erguem
suas relações sociais, sua produção material, avançam sobre o espaço e constroem
as diferentes culturas e sociedades. Para Moraes,
A verdadeira unidade sociedade-espaço é histórica (contraditória) e
não ecológica (de conteúdo natural). Se a cidade não é uma simples
ampliação dos lugares, também a relação contemporânea
sociedade-espaço não pode ser reduzida a uma reprodução bisonha
de antigos gêneros de vida (MORAES, 1999, p.92).

A natureza como conceito teórico é formulado no espaço-tempo e liberado por
um processo tal como ele se apresenta a nós e como o analisamos. Sem uma
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essência tradicional, primitiva do termo na filosofia; nem uma substância, como
tenderia fazê-lo acreditar este ou aquele signo ainda utilizado de forma lendária, a
exemplo da natureza intocada, sacralizada, livre de ações humanas (DIEGUES,
1994); trata-se, antes, de uma reunião de todas as formas de vida no sentido
biológico, do físico, do social até da informação, através dos signos, símbolos,
significados e formas culturais. No próprio seio do processo negativo da
sociabilidade da natureza, da restrição social, a natureza se manifesta como
exigência da sua condição de existência social (THOMAS, 1988).
Pode ser muito diverso o que a natureza reúne, o essencial é a dinamicidade,
a simultaneidade, o metabolismo1. O metabolismo da natureza tem seu aspecto
dialético específico (FOSTER, 2005). Ele se impõe. Não existe natureza sem seu
aspecto metabólico, quer se trate da matéria (necessária ao sistema produtivo) ou
do sentido simbólico. Mas o metabolismo destrói a si próprio por degradação; porque
remete a um ritmo metabólico acelerado; produção de espaços exauridos e pela
ação daqueles que exclui.
A natureza assim revelada é uma abstração, porém, concreta. É o ponto de
partida na relação conteúdo e prática. O caráter abstrato desta reflexão sobre a
natureza pode se considerar um obstáculo, mas não como uma objeção, que se faz
por uma leitura sintomal por excelência, e não literal. No entanto, estes sintomas da
destruição encontram-se fundamentados na acumulação capitalista, moldado pelas
contradições sociais, que tem como ponto central a tomada de decisão individual
sobre recursos escassos, uma escassez produzida e sua regulação realizada pela
ação do Estado. Nesse movimento permanente são alterados os domínios e as
condições ambientais que sustentam a produção e a reprodução da vida, os modos
de apropriação e usos do espaço. Onde, as contradições permanecem e ganham
expressão, de modo especial, nas lutas sociais urbanas, nas ações público-estatais
e nas ações privadas dos mercadores de espaço (LEFEBVRE, 1974).
O Estado brasileiro tem na sua base de formação política a exploração
individual da natureza, a instauração da propriedade privada, como fatos geradores
de desequilíbrios, de conflitos territoriais, de irreversibilidade e de criação de
políticas de regulamentação.
1

O termo ―metabolismo‖ surgiu por volta de 1815, mas só começou a ser largamente adotado pelos
fisiologistas alemães nas décadas de 1830 e 1840, para se referir primariamente a trocas materiais
dentro do organismo, relacionadas com a respiração. No início de 1840, Liebig estende seu
significado para considerar a degradação dos tecidos (FOSTER, 2005, p.159).

20

A existência da propriedade privada para Marx é a razão da avareza, porque
a propriedade privada converteu os homens em indivíduos tão estúpidos e
enviesados, que apenas vêem um objeto como ―seu‖, quando o possuem, quando
existe para eles como capital (MARX; ENGELS, 1989).
Altvater (2007) expõe que o individualismo metodológico e a racionalidade
separam em um primeiro momento recursos naturais de outras partes não valiosas
da natureza que não servem como fontes de valorização capitalista, e que em um
passo seguinte separa um recurso natural do outro. Assim, o mundo parece
mergulhar em uma rede comum de valores, consumista-individualista, e em um
mesmo mercado de trabalho, em que as desigualdades e a exclusão sócioespacial
têm-se acentuado e ao mesmo tempo produzido espaços de resistência.
Com as constantes transformações econômicas e sociopolíticas, a sociedade
ingressa num movimento de resistência e de associativismo, que proliferam nas
instâncias democráticas e expressam a indignação com a desresponsabilização
estatal diante das questões que envolvem a sociedade, dando relevância ao
econômico com a perspectiva cada vez mais presente de um mercado autoregulável com desenvolvimento baseado na acumulação flexível, na reconfiguração
do trabalho e na financeirização da economia (GUIMARÃES NETO, 2002).
O funcionamento do sistema de produção de mercadorias estruturalmente
orientado pela busca da maior rentabilidade na acumulação de riqueza abstrata
conduz a degradação das condições naturais da qual depende visceralmente e
choca-se com outras formas de apropriação social da riqueza natural, cujos efeitos
deletérios já estão a se fazer sentir. Segundo Casanova (2006), são a
superprodução e o superconsumo para poucos,o subconsumo, a expropriação e a
exploração para a maioria, sob um modelo que prima pelo acelerado uso da
natureza, que viabiliza a compressão do ciclo produção-circulação-distribuiçãoconsumo e garante a acumulação privada da riqueza socialmente criada.
Esse processo de mercantilização evidencia a destruição como unidade
interna da produção e da produtividade, por isso, segundo Marcuse (1979),
obscurece a própria destrutividade, que se põe enquanto crise ambiental no século
XX, e se antepõe as soluções advindas de mecanismos internacionais de regulação
e intervenção instalados pela Organização das Nações Unidas (ONU) a partir de
conferências mundiais, tratados e acordos internacionais que se intensificaram na
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primeira conferencia mundial sobre o homem e o meio ambiente, a Conferência de
Estocolmo, realizada em 1972.
A partir de então, a mediação estatal passou a se fazer presente para
assegurar o provimento e o uso das condições naturais, como condições da
produção capitalista e, ao mesmo tempo, responder as pressões de classes e de
outros grupos sociais interessados em usos diferenciados das condições naturais
(CARNEIRO, 2005).
Em 1980, cresceram as pressões dos movimentos ambientalistas, que
fizeram com que os bancos multilaterais de desenvolvimento adotassem medidas de
proteção ambiental, condicionadas as exigências de empréstimos concedidos aos
projetos desenvolvimentistas que necessitam de financiamento. Contudo, as
políticas públicas advindas das pressões sociais e dirigidas a esse campo, possuem
algumas facetas que as tornaram necessárias para manutenção do Estado
capitalista. Nas palavras de Guimarães (2008, p. 58) elas,
[...] criam condições - via programas governamentais – para
reprodução do trabalho assalariado; abrem possibilidades, em dados
momentos, para a absorção de mão-de-obra; requalificam
trabalhadores de acordo com as inovações tecnológicas e em
atenção a elas, às demandas do mercado, procuram autossustentar
financeiramente através de fontes de captação via fiscalização
estatal. É o caso do cumprimento da legislação que, pela aplicação
de multas às infrações permite a obtenção de recursos financeiros
em algumas situações como a fiscalização sobre condições de
trabalho e também sobre usos e acessos ao ambiente natural e a
seus recursos.

As políticas públicas incorporam características de acordo com o seu
desenvolvimento socioeconômico e os desafios das relações sociopolíticas
construídas ao longo da história. Estas incorporam um conjunto de decisões interrelacionadas, definido por atores políticos, que tem por finalidade o comando, o
controle e o ordenamento do bem público.
Inicialmente, essas políticas foram criadas com um intenso conteúdo
regulatório, como a Lei de Terras (1850) e o primeiro Código Florestal Brasileiro
(1934), estas com vistas à ordenação do espaço territorial brasileiro e a
regularização do comércio de madeira, concomitantemente, seguiram o modelo
desenvolvimentista

que

agregou

políticas

de

industrialização,

urbanização,

regionalização, transportes entre outras, gestadas no Ministério do Interior, voltadas
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a produção e ordenamento do espaço com a natureza separada em recursos a
serem apropriados, externa ao discurso econômico e a sua racionalidade.
O advento da revolução industrial abriu precedentes para se institucionalizar
no Brasil o controle ambiental através da criação de órgãos públicos nos estados
membros da federação e para o surgimento do aparato jurídico institucional de base
conservadora, como resultado da erosão das bases de sustentação política do
modelo autoritário de desenvolvimento, que refletiu na institucionalização da Política
Nacional de Meio Ambiente.
No momento, em que a globalização capitalista neoliberal estabeleceu as
grandes diretrizes da nossa sociedade, adotando críticas a outras fases do
capitalismo, aumentando-as e espalhando-as nesta nova fase, na velocidade da
revolução das tecnologias de processamento da informação e da comunicação,
configurou-seno funcionamento de uma economia mundo, distribuída num espaço
de relações planetário. Segundo Moraes (1999), essa economia requalificou os
espaços periféricos, identificou áreas de maior interesse pelo centro, onde as zonas
periféricas, na qual o Brasil se encontra, agregam a função fornecedora de produtos
naturais, de produtos advindos da cultura de plantation e da exploração dos recursos
minerais.
A natureza concebida como importante mercado, intensificado com os aportes
tecnológicos, foi tomada por um aparato jurídico institucional com sentido e valor no
contexto histórico-social em que se insere, de forma a fornecer regras e diretrizes de
como lidar com os recursos naturais sem esgotá-los, nem ocasionar externalidades,
incutidos na legalidade. Para Altvater (2007),os instrumentos técnico-normativos
dissolveram a natureza em um aglomerado de recursos individuais para depois
aplicar-lhe um conjunto de instrumentos analíticos apoiados no individualismo
metodológico e assim guiar racionalmente o manejo dos recursos, alheio a
visualização da totalidade do problema.
A partir desse contexto, construímos a tese de que, a relação sociedadenaturezana geografia apresenta-se como chave para o entendimento da política
ambiental em que se insere, visualizando suas interfaces com as políticas
ambientais

no

estado

de

Sergipe,

enquanto

compreensão

das

relações

contraditórias engendradas na economia capitalista. Para tanto, apresentamos como
objetivo central analisar criticamente o processo de formação e implementação das
políticas ambientais no Brasil, bem como, o poder público estadual implementa sua
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política ambiental, em Sergipe, a partir das normas estabelecidas pela União. Com
base nessa concepção traçamos os objetivos específicos que conduziram a tese:
 Traçar a trajetória da relação sociedade-natureza no tempo histórico como base
para compreensão das contradições que fizeram emergir as políticas de Estado
na área ambiental.
 Contextualizar a questão ambiental no quadro da internacionalização do capital,
focalizando o papel dos organismos internacionais na formulação das políticas
ambientais e na construção do desenvolvimento sustentável.
 Identificar a forma de descentralização das políticas públicas de caráter
ambiental, analisando o papel do Estado como economia periférica.
 Evidenciar a influência das políticas ambientais no (re)direcionamento das
pesquisas e no desenvolvimento do setor produtivo, com ações de apropriação e
uso da natureza que promoveram o (re)ordenamento do espaço.
 Verificar a forma de implementação, pelos governos nacional e estadual,das
políticas ambientais, relacionando-as ao processo de uso e ocupação do solo no
Brasil e em Sergipe.
Todos objetivos foram gestados a partir da hipótese de que as políticas
ambientais são políticas territoriais, isto é, são ações estatais que promovem o
(re)ordenamento do espaço nacional preparando-o para novas espacializações. Tal
análise, portanto, deve ser entendida na totalidade da relação sociedade-natureza,
postulada por uma política mundial na questão ambiental, veiculada por organismos
internacionais, que tem a política ambiental de Estado, enquanto singularidade na
totalidade. Ao se afirmar que o planejamento do Estado é baseado no
desenvolvimento econômico, dito sustentável, como mediador do desenvolvimento
social, organizador e produtor do espaço, tem-se claro que, postulado por uma
política mundial, através de organismos internacionais, esta política de Estado, visa
manter, contraditoriamente, a produção capitalista e sua lógica destrutiva da
natureza, paralela a ações preservacionistas como forma de sobrevida do sistema.
Para a análise da pesquisa, utilizou-se de documentos acadêmicos,
monografias, dissertações, teses, livros e artigos publicados nas áreas de geografia,
história, política, economia, sociologia, meio ambiente, antropologia, ecologia, direito
e outras que tratam de forma direta ou indireta do tema pesquisado. Recorreu-se
também, a documentos oficiais nas esferas federal e estadual, planos e programas
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estaduais, periódicos, fóruns, debates realizado nas disciplinas e no Grupo de
Pesquisa

Estado,

Capital,

Trabalho

e

as

Políticas

de

Reordenamentos

Territoriais/NPGEO-UFS, vinculado ao CNPq e de atualização das informações
relevantes para análise da problemática em foco.
Procurou-se ainda, contextualizar a ―questão ambiental‖ no quadro da
internacionalização do capital, focalizando o papel dos organismos internacionais na
formulação das políticas ambientais e na construção das políticas públicas,
objetivando analisar o papel do Estado numa economia periférica, na implementação
de políticas diretamente relacionadas à questão ambiental que refletem na qualidade
de vida da população e relacionar o processo de ocupação do espaço, a política
ambiental no Brasil e em Sergipe, como explicativas do padrão de expansão do
capital

nas

diferentes

escalas,

local/nacional/global.

Para

este

propósito

estabeleceu-se como método de análise o materialismo histórico e dialético, por
acreditar que este proporciona uma visão da totalidade através de leituras
sucessivas e interdependentes de abstração e concreção do real, concebida no
movimento e contradição na forma de ser dos fenômenos, que deve, contudo, ser
relativizado no processo histórico e nos limites da pesquisa realizada.
Em termos práticos significa evitar a comum oposição sociedade e natureza
nas discussões relativas à proteção e conservação ambiental, pois historicizou-se os
processos e evidenciou-se que os problemas existentes foram decorrentes de
formas específicas de organização da vida social e não de uma inerente tendência
humana de destruir o planeta. Como coloca Gianotti (1996), a natureza se dá por
meio do ato de produção em sociedade, e é a própria natureza humana, que se
constitui na dinâmica da natureza enquanto totalidade, ontologicamente, prioritária e
no pressuposto da atividade humana.
Para Karl Marx, o método dialético se afasta de qualquer determinismo e faz a
análise, a partir de situações espaço-temporais concretas, na medida em que há
intencionalidade e projeção da ação dos agentes sociais e há possibilidade de
identificação de características tendenciais, em função das próprias contradições
das relações geradas.

Ou seja,
Há ação política, práxis, que nos permite agir conscientemente na
construção de uma sociedade que julgamos ser mais justa e
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sustentável, permitindo afirmar a utopia da emancipação como
possibilidade a ser concretizada por meio do enfrentamento e
explicação dos conflitos sociais instaurados na dinâmica societária
capitalista (LOUREIRO, 2007, p.39).

Assim, a pesquisa foi guiada pelo conhecimento geográfico em relação aos
posicionamentos normativos gerais deste método, adotando um percurso de
abstração teórico, que instrumentaliza a forma de tratar a relação entre o abstrato e
o concreto, a dialética; e opera a noção de espacialidade como sendo, não só
produzida ativamente, mas também, um momento ativo dentro do processo social.
Além da análise documental, foram utilizados também dados empíricos
coletados em visitas de campo, onde se deu o processo de territorialização das
ações direcionadas ou não pelas políticas ambientais estaduais instituídas. Partindo
do levantamento das políticas públicas na área ambiental, consubstanciada na
divisão estadual em oito territórios de planejamento, delimitamos a nossa área de
pesquisa, no recorte espacial do Território da Grande Aracaju, composto por nove
municípios (ver figura 1).
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Figura 01 - Área definida para pesquisa de campo (Território da Grande Aracaju )

Fonte: Seplan (2010).
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A partir de visitas realizadas na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (SEMARH) e na Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), foram
levantados e mapeados os planos, projetos e programas implantados nos territórios
de planejamento, que revelaram a concentração das políticas públicas ambientais no
Território da Grande Aracaju. Buscou-se penetrar no conteúdo do nosso objeto de
análise e das razões de sua efetivação através da coleta de dados empíricos, a
partir de uma relação de entrevistados (ver apêndice 1), seguindo as entrevistas
semiestruturadas (ver apêndices 2, 3 e 4), num processo utilizado entre três grupos:
gestores estadual e municipais, gestores de instituições não governamentais e
pessoas da comunidade.
As entrevistas prosseguiram por um período de seis meses (fevereiro a julho
de 2012), realizadas com dez gestores públicos, sendo um gestor estadual e nove
gestores municipais; (200) duzentas pessoas das comunidades distribuídas entre os
nove municípios que compõem o Território da Grande Aracaju, levando-se em conta
o número de habitantes de cada município.
Ouvimos os gestores municipais, muitos deles dividiam o trabalho com outras
pastas (agricultura, infraestrutura e saúde), o gestor estadual, que acumulava cargos
de Diretor da Adema e de Secretario Estadual, e de instituições não
governamentais, com políticas públicas direcionadas a questãoambiental, quais
sejam: conservação da mata atlântica, licenciamento ambiental de unidades rurais,
proteção do peixe-boi e golfinhos, educação ambiental, proteção de parques
ecológicos, etc.. E por fim, as entrevistas foram realizadas com a comunidade
formada por estudantes, vendedores, pescadores, agricultores, donas de casa,
professores, dente outras. Nesse cenário, o tempo da conversa foi importante para o
melhor entendimento e descontração, ao que era posto como questão ambiental.
Além disso, ouvimos relatos das mudanças ocorridas no lugar, na vida cotidiana e
no trabalho.
Prosseguimos com as transcrições das entrevistas, primeiro condensando e
apresentando

em

percentuais

as

respostas,

que

se

repetiram

para

algumasperguntas e que permitiram esse tipo de análise, mesmo correndo o risco
de uma possível homogeneização das respostas, ao optar por quantificá-las. Foi
feita, também, a transcrição das repostas de acordo com o vocabulário dos
entrevistados, sempre procurando relacioná-lasaos instrumentos da política nacional
do meio ambiente enquanto ações territorializadas.
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Optamos por refletir a realidade através do referencial teórico baseado no
método do materialismo histórico e dialético, por compreendermos que os aspectos
analisados são resultado das mediações entre a história, a política e o sistema
econômico no qual estão inseridos, e na forma de entender a realidade.
Argumenta-se acerca da produção das diferenças geográficas, que segundo
Harvey, ―[...] são bem mais que legados históricos. Elas estão sendo perpetuamente
reproduzidas, sustentadas, solapadas e reconfiguradas por meio de processos
político-econômicos e socioecológicos que ocorrem no momento presente‖
(HARVEY, 2008b, p. 111). Acredita-se, que este método não apregoa a existência
de um único campo de pesquisa, seja no estudo da natureza, seja no estudo das
relações sociais, nem a utilização de dados empíricos define as diretrizes
interpretativas da pesquisa, mas ajuda na concretização e explicação do real, na
medida em que o concreto é visto como a síntese de múltiplas determinações, a
unidade no diverso.
Assim, esta tese apresenta as concreções da pesquisa, que em seu aspecto
didático foi estruturada em sete seções, sendo a primeira esta Introdução.
Na segunda seção, intitulada: Natureza na perspectiva do valor de uso e troca
foramabordados alguns aspectos da relação sociedade-natureza, enfatizando as
relações de trabalho e do tempo histórico como unidade de dois elementos: valor de
uso e valor de troca. Com isso, tem-se o valor de uso da natureza como meio de
vida, como uma propriedade da riqueza independente de sua forma histórica. A
partir de Marx pode-se afirmar que os valores de uso constituem o conteúdo material
da riqueza, qualquer que seja a forma social desta (MARX, 1988). Já o valor de
troca tem sua determinação histórica (mercantil) bastante clara, que com o advento
do capitalismo a natureza passou a ser entendida como recurso, fonte inesgotável
de lucro. A natureza relacionada com o desenvolvimento da ciência passa a
condição material do desenvolvimento capitalista, que se plenifica em três grandes
pilares: a (irracional) racionalidade organizativa de suas relações econômicas (o
mercado), onde a competição para a obtenção do maior lucro é sua linfa vital; a
racionalidade de sua organização técnico-produtiva (a indústria), que é ao mesmo
tempo seu instrumento prático e seu pressupostopara a realização do lucro.
Buscou-se, compreender a dominação da natureza e dos homens, através
dos

proprietários

dos

meios

de

produção,

no

desenvolvimento

evidenciado,nossetores em que, os bens naturais são diretamente apropriados como
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fatores de produção, com destaque, a relação entre a natureza transfigurada pela
intervenção humana, através das relações sociais de produção, a composição do
meio ambiente e do desenvolvimento sustentável como via de conciliação, que se
utiliza de tecnologias limpas para melhoria da qualidade de vida de uma classe
selecionada, em que, a defesa da natureza dá-se por ela mesma, nos limites da
exaustão.
O entendimento da trajetória da relação sociedade-natureza, no tempo
histórico forneceu as bases para a compreensão das contradições, na apropriação e
criação do espaço, das relações sociais de produção, que fizeram emergir as
políticas de Estado na área ambiental.
Na terceira seção que versa sobre, A questão ambiental no quadro da
internacionalização do capital e a ideia de sustentabilidade, partiu-seda
compreensão de globalização como estágio supremo da internacionalização do
capital, da amplificação do sistema-mundo que, embora em graus diversos, se
exprime por meio de suas funcionalizações. O meio técnico-científico-informacional
dá corpo ao espaço e ao tempo, onde se instalam as atividades hegemônicas,
aquelas que têm relações mais longínquas e participam do comércio internacional,
fazendo com que, determinados lugares se tornem mundiais. A noção de espaço, de
meio, é tida como algo dinâmico e unitário, onde se reúnem natureza e ação
humana, a partir dos quaisa compreensão e a simultaneidade dos lugares no espaço
geográfico, tornam-se evidentes não apenas no tempo físico, mas no tempo de vida
social, onde se dá a sustentabilidade das políticas públicas e estas políticas na
ideologia da sustentabilidade.
Utilizou-se da concepção dialética relacional do conceito de valor em
Marxpara analisar a noção de renda como um artifício racional, que seleciona os
usos do solo em determinadas localizações, sob a forma de monopólio diferencial e
absoluta. Dessa forma, os recursos de ordem natural são incorporados pelo
processo capitalista de produção como instrumentos ou meios de trabalho capazes
de gerar rendas. Na interpretação do mercado as necessidades humanas, em uma
visão subjetiva, são ilimitadas mas que, objetivamente, elas precisam ser limitadas
na medida em que, não existem recursos disponíveis para tanto. Assim, o mercado
passa a inserir emseu funcionamento a noção de escassez, que confere ao bem um
alto valor.
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[...] Os preços são, portanto, indicadores da importância de cada bem
no conjunto da produção e do consumo e podem ser tomados
também como instrumentos reveladores da escassez, utilidade e
importância em determinado contexto ou conjuntura econômica
(MARTIN, 2000, p. 20).

Surgem especulações sobre o colapso da natureza que ocupam significativa
parcela dos debates políticos-econômicos no mundo e onde o capitalismo neoliberal
se afirma no imaginário como um elemento real e constante, que sobreviverá
mesmo na eventualidade de uma catástrofe ecológica global.
Na quarta seção apresentamos As interfaces das políticas ambientais no
Brasil e a circunscrição intersticial no (re) ordenamento do espaço geográfico
nacional em que as políticas ambientais brasileiras foram analisadas na criação e
no (re)ordenamento do espaço geográfico nacional, que a política ambiental foi
pautada na ideologia do desenvolvimento sustentável e que a crise ambiental
contemporânea encontra-se articulada ao desenvolvimento estrutural do sistema
mundial de produção capitalista onde o Brasil se apresenta como economia
periférica.
Ao analisar a política ambiental na conformidade do Estado brasileiro tem-se
o Brasil como um país de formação colonial, onde sua dimensão espacial adquire
singular configuração nas explicações dos processos econômicos, sociais e da vida
política, considerando que este foi formado na conquista dos espaços e tem na
apropriação territorial usos intensivos da natureza um móvel recorrente dos
interesses da expoliação e das alianças políticas, características marcantes que
ainda se mostram significativamente presentes na nossa formação territorial
mantendo-se subjacente a questão ambiental.
Foramdestacadosos paradoxos do papel do Estado ao construir e
implementar a sua política ambiental através dos instrumentos normativos, de
controle e de comandoque configuraram a geopolítica ambiental, em que a
redefinição e reapropriação de diversos usos e ocupações do espaço nem sempre
se dão em consonância comos interesses políticos, ambientais, econômicos e
sociais. Contraditoriamente a estes propósitos, a questão ambiental inscrita na
sustentabilidade e restrita ao âmbito dos agentes e dos discursos legítimos assume
como pressupostos, por um lado a continuidade da apropriação das condições
naturais pelo processo de acumulação de riqueza abstrata, criando novos circuitos
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de valorização de capital, por outro destaca os múltiplos usos sociais das condições
naturais.
A quinta seção a Configuração político-constitucional da política
ambiental brasileira, expõe que o controle dos recursos naturais é indispensável
para

assegurar

o

padrão

atual

de

acumulação

capitalista

eevidência

a

correspondência das áreas territoriais,onde estão alocados os recursos naturais
estratégicos, com a distribuição das bases das zonas militares estadunidenses.
O padrão de acumulação em curso na América Latina e no Brasil reporta para
uma macroestruturação da geografia econômica sob o comando do imperialismo,
que apresenta como significadoa interação das frações locais da burguesia com a
burguesia internacionalizada. O principal esboço dessa estruturação econômica é a
Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional da América Latina (IIIRSA) e
no Brasil com o Plano de Aceleração de Crescimento (PAC). Por esse padrão,
observou-se a reprimarização da economia para a expansão do agronegócio, a
exploração de minérios, ampliação de áreas para a geração de energia, abertura de
novas rotas de capital, que precisam remover os obstáculos para liberar novas rotas
para o crescimento, colocando a Amazônia como epicentro dos conflitos ambientais.
Assistimosà expropriação de terras indígenas e comunidades tradicionais, o
aumento da exploração do trabalho, a redução dos investimentos nas políticas
sociais, aflexibilização da legislação ambiental e do controle social sobre os recursos
naturais. Apresentamos as linhas gerais da IIIRSA e sua correspondência com o
PAC, observando seus nexos em áreas destinadas a conservação ambiental em
Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanentes (APPs).
Para

Raffestin

(1993),as

relações

marcadas

de

poder

sobre

um

territóriodespertam a cobiça das geopolíticas como campo de possibilidades à
execução produtiva mediada pela técnica e pelo trabalho, que reconhecem na
necessidade de adequação as novas exigências do modelo produtivo pautado em
uma nova relação de trabalho e gestão dos recursos naturais.
A partir dos instrumentos da política ambiental, comumente alinhados aos
acordos bilaterais com as grandes corporações internacionais, assiste-se a
apropriação e a destruição dos recursos naturais, consubstanciados aos recursos
crescentes da violência, como características dos governos em crise de
legitimidade,comprometidos com o ajuste estrutural e com o novo modelo de
desenvolvimento com manutenções e transformações em relação ao existente.
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Na sexta seção foi analisada a Política Ambiental em Sergipe:
incorporação da proteção da natureza à política de escala e o local no
(re)ordenamento do território a partir da reflexão das formas históricas de
significação e apropriação do espaço para se construir a sustentabilidade e a justiça
ambiental no Brasil, anula-se a multiplicidade de formas de conceber e agir junto ao
ambiente natural, que se contrapõem a forma homogeneizante de intervir na
natureza.
Nesse sentido, a continuidade e a homogeneidade são características que
definem a essência da evolução das políticas ambientais em Sergipe, no modelo de
desenvolvimento sustentável, mesmo que aparentemente essas mudanças e a
heterogeneidade

possam

continuidade

a

e

parecer

homogeneidade

àsmarcas fundamentais
disfarçadas

de

do

mudanças

processo,

a

no

e

local

aheterogeneidade com ênfase nos recursos naturais e dinâmicas locais, termina por
reforçar outra característica importante das políticas públicas, sua duplicidade,
expondo a distância entre o que mostra e o que esconde, entre o que promete e o
que oferece, entre o que faz e o que diz que faz.
O conflito dispõe de uma dinâmica a ser questionada quanto à natureza das
classes sociais e dos conflitos fundamentais, nas interfaces da escala global,
formados frente ao controle do sistema histórico de ação e dominação social do
espaço.
O espaço geográfico é a expressão visível de como a sociedade está
organizada segundo normas estabelecidas, mas é a partir do controle do território,
locus estratégico de poder, que torna-se possível – ao mesmo tempo e de maneira
dialética – não só permitir ou impedir o uso de riquezas naturais mas analisar a
condução da política ambiental estadual a partir de normas estabelecidas pela união
e a forma de descentralização com o município na centralidade da gestão,
recebedor e indutor das políticas públicas. Nesta análise, pretendeu-se, também,
superar dicotomias conceituais e substanciais frequentemente postas nas questões
ambientais,

entre

ecologia/economia,

sociedade/natureza,

meio

físico-

biótico/organização sócioeconômica atrelando a questão ambiental ao dinamismo
próprio e contínuo do movimento de produção e reprodução dos espaços, que
emergem na capacidade de articular discursos e ações, de marginalizar e esconder
erros, fracassos, ineficácia das estratégias e ignorar críticas recebidas.
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A sétima seção O sentido da racionalidade técnica instrumental na
política ambiental foi analisada a partir das formas de adequação do meio
ambiente

e

da

sociedade

ao

crescimento

econômico,

pautados

na

racionalidadetécnica instrumental, em que, a ciência e a tecnologia passam a ter
papel importante e imprescindível na política ambiental ancorada no ambientalismo
de resultados e como projeto reformador no bojo da perspectiva economicista
hegemônica. Foi elucidado que os problemas sociais e ambientais tratados
instrumentalmente como interesses personalizados são passíveis de negociação
entre atores eresolvidos a luz da revolução da eficiência tecnocientífica.
A discussão proferiu-se precisamente sobre o processo por meio dos quais os
indivíduos vinculam sua ação prática a uma orientação crescentemente racional,
analítica e empírica, direcionada a substituição das atitudes e orientações
tradicionais de concepção teórica, por métodos ditos mais dinâmicos e efetivos de
decisões,

que

envolvem

informações

de

natureza

objetiva

e

abstrata,

fundamentadas no conhecimento de leis, normas e regularidades do mundo objetivo,
onde a natureza como mercadoria tem a substancia reduzida a função. Dessa
forma,os recursos da natureza passam a ser utilizados para consecução de metas,
que tendem a formulação de cursos de ação e controle do espaço. A ação adquire
sentido na materialidade e nas singularidades, visto que, a vida não é produto da
técnica, mas da ação política. Esse espaço passa a ser hegemônico e nele se
instalam as forças que regulam a ação no tempo histórico e as ações que nele se
realizam são tratadas como potencialidade de lucro até o ponto de naturalizá-las.
A suposta racionalidade técnica e a pátina de cientificidade que o discurso do
desenvolvimento sustentável se arroga, legitimam essa representação como sendo
a única forma possível de conter a crise ambiental. Nesse momento, afirmamos que
a questão ambiental ancorada na sustentabilidade e todo aparato de políticas
ambientais que a sucedeu, além de uma estratégia de reprodução do capital,
consolida-se como uma afinada estratégia de controle social.
Na Síntese necessária, faz-se uma releitura da tese em função da
compreensão da ação transformadora da natureza pelo homem, como se processa
e como ela o transforma, no sentido de apreender o movimento da realidade, a partir
das discussões das questões gerais teóricas como base para investigações futuras
e das concepções da natureza como objeto da reflexão humana, do pensamento
ocidental instigada pela idéia de natureza histórica, como algo ligado a gênese das
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concepções de natureza contemporâneas e a política pública como ações
planejadas do governo que visam por meio de diversos processos atingirem alguma
finalidade.
Este procedimento agrega diferentes ações governamentais e introduz a idéia
de planejamento como ações coordenadas, investidas em instrumentos legais,
classificadas como políticas públicas realizadas por diferentes organismos
governamentais, que instauram regimes de produção de poder com configurações
territoriais contraditórias no arcabouço do Estado nacional e da economia
globalizada.
No decorrer da pesquisa tornaram-se evidentes o processo de urbanização
mais intenso no Território da Grande Aracaju pelo aparato dos serviços, atividades e
empreendimentos instalados e o favorecimento destes a partir do processo de
expansão da capital.

Os impulsos a expansão,

a modernização e o

desenvolvimento eram dados principalmente pelas atividades comerciais, de
serviços e minerais. Percebemos, também, durante a pesquisa, que as comunidades
entrevistadas apresentavam certo receio em falar dos problemas da cidade,
principalmente sobre a falta de serviços públicos e dos projetos, programas e ações
voltados a políticas públicas ambientais, devido ao ano eletivo,que consistia na
mudança de Prefeitos e Vereadores, principalmente, quando os entrevistados eram
ambulantes ou pessoas que prestavam serviço a prefeitura.
Se por um lado o espaço se homogeneizava pelo predomínio da política
ambiental para o desenvolvimento sustentável, introduzindo a ideologia tecnocrática
e individualista, por outro, ele apresentava-se fragmentado pelas exigências da
divisão do trabalho, do não trabalho, das necessidades, dos desejos e funções. As
constatações através das falas da comunidade consistiam no medo da violência, da
falta de trabalho e da falta de atendimento aos serviços públicos como:
abastecimento de água, saneamento básico e atendimento médico. Muitas vezes,
essa falta era encoberta pela promessa, por parte do poder municipal e de atrativos
empresariais (instalação de fábricas, incentivos turísticos e agrícolas).
Nesse momento final de reflexão sobre o conjunto da pesquisa, propomos
abrir o debate sobre a relação sociedade-natureza, sobre a sociedade em que se
instala o desenvolvimento sustentável e apresenta a natureza como fator de
produção apropriada por uma classe e subsumida ao capital como discurso e prática
hegemônica a dominação e a partir do esforço de pensar os limites do sistema

35

capitalista que se apresenta na destruição da natureza e na fabricação de
miseráveis, partindo da leitura (além de outros autores) dos escritos de Marx e
Engels (1998), quando dizem reconhecer uma única ciência (a da História),
enfatizando a perspectiva dialética dos processos desenvolvidos no tempo (o ser e o
vir a ser, além do ser e do não ser da lógica formal), apontando o caráter ao mesmo
tempo único e diferenciado das ciências naturais e das ciências humanas, em que, a
impossibilidade de separação entre os dois aspectos se faz mais marcante, muito
clara nas ciências ambientais contemporâneas.
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2 NATUREZA NA PERSPECTIVA DO VALOR DE USO E TROCA
A consciência que o homem tem da própria
espécie altera-se por meio da alienação, de modo
que ávida genérica se transforma para ele em
meio.Karl Marx.

O valor de uso da natureza, como meio de vida, tem-se como uma
propriedade da riqueza independente de sua forma histórica. Pode-se afirmar que os
valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a
forma social desta (MARX, 1988). Já o valor de troca tem sua determinação histórica
(mercantil) bastante clara, que com o advento do capitalismo a natureza passou a
ser entendida como recurso, fonte inesgotável de lucro.
A natureza relacionada com o desenvolvimento da ciência passa a condição
material do desenvolvimento capitalista e tem o necessário tomado como a única
coisa que interessa cientificamente, considerando o casual alheio a ciência. Para a
ciência o que não se pode traduzir em leis, o que não se conhece, é-lhe indiferente,
pode ser desprezado e refutado, passa então, a liquidar a casualidade simplimente
negando-a, porque o casual está fundamentado na necessidade absoluta, que é
determinada por si própria e não pelo desenvolvimento.
A dominação da natureza e dos homens passa a ser perseguida para o
desenvolvimento do processo produtivo, os bens naturais são determinados e
diretamente apropriados como fatores de produção.
A trajetória da relação sociedade-natureza no tempo histórico forneceu as
bases para a compreensão das contradições na apropriação e criação do espaço,
das relações sociais de produção que fizeram emergir as políticas de Estado na área
ambiental.
2.1 A Natureza como Meio de Vida
As sociedades, ao reproduzirem as condições de sua existência, estabelecem
relações vitais com a natureza, as quais, em meio ao desenvolvimento histórico
desvendam a objetividade e a materialidade dessas relações em suas múltiplas
manifestações. É através do trabalho e do tempo histórico que as sociedades ao
produzirem e reproduzirem sua condição material de existênciafazem como unidade
com dois elementos: valor de uso e valor de troca.
No mundo medieval, Deus era a própria natureza em sua essência. Os
segredos do ambiente eram segredos de Deus e do sagrado. A fé seria algo
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incontestável e absoluto. Tomás de Aquino afirmava que para conhecer é preciso,
antes, crer (CARVALHO, 1991).
A economia medieval tinha suas bases econômicas fixadas, sobretudo, em
recursos orgânicos e renováveis, como a madeira, a água, o vento e a força de
tração animal. E as diferenças existentes entre o homem primitivo e o meio natural
não eram suficientes para colocá-las em mundos distintos, tal como fazemos hoje,
um mundo natural e outro social, e cada um com sua alteridade. Não existia a
privatização dos espaços, toda a natureza era comunal e meio de reprodução vital,
os princípios que chamamos de ecológicos não eram subvertidos ainda à lógica
mercantilista. O aparato jurídico medieval (jusnaturalismo 2) não justificava a
propriedade, mas, a apropriação da natureza como um direito fundamental, junto
com a vida e a liberdade. O jusnaturalismo, para Carvalho (1991), juntamente ao
contratualismo, davam-se como instrumento de luta e defesa dos direitos humanos.
A natureza, nesse sentido, não exprime uma realidade passiva, mas uma atitude
humana diante dessa realidade seja de ordem física ou moral.
O estado de natureza foi analisado por Hobbes para justificar o absolutismo 3 e
a origem da sociedade, defendendo a ideia segundo a qual os homens só podiam
viver em paz se concordassem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado.
Para Hobbes, o homem no estado de natureza é competitivo, egocêntrico, o lobo do
próprio homem. Seria necessário que a sociedade fosse regida pela política para
controlar o instinto violento do homem. A utilidade dessa hipótese serve para
esclarecer a natureza das coisas, permite julgar moralmente a degradação do
homem social e embutir naturalidade nas suas ações (ibdem).
Já em Locke (1978), a propriedade se justificava como direito natural que todos os
homens detinham ainda no estado de natureza:
2

Jusnaturalismo é a corrente de pensamento jurídico que prevaleceu na Europa, na Idade Média, e
considerava que existiria um sistema de normas, outro que o das regras estatais, que o homem
deveria apreender intelectualmente e que seria superior ao direito estatal e a ele anterior. Assim, o
jusnaturalismo não parte da observação da realidade, não observa os fatos, mas adota o raciocínio
subjetivo como fonte de supostas verdades. Ele encarna a metafísica jurídica, naquele sentido tão
próprio que lhe atribuiu Augusto Comte, o de uma filosofia, já não mais teológica, e ainda não
positiva, em que a imaginação prevalece sobre a observação como critério de conhecimento
(ROUSSEAU, 2001).
3

O século XVII na Europa continental é o marco do absolutismo monárquico, tendo seu expoente
máximo o Luis XIV, o Rei Sol, que ficou famoso pela frase ―L’Étatc’estmuência da Contra-reforma‖
(representado na Inglaterra pela revolução anglicana). A filosofia do barroco se baseava no dualismo
existente entre o hedonismo e o medo do pecado ou fervor religioso – enquanto que a busca pelo
essencialmente humano já havia começado no Renascimento; havia o receio do divino sobrenatural
que poderia punir o terreno e transitório (ROUSSEAU, 2001).
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O homem, nascendo, conforme provamos, com direito à perfeita
liberdade e gozo incontrolado de todos os direitos e privilégios da lei
da natureza, por igual a qualquer outro homem ou grupo de homens
do mundo, tem, por natureza, o poder não só de preservar a sua
propriedade – isto é, a vida, a liberdade e os bens – contra os danos
e ataques de outros homens, mas também de julgar e castigar as
infrações dessa lei por outros conforme estiver persuadido da
gravidade da ofensa, mesmo com a própria morte nos crimes em que
o horror do fato o exija, conforme a sua opinião (LOCKE, 1978, p.
67).
Como no estado de naturezanão é possível garantir a propriedade
como direito natural inviolável, é preciso uma associação civil que
garanta a partir de leis estabelecidas a inviolabilidade da propriedade
(LOCKE, 1978, p. 82).

Foi principalmente Locke quem fundamentou a legitimidade da propriedade e
da apropriação original da terra no trabalho, afirmando que o trabalho e o produto do
trabalho são propriedades do trabalhador (se bem que, sendo o trabalho alienável,
os produtos do trabalho alienado pertençam a quem o adquiriu: e daí a justificação
do capitalismo) (ENGUITA, 2000).
Praticamente todos os jusnaturalistas seguiram à risca esse modelo, exceto
Rousseau (2001), para quem o estado de natureza é a garantia de dois princípios
inalienáveis: a liberdade e a igualdade; princípios esses violados com a formação da
sociedade civil e a instituição da propriedade, fundamentosda desigualdade entre os
homens. Para restabelecer a ordem, seria preciso um Contrato Social, pelo qual
fossem asseguradas a liberdade e a igualdade. Tal ordem é explicitada por
Rousseau em seu ContratoSocial, em 1762.
No estado de natureza, o homem vivia de forma simples, solitária,
inocente e feliz. Preocupava-se apenas com a sua conservação.
Entregue aos cuidados da natureza, correndo livre pelas florestas
imensas, sem precisar de seu semelhante e sem nenhuma obrigação
legal para o trabalho, o homem natural desfrutava o seu repouso sem
se preocupar com o dia de amanhã (ROUSSEAU, 2001, p. 251).
O homem no estado natural também não possuía a ideia do teu e do
meu, quer dizer, no estado de natureza não havia a idéia de posse
ou de propriedade em seu sentido estrito, ou seja, indicando que algo
era de alguém. O homem natural não tinha a consciência daquilo que
possuía, nem tampouco do que possuía o semelhante. Isso parece
fazer parte da idéia de que tudo era de todos. E, se tudo era de
todos, o egoísmo, a vaidade e a ambição eram sentimentos
inexistentes. A terra nesse estado estava virgem, abandonada à
fertilidade natural e coberta por florestas imensas queo machado
jamais mutilou (ROUSSEAU, 2001, p. 238).
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Rousseau (2001) recusa a concepção do homem violento e competitivo. Para
ele,o estado natureza não tinha existência histórica, a razão só veio com a
sociedade e com a linguagem; não fazia analogias entre o estado de natureza e as
ideias sociais como o fizeram Hobbes e Locke. O homem natural tinha necessidades
simples, era o mais organizado dos animais, seus filhos eram robustos, e o contato
com a natureza o fazia corajoso, selecionavam-se os mais fortes e tudo corria de
maneira uniforme até a civilidade.
[...] a ‗passagem‘ do estado de natureza ao estado de civil, que o
homem passa por esse processo de desnaturação. Desse modo, o
processo, até chegar ao estado de civilidade, foi lento e gradual. A
palavra tornou-se um sinônimo de abrandamento dos costumes e de
educação, criando um mundo gerado pelas aparências. Para
Rousseau, a civilidade seria uma maneira polida de agir e de
convivência entre os homens; um artifício comum, nesse estado, que
pode ser entendido como uma arte que engana os outros, baseandose em máscaras que imitam as virtudes naturais (BATISTA, 2009, p.
52).

Para Rousseau (2001), a moralidade e opiniões tornaram-se mais severas,
quando um homem passou a necessitar do outro, a igualdade desapareceu, o ferro
e o fogo civilizaram os homens, arruinando-os. Quando se precisou dos homens
para forjar o ferro, precisou-se de outros para alimentá-los. Assim surgiu o trabalho,
a divisão do trabalho, o desenvolvimento da propriedade, a desigualdade ligada à
propriedade, em que mesmo um trabalhando tanto quanto o outro, um tem de sofrer
(ROUSSEAU, 2001).
Thomas (1988) chama atenção para a tendência de o homem projetar na
natureza categorias e valores derivados da sociedade humana, para mais tarde
trazer de volta à ordem humana, que fariam críticas ou defesas, justificando
determinado comportamento social ou político com base na naturalidade. Nos
primeiros tempos modernos, a crença universal na analogia e na correspondência
tornou normal discernir no mundo animal uma imagem de organização social e
política.
[...] a hierarquia das espécies naturais era invocada para justificar as
desigualdades sociais no seio da espécie humana. Mesmo no interior
de cada espécie natural, acreditava-se que havia divisões sociais e
políticas estritamente semelhantes às presentes no mundo dos
homens. [...] a diversidade de espécies animais foi usada, inúmeras
vezes, para dar apoio conceitual à diferenciação social entre os seres
humanos; e devem ter existido poucas sociedades nas quais a
‗natureza‘ nunca tenha sido solicitada a conferir legitimidade ou
justificação (THOMAS, 1988, p. 73).
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A condição de valor dos bens materiais foi se consolidando através da forma
de organização humana em relação ao seu meio, que permitiu que este
representasse a natureza como algo que lhe é externo, que mais tarde se
concretizará ao que chamamos de modernidade. A transição da era medieval, na
Europa Ocidental para a etapa de hegemonia do capitalismo trouxe os elementos
constitutivos e reflexivos deste processo para o mundo.
A natureza torna-se valorizada em função da história particular que a
sociedade tem com o seu ambiente. Quando apropriada às necessidades humanas,
firma-se como conceito a-histórico, intrínseco à natureza humana, enquanto valor de
uso e riqueza material que satisfaz necessidades sociais. Nesse sentido, reproduzir
as condições de produção é se apropriar do espaço, produzir necessidades
específicas, valores de uso, que encerra determinada atividade produtiva adequada
a um fim, a um trabalho útil: ―[...] o trabalho é um processo entre o homem e a
natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e
controla seu metabolismo com a natureza‖ (MARX, 1988, p. 142).
O valor de uso tem-se como uma propriedade da riqueza independente de
sua forma histórica. Não importa qual seja o modo de produção; o homem produz
riqueza com o objetivo de satisfazer suas necessidades, seja de forma direta (meio
de subsistência) ou indireta (meio de produção).
Qualquer produto que tenha a capacidade de satisfazer necessidades, como
condição de vida, mas não tenha a propriedade de ser trocado por outro, não pode
ser levado ao mercado para a troca; não é um elemento constitutivo de uma
economia mercantil, embora até possa coexistir com ela. Logo, não é uma
mercadoria. Por outro lado, é difícil pensar em um produto que não tenha valor de
uso e possua valor de troca, já que nenhum produtor desejará comprar, pagando
por isso algo correspondente a um valor de troca, se a mercadoria em questão não
satisfizer suas necessidades; isto é, nenhum produtor troca uma mercadoria sem
reconhecer na mercadoria alheia um valor de uso. Trata-se de uma pré-condição
para a troca. O valor de troca de uma mercadoria só se define na relaçãodesta com
outra. Isso permite caracterizá-lo como puramente relativo, sendo essa relação
mutável no tempo e no espaço.
Uma coisa pode ser um valor-de-uso e não ser um valor: basta que
seja útil ao homem sem provir do seu trabalho. Assim,acontece com
o ar, prados naturais, terras virgens, etc. Uma coisa pode ser útil e
produto do trabalho humano e não ser mercadoria. Quem, pelo seu
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produto, satisfaz as suas próprias necessidades, apenas cria um
valor-de-uso pessoal [mas não uma mercadoria]. Para produzir
mercadorias, tem não somente de produzir valores-de-uso, mas
valores-de-uso para os outros, valores-de-uso sociais. [E não basta
produzir para os outros. Para ser mercadoria é necessário que o
produto seja transferido para outrem, que o utilize como valor-deuso, por meio de troca.] Finalmente, nenhum objeto pode ser um
valor se não for uma coisa útil. ‗Se for inútil, o trabalho que contém é
gasto inutilmente, [não conta como trabalho] e, portanto, não cria
valor‘ (MARX, 1988, V.I, p. 46).

O valor e valor de uso formam uma contradição na unidade mercadoria. Para
se definir enquanto tal, a mercadoria deve satisfazer necessidades - ser um valor de
uso - e, ao mesmo tempo, ser capaz de trocar-se por outras - ser um valor. Essas
duas categorias formam uma contradição, já que uma mesma mercadoria ora se
apresenta como valor, ora como valor de uso, nunca como os dois ao mesmo
tempo.
Quando um produtor leva a sua mercadoria para a troca, ela se encontra
nessa situação enquanto um valor e um não-valor de uso, para o seu produtor.
Nesse momento, este último está negando (alienando) o valor de uso de sua
mercadoria com o objetivo de apropriar-se de um outro, distinto daquele que
produziu. Se essa mercadoria fosse reconhecida por ele como um valor de uso, ele
não a trocaria, visto que estaria interessado em suas propriedades materiais úteis, e
não na sua capacidade de ser trocada (CARCANHOLO, 1998).
A partir da intensificação da interferência humana, a natureza assumiu a
condição de meio, extensão e movimento, objeto passível de dominação e
reprodução, algo compreensível e regulado através do estabelecimento de leis,
paradigmas científicos e da técnica, que permitiriam desvendar todos e quaisquer
mistérios de sua existência e manipulá-la em seu favor. A atitude contemplativa de
coleta, de produção primitiva para atender as necessidades humanas, dava lugar à
ação de domínio e controle, resultando a domesticação.
A relação homem-natureza altera-se substancialmente, manifesta nas
relações de trabalho, nas necessidades sociais de consumo e nas formas de
organização social. ―A natureza aparece agora não apenas como objeto de trabalho,
mas principalmente como meio de trabalho cuja expressão maior é o solo
agricultável‖ (MORAES, 1999, p. 77). Gestam-se e explicitam-se o caráter
mercantilista no interior das contradições do valor de uso e de troca, no que
concerne à substância e à determinação do próprio valor, da natureza.
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[...] o valor é, antes de tudo, uma categoria social. Não há valor sem
trabalho, em seu duplo significado: valor de uso e valor de troca. O
primeiro expressa a substância mesma do valor, o seu fundamento
material. Ele exprime a utilidade do produto para a satisfação das
necessidades humanas [...] A medida real do valor de uso será,
então, a quantidade de trabalho (expressa em tempo de trabalho)
socialmente necessária para sua obtenção. Nesse sentido, a história
humana, até o advento do capitalismo, é marcada basicamente pela
produção dos valores de uso. Com a intensificação do comércio e da
produção de mercadorias, a ênfase passará a ser produção de
valores de troca. Contudo, os valores de uso continuam tendo uma
existência real, só que agora como veículo do valor de troca
(MORAES, 1999, p 110).

Apesar da intensificação de produção de mercadorias na modernidade, a
natureza não perde seu valor de uso, satisfação das necessidades humanas, no
entanto, a produção de valor surge nas relações de produção historicamente
situadas, significando que o capital não está anteriormente e futuramente
solidificado. Mas coloca na possibilidade do consumo alheio a materialização das
relações de troca e de abrigo na subversão das condições sociais, objetivas e
subjetivas, para a produção da sua própria valorização.
A natureza, como meio de vida, manifesta-se até a idade média como objeto
de transformação para satisfazer as necessidades humanas, possui ainda poucas
mediações entre natureza-trabalho, técnicas rudimentares, uma divisão simples do
trabalho, elevado grau de dependência quanto à disponibilidade de recursos de fácil
acesso por parte da comunidade. O espaço é riqueza natural em meios de
subsistência e a separação homem-natureza encontra-se ausente. Não existia o
culto à mercadoria e nem à natureza enquanto recurso, dentre os quais, as
necessidades humanas são submetidas à lógica da valorização.
2.2 Natureza como Recurso
A concepção dual de natureza aparece ainda na Idade Média com a natureza
exterior, ainda não dominada pelo mercado, concebida como ―a natureza primitiva,
criada por Deus, a matéria – prima da qual a sociedade é construída, o reino dos
objetos e dos processos que existem fora da sociedade", que seriam as rochas, os
rios, as árvores, enfim os elementos internalizados no processo de produção social.
A natureza concebida como universal, ou seja, "a natureza humana, na qual
está implícito que os seres humanos e seu comportamento são absolutamente tão
naturais quanto os aspectos ditos externos da natureza" (SMITH, 1984, p. 12).
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O pensamento teológico da Idade Média expõe sua antropocentricidade ao
violar vidas de animais e plantas, por simples prazer de matar, no caso de autorizar
a caça por esporte e afirmar o poder do homem sobre a natureza.
A teologia da época assim fornecia os alicerces morais para esse
predomínio do homem sobre a natureza, que tinha se tornado, em
inícios do período moderno, um propósito amplamente reconhecido
da atividade humana. A tradição religiosa dominante não mantinha
nenhum vínculo com aquela "veneração" da natureza encontrada em
várias religiões do Oriente e que o cientista Robert Boyle
corretamente reconhecia como um ‗obstáculo desencorajador ao
império do homem sobre as criaturas inferiores‘. Desde os tempos
dos anglo-saxões, a Igreja cristã na Inglaterra colocou-se contra o
culto das nascentes e dos rios. As divindades pagãs do bosque, da
corrente e da montanha foram expulsas, deixando assim
desencantado o mundo, e pronto para ser formado, moldado e
dominado(THOMAS, 1988, p.29).

Ações humanas de culto ànatureza, estabelecidas no contrato social,
orientadas pelo cunho religioso, de influência judaico-cristã, foram superestimadas
por historiadores americanos da época. ―Deus e natureza se tornaram realidades
distintas, separadas, e o homem passa a ocupar posição intermediária entre ambas;
o que vem lançar as raízes do teocentrismo, antropocentrismo e da história‖
(DUARTE, 2003, p. 26) e não impediu o reconhecimento de que foram os novos
incentivos comerciais que fizeram a diferença.
Foi menos a substituição do animismo pagão pelo cristianismo que a
pressão do comércio internacional de peles o que levou à caça
predatória e a uma destruição sem precedentes da vida selvagem
canadense. Como notaria Karl Marx, não foi sua religião, mas o
surgimento da propriedade privada e da economia monetária, o que
conduziu os cristãos a explorar o mundo natural de uma forma que
os judeus nunca fizeram; foi aquilo que ele chamou ‗a grande
influência civilizadora do capital‘ que, finalmente, pôs fim à
‗deificação da natureza‘ (THOMAS,1988, p.31).

No momento da apropriação privada do espaço com a delimitação de uma
dada porção deste, tornando-o território, longe de ser um processo natural, ocorre a
exaustão da área com natureza abundante, ainda que se trate de práticas précapitalistas de produção, que transforma substancialmente a relação homemnatureza. A natureza aparece agora não apenas como objeto de trabalho, mas como
meio de trabalho, cuja expressão empírica maior é o solo agricultável. Há um
aumento da quantidade de trabalho e consequentemente da produção material.
Estas informações estão inscritas em quadros particulares, histórias ímpares e
autônomas em que,
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os contatos entre civilizações são inexistentes, tênues ou
esporádicos. Desse ponto de vista, os modos de existência achamse expressivamente associados aos espaços em que se localizam.
Contudo, é preciso frisar que quando os pressupostos materiais do
capitalismo, bem localizados em algumas sociedades europeias,
começam a se estabelecer, o espaço da relação sociedade-espaço
já ultrapassou os limites da apropriação natural (MORAES, 1999, p.
82).

À medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, novos valores vão
sendo agregados a essa realidade e o homem vai se separando da natureza, não de
forma absoluta e em todos os lugares, mas onde essas ideias começam a ganhar
corpo (como nas primeiras sociedades orientais). A natureza é divinizada pelo
pensamento teológico e, posteriormente a filosofia dos gregos, embora tirando do
julgo da religião, ratifica a separação entre o natural e o social, criando uma natureza
orgânica, imóvel. Como bem explicita o modelo geostático do filosofo grego,
Aristóteles, a Idade Média é marcada por essa concepção, porém de forma mais
intensa.
Esse conceito de natureza só vai ser rompido com a consolidação do modo
de produção capitalista nos séculos XVII e XVIII, que trazem uma concepção de
homem incompleto, no qual os princípios norteadores passam a ser os do espírito do
capitalismo, ávido pela aquisição de riquezas que lhe possibilitaria satisfazer seu
desejo. Nesse novo contexto socioeconômico, a ideia de uma natureza divina,
sacralizada, já não atendia aos interesses daquela sociedade que via nessa
natureza uma fonte de recursos que seriam empregados na reprodução do capital.
Para isso, as ideias de Descartes, Bacon e Newton vão ser fundamentais para a
sistematização dessa nova concepção de natureza como uma máquina, a ser
operada e explorada pelo homem.
Smith (1984),afirma que a concepção de natureza exterior de Bacon não era
arbitrária, pois já possuía de certa forma, a conexão entre indústria e ciência,
devendo as artes mecânicas estarem a serviço da produção, e assim aumentar a
produtividade do processo de trabalho. Ao tempo que, o desenvolvimento da
indústria de produção em massa tenha conduzido a ciência à subordinação ao
capitalismo industrial de modo significativo, ela ainda possuía certa autonomia,
sobretudo nos centros de pesquisa pura. Acredita-se que por mais intimamente
ligada que a ciência esteja à indústria, ela ainda compartilha com Bacon e mesmo
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com Newton, da concepção epistemológica de natureza interior, mesmo que na
Ciência Moderna ela seja exterior e, ao mesmo tempo universal.
O caráter dominante do modo de produção adquire capacidade de penetrar,
desenvolver e dissolver ou incorporar antigas relações sociais, sobre as quais
constrói as suas próprias. Nesse sentido, o valor de uso se expressa somente por
meio do valor de troca. A natureza é valorizada somente se adquirida à forma de
mercadoria e puder ser trocada por outra mercadoria, ou, mais comumente, por
dinheiro.
A natureza antes sacralizada, com o advento do capitalismo, passou a ser
entendida como recurso, fonte inesgotável de lucro. Dessa forma, o início da
modernidade acerta a relação dessacralizada e utilitária com a natureza cientificada,
abrindo-se para a economia mundial que já começa a acontecer. Mas, até o
Renascimento o natural seria ainda a encarnação de sobrenatural em um mundo
dicotômico no qual Deus continua sendo o demiurgo da natureza.
Em Oliveira (2008) a natureza não é algo exterior ao homem, este é a própria
natureza e traz em si mesmo, esta presença ameaçadora. Que tem seu ponto
culminante na ameaça maior, que é a morte, que o homem responde com temor e
medo.
A desumanização da natureza, para Duarte (2003), é um processo no qual a
natureza passa a ser concebida como movimento mecânico, objeto insensível que
não contemplaria mais a presença humana. O homem passa ser a externalidade da
natureza, em razão da natureza ser a externalidade do homem; um não faz parte do
outro, distinção que nem sempre existiu.
O fato é que entre os seres que habitavam esse universo, as
diferenças existentes não eram suficientes para colocá-los em
mundos distintos, tal como fazemos hoje: de um lado o mundo
natural, de outro, o social, cada um com sua própria alteridade
(CARVALHO, 1991, p 25).

A natureza, como recurso, foi se consolidando através da ideia de uma
natureza distante, externa ao homem, a qual remonta ao contexto do século XVII e
representa a deflagração de um processo em que se subverteu a imagem que o
homem tinha de si próprio e do mundo, fruto das relações sociais. A ciência, munida
de técnicas mais avançadas de observação e questionamento do mundo, advindas
da Astronomia, da Matemática e da Física, permitiu a Francis Bacon (1561 – 1626),
a Galileu Galilei (1564 – 1642) e a René Descartes (1596 – 1650) a proposição do
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método experimental, possibilitando a verificação da uniformidade do Universo
orientado por leis mecânicas que passam a considerar a natureza sem alma, sem
vida, mecânica, geométrica. O homem perde o conceito divino de integração com a
natureza.
Com a revolução mecanicista, Duarte (2006) observa que ocorre a perda da
concepção orgânica da natureza, que passa a ser compreendida por meio da
mutação radical que mantém correlação com as grandes mudanças na concepção
de conhecimento. No interior dessas mudanças, o trabalho desconhece a origem da
energia que o executa, importando apenas seu aspecto quantitativo. Com isso, a
noção de substância se dilui dando lugar à matematização do conhecimento
científico.
Acaba a finitude do universo, ao contrário do universo grego, para qual a
existência de limites do universo é um signo de perfeição. Isso trará consequências
não só de ordem teórica, mas também, prática, nos séculos subsequentes. A ciência
se coloca não mais como teoria pura, mas principalmente intervenção na natureza
com objetivos práticos, políticos e econômicos. Por um lado, o homem sente-se
emancipado frente à natureza, agora concebida como ser outro; por outro lado, esse
homem não mais se apresenta como senhor do universo, provocando risco e pavor
por se considerar parte ínfima da totalidade infinita.
Com a constituição da teoria heliocêntrica e, posteriormente, com o
estabelecimento da lei da gravidade, esse momento é caracterizado como ruptura
com a forma anterior da relação homem-natureza. O nascimento da ciência
moderna passa a conceber a natureza e seus elementos como objetos passíveis de
serem entendidos pelo raciocínio (SILVA, 1991).
Estabelece-se, então, a natureza como um objeto constante, passível de
dominação, uma natureza dessacralizada, subjugada a um homem livre de qualquer
tutela, capaz de procurar soluções para seus problemas com base em princípios
racionais. A concepção que propõe a separação do homem em relação à natureza
denomina-se externalização, e é vista por Moreira (1993, p. 18), como opostos:
―natureza e homem são opostos, um não faz parte do outro. O homem está excluído
do conceito de natureza e a natureza está excluída do conceito de homem‖.
No pensamento de Descartes, essa oposição homem-natureza, espíritomatéria, sujeito-objeto se completa e passa a fazer parte do pensamento moderno e
contemporâneo. A filosofia cartesiana atribui ao conhecimento um caráter
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pragmático que vê a natureza como um recurso. A partir dessa perspectiva,
pressupõe-se que o homem, enquanto ser pensante tem o poder de controlar os
movimentos mecânicos internos e externos da natureza, os quais podem ser
utilizados para realizar trabalho; progresso material para a sociedade ocidental, que
desencadearia a Revolução Industrial. Para Descartes, todos os elementos
existentes sobre a terra foram vontade de Deus, por conseguinte, se tornaram
utilizáveis pelos homens através da explicação dos princípios em que,
a potência da natureza é tão ampla e tão vasta, e esses princípios
tão simples e tão gerais, que não noto quase nenhum efeito
particular que de início eu não sabia que pode ser deduzido desses
princípios de muitas maneiras diferentes e que minha maior
dificuldade é, geralmente achar de qual dessas maneiras ele
depende deles. [...] avançarei mais ou menos no conhecimento da
natureza. Era o que prometia dar a conhecer pelo tratado que
escrevera, mostrando tão claramente a utilidade que o público
pudesse dele auferir [...] (DESCARTES, 1996, p.71-72).

O momento histórico em que se estabelecia a referida visão de mundo era
aquele do fortalecimento do sistema capitalista como modo de produção.
Amundialização desse modo de produção era um processo em curso, no interior do
qual o conceito de natureza como objeto passível de dominação, utilizado pela
ciência desenvolvida nesse período, legitimava, e legitima até os dias atuais, a sua
ampliação.
A ideia de um mundo desencantado progride com a busca de inovações
tecnológicas para o constante e contundente domínio da natureza em prol do
aumento da produção industrial, que irá manter a incessante acumulação de capital
pelos mesmos atores – detentores dos meios e dos bens de produção. Para
Carvalho (1991), com a inserção da industrialização no processo de produção de
mercadorias, o homem também passa a ser concebido como algo mecânico, em
função do entendimento de que seu corpo é separado da mente e, assim como a
natureza, ele é visto como um elemento constitutivo do processo produtivo, ou seja,
força-de-trabalho.
O novo modelo de produção traz uma concepção de realidade diferente, além
de se estruturar em um patamar inédito em relação ao meio natural. A natureza
torna-se elemento imprescindível para a obtenção dos lucros e para a evolução
competitiva dos nascidos estados nacionais.
O desenvolvimento das forças produtivas referencia o valor de troca, a
mercantilização. Essa afirmativa já traz dentro de si a própria negação das relações
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primitivas de produção (natureza como meio de reprodução da vida), introduzindo as
relações capitalistas, em que a natureza se inscreve como recurso. Esse é resultado
do processo de metabolismo social, que transforma o exterior, ao mesmo tempo em
que modifica o seu interior. O valor da natureza, enquanto supridora de
necessidades sociais, é subsumido pelo valor que a sociedade humana lhe atribui
por meio de suas relações sociais de produção e que consequentemente, também,
transformam o homem.
[...] está completa a mistificação do modo de produção capitalista, a
reificação das relações sociais, a aglutinação imediata das relações
materiais de produção com sua determinação histórico-social: o
mundo encantado, distorcido e posto de cabeça para baixo, no qual
Monsier Le Capital e Madame la Terre exercem suas fantasmagorias
ao mesmo tempo como caracteres sociais e imediatamente como
meras coisas (MARX, 1988, V.I, p. 279).

A divisão social do trabalho mental e físico, associada à mera produção das
mercadorias de forma automática pelos trabalhadores, é entendida por Marx como
alienação. Para Moreira (1993) e Casseti (1999), a alienação da relação homem –
natureza ocorre com o primeiro alienando-se de sua relação intrínseca com os
processos naturais para poder apropriar-se da segunda e transformá-la em
recursos.
Como recurso, a natureza dá continuidade à alienação do homem em relação
a ela, em relação aos meios de produção e em relação a ele próprio, fazendo com
que o modo de produção capitalista se expanda ainda mais, abrindo caminho para a
formação de grandes monopólios na virada do século XIX para o século XX. Esse
momento é caracterizado pela crescente incorporação de tecnologias ao processo
produtivo, atuando no sentido de intensificar a produção e a acumulação capitalista.
A presença maciça das tecnologias na produção industrial, principalmente
após a Segunda Guerra Mundial, promoveu a ampliação mais dinâmica do referido
modo de produção que, com a maior alienação dos trabalhadores e a necessidade
de reprodução contínua e ampliada do capital, combina ações científicas,
econômicas, sociais, políticas, entre outras, que acabam por culminar na
estruturação de um espaço de realidades com muitas desigualdades, tanto do ponto
de vista social e econômico quanto de sua expressão espacial (CASSETI, 1999).
Junto à predominância da visão de recurso natural associada à ideia da
utilidade, ou seja, tanto na natureza quanto nos homens, são observadas,
primeiramente, potencialidades para o almejado desenvolvimento social conforme o
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ideário de desenvolvimento das classes hegemônicas com seus diferentes proveitos
aos quais pode-se auferir certos valores.
A associação entre a ampliação do conhecimento científico, a elaboração de
tecnologias e a institucionalização da racionalidade econômica é incentivada pelas
necessidades do modo de produção capitalista visando à produção de mercadorias.
Leff (2001, p.22) enfatiza que ―o processo interno e expansivo da acumulação
capitalista gera a necessidade de ampliar o âmbito natural que, como objeto de
trabalho, se apresenta ao mesmo tempo como objetos cognoscíveis‖ e passíveis de
apropriação.
Sob tais princípios e pautados na ideia de um sistema terrestre natural aberto,
sem limites para o desenvolvimento econômico, estudos de ordem econômica
apontam dificuldades em relação ao alcance e às possibilidades de esgotamento de
certas reservas naturais, pois as mesmas não se encontram disponíveis em
qualquer lugar, às vezes apresentando difícil acesso e implicando em altos
investimentos para o seu aproveitamento na cadeia produtiva; evidenciando uma
preocupação com a oferta dos referidos recursos.
Altvater (1995, p. 29) acrescenta que
O moderno sistema industrial capitalista depende de recursos
naturais numa dimensão desconhecida a qualquer outro sistema
social na história da humanidade, liberando emissões tóxicas no ar,
nas águas e nos solos e, portanto também na biosfera. Nestes
termos, necessita de recursos naturais (energias e matérias-primas e
também cada vez mais das fontes genéticas localizadas, sobretudo
no Sul) e precisa de recipientes (locais de despejo onde os rejeitos
gasosos, líquidos e sólidos possam ser absorvidos ou depositados).

Diante desse processo, o próprio modo de produção capitalista exige o
estabelecimento de parâmetros para a valoração dos recursos naturais, bem como a
taxação sobre os rejeitos produzidos no interior do processo produtivo. A dominação
cada vez mais eficaz da natureza é submetida ao conjunto de valores próprios que
serve como ajuste ao funcionamento do processo produtivo existente. Este conjunto
de valores fundamenta-se na utilidade dos recursos naturais para consumo, como
mercadoria e serviços ecossistêmicos contidos no processo produtivo. Para Marx
(1988), é a possibilidade de uma equivalência geral entre os valores de uso que
permite a generalização da troca; tal equivalente é a quantidade de trabalho, uma
medida social, não natural. O valor da natureza mercantilizada, como expressão do
tempo de trabalho, agrega não apenas o trabalho vivo despendido na sua extração
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e apropriação imediata, mas também o trabalho morto contido nos meios de
produção, a exemplo dos cada vez mais avançados aportes tecnológicos.
Smith (1984) enfatiza a importância do trabalho como fonte exclusiva da
geração do valor que desenvolveu a teoria do valor-trabalho que se baseia na
compreensão dos conceitos de valor de uso e valor de troca.
O valor de qualquer mercadoria, portanto, para a pessoa que a
possui e que não pretende usá-la nem consumi-la em si mesma, mas
sim trocá-la por outras mercadorias, é igual à quantidade de trabalho
que lhe permite comprar ou dirigir. O trabalho, portanto, é a medida
real do valor de troca de todas as mercadorias (SMITH, 1984, p.133).
Nesse rude estado da natureza que precede a acumulação de capital
e a apropriação da terra, a proporção entre as quantidades de
trabalho necessárias para adquirir diferentes objetos parece ser a
única circunstância que pode proporcionar uma regra para o seu
intercâmbio (SMITH, 1984, p.150).

Para Martins (1999), o valor-trabalho, também, representa a forma de troca
entre duas mercadorias; em quantidades determinadas, refere-se à troca de
quantidades de trabalho contidas em cada uma. Já o valor de uso, refere-se à
utilidade de um objeto, à capacidade que este possui em satisfazer as necessidades
de quem o consome e está diretamente relacionado às características físicas e
materiais deste objeto. Desta forma, enfatiza a utilidade dos objetos para cada
consumidor e o poder de troca embutido nos mesmos, no qual a possibilidade de
ampliação da riqueza se daria através do aumento da produção de mercadorias, de
sua comercialização e do aprofundamento da divisão do trabalho, pois é o trabalho
aplicado na produção que confere valor de troca aos objetos.
No interior da discussão sobre a atribuição de valor aos recursos de ordem
natural, observa-se o poder de apropriação do capital, ao se apropriar do trabalho,
da terra e de outros recursos naturais, já que o mesmo possui o poder de
transformar tudo em mercadorias visando a sua ampliação. Para que a terra seja
utilizada de forma capitalista, faz-se necessário o pagamento de uma renda e para
outros recursos, como a água são necessários que se tornem escassos.
Nesse processo, ‗nenhuma coisa pode ser valor, sem ser objeto de uso. Sendo inútil,
do mesmo modo que é inútil o trabalho nela contido, não conta como trabalho e não
constitui qualquer valor‘ (MARX, 1986, p.49).
Para Martins, o que a terra produz, do ponto de vista capitalista, é
diferente do que produz o capital. ‗Assim como o capital produz lucro
(isto é, a parcela da mais-valia, de riqueza a mais, que o capitalista
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retém), e o trabalho produz salário, a terra produz renda; a partir da
qual mede-se o seu valor‘ (MARTINS, 1995, p.162).

Para Marx (1986), todos os objetos, inclusive a terra, já que se trata da
apropriação capitalista dos recursos naturais, bem como outras situações que se
dão no processo de consumo possui essa dupla expressão. A expressão valor de
uso denota utilidade, mas ganha seu real significado na relação com o conceito de
valor de troca, compreendido como uma relação quantitativa não somente de
necessidade, mas principalmente, como uma proporção em que valores de uso são
trocados por outros.
A partir dessa concepção dialética relacional do conceito de valor, propõe-se
a noção de renda funcionando como um artifício racional que seleciona os usos do
solo em determinadas localizações, que surge sob as formas de monopólio,
diferencial e absoluta. Os recursos de ordem natural são incorporados pelo processo
capitalista de produção como instrumentos ou meios de trabalho capazes de gerar
rendas e, assim como a terra, todas as forças de produção ligadas a ela contribuem
para a geração de renda, a fertilidade, a disponibilidade hídrica, a biodiversidade, e
as condições climáticas.
O valor da natureza está manifestado em sua utilidade, particularidade e
disponibilidade presentes e futuras, ―uma vez que a sociedade não age sobre a
natureza em si mesma, mas a partir de alguns recursos úteis a ela no tempo
histórico‖ (SANTOS, 1999, p.18). No entanto, as noções de utilidade e escassez,
com o advento do capitalismo, subsidiaram os postulados de uma leitura específica
da teoria do valor, conhecida como Escola Neoclássica. O princípio norteador dessa
escola é o valor de uso, no qual cada mercadoria incorpora uma necessidade
particular, um desejo, que ela possa satisfazer.
A economia não faz distinção entre o valor e o preço das mercadorias, o
mercado é que se encarrega de traduzir, através dos preços, as utilidades e os
desejos subjetivos dos agentes econômicos.
[...] Os preços são, portanto, indicadores da importância de cada bem
no conjunto da produção e do consumo e podem ser tomados
também como instrumentos reveladores da escassez, utilidade e
importância em determinado contexto ou conjuntura econômica
(MARTIN, 2000, p. 20).

A carência de determinados recursos em relação às necessidades leva a
economia a dedicar mais trabalho à sua produção, se é que são reproduzíveis,
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porque a carência mobiliza o trabalho quando ele é tecnicamente viável (numa
economia de mercado). Se o preço representa o que estamos dispostos a pagar em
dinheiro ou noutras mercadorias por um bem escasso, o trabalho corresponde ao
que estamos dispostos a pagar em esforço (ENGUITA, 2000).
[...] a valoração da natureza resume-se em um conjunto de métodos
úteis para mensurar os benefícios proporcionados pelos ativos
naturais e ambientais, os quais se referem aos fluxos de bens e
serviços oferecidos pela natureza às atividades econômicas e
humanas. Procura-se implementar a ideia de que a apropriação dos
referidos recursos no processo produtivo contribui para a melhoria do
bem-estar e do padrão de vida de todas as esferas da sociedade,
pois a partir de sua valoração pensa-se na possibilidade de se
estabelecer uma utilização consciente de recursos ainda abundantes,
visando a menor produção de rejeitos através do estabelecimento de
preços sobre tais impactos; bem como vislumbrando um uso racional
dos recursos escassos, já que os mesmos desempenhariam altos
preços (MOTA, 2001, p.9).

A natureza, transformada em recurso, não tem outra lógica senão a de ser
explorada até a exaustão, em que atinge a máxima valoração. Separada a natureza
do homem, não há como pensar em retroações mútuas, propostas em tratados
internacionais e nacionais. Esta ocultação não permite formular equilíbrios nem
limites, e é por isso que a ecologia não se afirma senão por via da crise ecológica,
mas como crise ambiental, na qual o capital inclui a defesa do desenvolvimento
sustentável.
2.3 A Natureza como Condição Material do Desenvolvimento
O desenvolvimento aqui é entendido como estratégia, ao mesmo tempo, de
reprodução do capital e de controle social não como prosperidade, evolução, e
melhoria para todos, que, segundo o discurso oficial serviria para consertar os
transtornos temporais provocados pela dinâmica inerente ao sistema permitindo que
os pobres dos países subdesenvolvidos possam desfrutar num futuro muito próximo,
das benesses que os ricos dos países desenvolvidos já desfrutam. Um
desenvolvimento marcado, principalmente, pela capacidade de consumir, pela
exclusão, pelo acesso a um conjunto de bens e serviços ilimitados, pela acumulação
capitalista e pelo dinamismo das mudanças. Nesse sentido, a modernização
capitalista seria em si mesma benéfica para a periferia do sistema, já que isto criaria
as condições pré-materiais para o advento do socialismo.
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A relação homem-natureza está no centro dessas contradições do mundo
moderno-colonial, em que a concepção de desenvolvimento é sinônimo de
dominação da natureza pela ciência. A moderna visão da natureza iniciada no
século XVIII encontra-se, segundo Collingwood (1986), baseada na analogia entre
os processos do mundo natural estudados pelos cientistas da natureza e os
problemas humanos estudados por historiadores. Daí decorre a expansão da visão
de progresso advinda da teoria evolucionista de Darwin, século XVIII, baseada em
seus antecessores enciclopedistas.
O movimento filosófico iluminista do século XVIII se encarregou de apagar os
traços religiosos medievais ainda existentes, do período renascentista, em que a
razão era considerada a luz que tirava os homens das trevas da ignorância;
abraçou-se a ideia do progresso, buscou-se ativamente a ruptura com a história e a
tradição ancoradas na modernidade. A crítica à metafísica passou a ser feita em
favor da física e a natureza passou a ser concebida como algo palpável. O mundo
agora é compreendido, a partir do real, do concreto, e não mais por dogmas
religiosos. Com o desenvolvimento do capitalismo, e mais precisamente com o
surgimento da Revolução Industrial, essas ideias acabaram se fortalecendo (SMITH,
1984).
Caracteriza-se este momento como a ruptura com a forma anterior da relação
homem-natureza (edênica e unitária); por um lado, o homem sente-se emancipado
frente à natureza, agora concebida como ser outro; em contrapartida, esse homem
não mais se apresenta como senhor do universo, provocando risco e pavor por se
considerar parte ínfima da totalidade infinita.
Aquilo que muitos encaram hoje como a primeira grande manifestação do
pensamento modernista, Harvey (2008b, p. 227) considera ―o domínio da natureza
como condição necessária à emancipação humana. Sendo o espaço um fato da
natureza, a conquista e a organização racional do espaço se tornaram partes
integrantes do projeto modernizador‖.
A alteração da relação homem-natureza vai se consolidando a medida que se
amplia o comércio e, consequentemente, surge uma nova dinâmica espacial
geográfica. Essa nova estrutura produtiva e organizacional, que nasce com o
capitalismo, vai redimensionando não somente a base para a produção de riquezas,
mas, principalmente, a concepção popular da ciência e do universo. A natureza na
sociedade capitalista adquire valores totalmente diferentes dos estabelecidos na
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Idade Média e o capitalismo à medida que busca novas formas de reprodução do
capital acaba por imprimir novas ideias na concepção de natureza conferindo-lhe
sua antinomia.
A esse respeito do conceito hegeliano de natureza, Duarte expõe enquanto
exterioridade e contradição.
A natureza resultou enquanto a ideia de ser-outro. Já que a ideia é,
assim, o negativo de si própria ou exterior a si mesma, então a
natureza não é exterior somente relativamente a essa ideia, mas a
exterioridade constitui a determinação na qual ela é enquanto
natureza (DUARTE, 2003, p. 36).

Tornando a natureza um meio universal de produção que provê o sujeito, o
objeto, os instrumentos de produção e é em sua totalidade um acessório para o
processo de produção capitalista, o capital se volta para superfície do solo em busca
de recursos materiais (SMITH, 1984). Desse modo, o processo de produção
capitalista precisa se expandir continuamente para sobreviver, tornando a
reprodução da vida material dependente do valor excedente.
O conhecimento na sociedade capitalista não tem mais o sentido da
reconciliação do homem com o mundo, como pregava a Igreja, mas sim como um
meio de controle da natureza, que daqui para frente vai ter que funcionar como uma
espécie de máquina perfeita, já que não pode falhar no fornecimento da enorme
quantidade de mercadorias, ou posteriormente de matérias-primas industriais, que o
novo sistema comandado pela burguesia vai requisitar (CARVALHO, 1991).
O domínio da técnica tornou-se imprescindível e resultou na domesticação da
natureza através da agricultura, fixou os povos em determinados territórios formando
o berço das antigas civilizações. Nesse contexto, surge a concepção de domínio
sobre a natureza, porque dominar a natureza seria dominar algo inconstante,
imprevisível e instintivo (CARVALHO, 1991).
Nessa relação de dominação, a natureza é o objeto a ser dominado pelo
sujeito, o homem. Para Porto-Gonçalves (1995), essa visão de natureza-objeto
versus homem-sujeito parece não considerar que o termo sujeito, além de significar
um ser ativo, dono de seu destino, também pode indicar a submissão a
determinadas circunstâncias. A visão antropocêntrica de mundo, na qual o homem é
o senhor de todas as coisas, faz com que se esqueça que o termo sujeito, pode
significar tanto aquele que age como aquele que se submete. A natureza, então
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separada do homem, advinda da Grécia e Roma antigas firmou-se no pensamento
ocidental dominante contrapondo-se a outras formas de pensar e de agir.
Tal processo, para Civale (2009), tornaria possível um olhar cada vez mais
minucioso sobre o objeto que ao interrogar a natureza, sob discurso científico
elaborado entre o Renascimento e o Iluminismo, procurava separar as afirmações
fantasiosas de tudo aquilo que poderia se identificar, verificar ou provar. Portanto,
entre o final do século XVIII e o início do século XIX, seria criada uma narrativa
sobre a natureza que se ancorava na influência dos progressos significativos das
ciências e das evidências de variações das espécies reveladas pelas viagens dos
naturalistas. O novo olhar e as novas interrogações sobre a natureza aos poucos se
sedimentariam até produzir o que seria a história natural e base para o
desenvolvimento.
Com a história natural, a relação homem/natureza passava a ser o centro das
atenções e discussões. Os iluministas atualizaram as idéias filosóficas, políticas,
médicas e geográficas dos gregos antigos, ao novo contexto. À época das Luzes, o
conhecimento científico se legitimava pelo conhecimento da natureza. Era
necessário, sem dúvida, um grande esforço de pensamento para se observar e
descrever a natureza, sobretudo em uma época em que o mundo se expandia de
forma incessante (CIVALE, 2009). Todavia, no pensamento clássico, algumas ideias
sobre a transformação da natureza começavam a deslocar o foco das coisas para o
interesse nos processos.
[...] essa época seria importante não apenas pelo conhecimento da
natureza, antes pelas noções de desenvolvimento e progresso. A
partir de um determinado momento, entre os séculos XVIII e XIX, a
natureza deixaria de ser vista como uma coisa fixa e imutável e
passaria a ser encarada dentro de uma perspectiva dinâmica. Desde
então, os objetos das ciências progressivamente seriam observados
como fruto de um processo histórico (ARENDT, 1988, p.93).

O domínio da natureza pelo homem através do conhecimento científico
mostra-se complexo para a compreensão dos não cientistas e fetichiza o
desenvolvimento. A subsunção da natureza à lógica do capital externo mostra a
incapacidade de um sistema social de produção e consumo de manter suas formas
e ritmos de crescimento sem acabar destruindo as próprias condições de sua
reprodução (DUARTE, 2006). Nesse sentido, para Marx (1986), a produção
capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do processo social de produção
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na medida em que destrói, ao mesmo tempo, as fontes originárias de toda a riqueza,
a terra e o trabalhador.
A natureza no desenvolvimento, portanto, diz respeito, ao mesmo tempo, às
relações entre os homens e às relações destes com a natureza, entendida como
condições materiais para o desenvolvimento e fornecedora de meios de vida. Temse o capitalismo como sistema social responsável por esta questão, tanto porque a
produziu historicamente como a concebemos hoje (domesticada, separada e
dominada), como porque nesse sistema se desenvolveu uma consciência crítica a
seu respeito, em que a conciliação do homem com a natureza só pode ser
encontrada em outra forma de organização social.
O capitalismo se plenifica em três grandes pilares: o (mercado), em que a
competição para a obtenção do maior lucro é sua linfa vital; a (irracional)
racionalidade organizativa de suas relações econômicas,que está fundamentada na
propriedade privada dos meios de produção, na economia monetária e no trabalho
assalariado; e a (indústria) onde a racionalidade de sua organização técnicoprodutiva que é ao mesmo tempo seu instrumento prático e seu pressuposto para a
realização do lucro, um sistema de ideias que, através de racionalizações redesenha
o todo como sendo a maneira mais desejável de se viver e em qual está subjugado
o conhecimento científico, que conduziu à exploração ilimitada do mundo natural
(BECKENBACH, 1995).
A natureza no desenvolvimento dá-se simultaneamente pela sua dominação e
dos homens através dos proprietários dos meios de produção, que se torna mais
evidente nos setores em que os bens naturais são diretamente apropriados como
fatores produtivos (extrativismos vegetal e mineral, agricultura e pesca).
Com efeito, é imediatamente claro que a monopolização dos bens naturais,
como a terra ou a água pelos latifundiários mantém pobres e dependentes os
pequenos agricultores, assim como a apropriação privada de vastas áreas de
minérios ou de floresta faz escravizar o trabalho de comunidades tradicionais. A
indústria, por outro lado, é um processo de transformação da natureza muito mais
elaborado e complexo; é um processo que necessita de um aparato humano e
tecnológico que dá visibilidade às relações sociais e às formas de exploração dos
homens, mas mantém invisíveis os elementos da natureza que existem em seus
processos produtivos e em seus produtos.
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A indústria, como sistema produtivo transformador da natureza em
mercadoria, é coexistente às relações sociais capitalistas não somente porque
nasce dentro destas, mas porque representa a definitiva afirmação do capitalismo
sobre qualquer outro modo anterior de produzir. Indústria e capitalismo estão em
simbiose porque qualquer sistema de produção é ao mesmo tempo um sistema de
reprodução. Revendo o processo de expansão do capitalismo e da indústria,
podemos observar que este se deu combinado ao crescimento quantitativo dos
materiais envolvidos (produtos e meios produtivos) e o desenvolvimento qualitativo
dos processos produtivos (tecnologia). Nas formas de reprodução do capitalismo, tal
desenvolvimento qualitativo aparece como principal e prioritário; porém o
crescimento quantitativo permanece o objetivo final, porque produzir mais em menos
tempo continua sendo a base da lucratividade das empresas e a medida da
competitividade do sistema econômico de qualquer país (BECKENBACH, 1995).
Em todos estes caminhos do chamado desenvolvimento, a racionalidade na
lógica do lucro capitalista coloca à mostra toda a insanidade do ponto de vista da
convivência humana, como cada coisa é grávida de seu contrário, então é possível
enxergar as contradições desenvolvidas pelo capitalismo em vários âmbitos do
processo de produção e reprodução. Além, do conhecido enfrentamento direto entre
as classes em seus processos de concentração e centralização dos meios
produtivos, o capitalismo desenvolve também contradições político-ideológicas que
levam ao despertar de identidades regionais que após terem sido mantidas
encobertas em mais amplos sistemas nacionais ou federativos, reivindicam
autonomia,

visibilidade

e,

sobretudo,

uma

diferente

posição

no

mercado

internacional e na geopolítica mundial (Idem).
Portanto,
[...] as contradições do espaço gestam-se e explicitam-se com a
entrada decisiva, ou melhor, com a captura do espaço pelo mundo
das mercadorias. Processo complexo e inacabado que, por
conseguinte, nos impede de conhecê-las integralmente; que se
refere não só aos circuitos de valorização, como também às relações
de dominação que aí atuam, às estratégias econômicas e políticas
de manutenção do conjunto social nos marcos das relações que
viabilizam e permitem à acumulação de capital subjugar a
reprodução social (MARTINS, 1995, p.14).

Ao se identificarem com o lugar, muitas vezes por necessidade, as
comunidades extrativistas como as que vivem na floresta, povos da floresta da
Amazônia, na medida em que, se afinam e se definem na diferenças e se opõem ao
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processo homogeneizante da globalização, reivindicam interesses regionais de
inserção dos seus produtos no mercado, como as essências e sementes utilizados
por grandes grupos comerciais em cosméticos, tornam-se parte do movimento do
capitalismo flexível fragmentário.
Para Carlos (1995), o fio condutor da análise das contradições do espaço está

fundado na tese, que ao produzir a vida, a sociedade produz simultaneamente o
espaço geográfico. E este é produzido pelo trabalho como atividade humana; seu
desvendamento é o ponto essencial para a visualização das relações de trabalho
entre os homens e a natureza.
O processo de produção do espaço fundado nas relações de
trabalho entre os homens e a natureza coloca-se como uma relação
que deve ser entendida em suas várias determinações. A produção
da vida não envolve apenas a reprodução de bens para a satisfação
das necessidades materiais, é também, a produção da humanidade
do homem [...] (CARLOS, 1995, p.64).

O desenvolvimento das forças produtivas permite aumentar o poder do
homem no domínio da natureza. O papel da produção do conhecimento e do
desenvolvimento técnico-científico torna-se fundamental não para a satisfação
crescente das necessidades humanas, mas, principalmente, para que a natureza no
desenvolvimento esteja orientada sob o processo de acumulação capitalista. Isso lhe
confere protagonizar a expansão do capital, como um fim em si, servindo à
preservação de um sistema que, para sobreviver, precisa se afirmar sempre como
um modo de reprodução ampliada, acumulativo, que ignora as crescentes
necessidades humanas e os limites naturais impostos.
Essa ignorância, para Altvater (1995), está articulada à arrogância prática, na
qual os estrategistas do desenvolvimento, conservadores e liberais, apreendem sem
constatar que a modernização, o desenvolvimento, a industrialização ocorrem em
uma sociedade mundial com recursos naturais limitados e relações de dominação
econômica demarcadas, que, por sua vez, transformam qualquer caso isolado em
um momento da sociedade mundial econômica e historicamente contraditória,
socialmente polarizada, politicamente conflitiva e ecologicamente unificada.
Desenvolvimento significa consumo de recursos e, portanto, também,
aumento da entropia e incoerência e desordem. Assim de modo
algum é evidente que pela política de desenvolvimento se realize o
objetivo almejado de produção da ordem (ALTVATER, 1995, p.67).
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Os limites da natureza no modo de produção capitalista não se interpõem ao
desenvolvimento, ao contrário, impõe-se à formação e à apreensão de um novo
discurso articulado a produção, teórico-prática de novas distinções, apropriada para
ordenar a multiplicidade dos processos de desenvolvimento, em qual a ciência e a
tecnologia tornam-se base para todo processo produtivo, possibilitando sua
reprodução.
Essa concepção de natureza como base ou terreno permanente para o
desencadeamento de toda a ação ambiental certamente é indispensável para a
coerência dos discursos ecológicos sobre as transformações do ambiente natural.
Soper (1996) acrescenta que essa concepção é essencial para os discursos que
enfatizam o caráter socialmente construído da natureza. Em contrapartida, para que
tenha completo sentido, a ênfase na relatividade e o condicionamento cultural das
qualidades consideradas ―naturais‖requerem o reconhecimento de características
mais constantes e universais.
Devemos reconhecer o corpo natural nesse sentido se queremos
falar sobre alguma intervenção nele ou algum ‗trabalho‘ culturalmente
condicionado nele. [...] Se aqueles que nos dizem que ‗não há
natureza‘ negam esta realidade e estas determinações específicas,
então estariam concordando com uma forma de idealismo que é
claramente incompatível com o argumento ecológico e incoerente em
si mesmo (SOPER, 1996, p. 31).

Poder-se-ia então supor que, conforme aduziu Marx (1986) ao se referir aos
argumentos malthusianos, o desenvolvimento tecnológico sempre trará soluções
para superar as limitações que a natureza impõe. Mas isso não implica escapar das
determinações biológicas. Afinal, a tentativa de contornar o limite requer que este
seja reconhecido como condição inevitável.
Tomado por essa condição o desenvolvimento vem acompanhado por
diversas palavras que o modificam, tais como econômico, cultural, político,
sustentável (ecológico), humano, entre outros. Entretanto, seja qual for a pretensão
adjetiva para desenvolver-se, é conhecido por décadas que o desenvolvimento temse mostrado de forma desigual.
O desenvolvimento desigual é a expressão geográfica das contradições
do capital, e ao mesmo tempo, o produto e a premissa geográfica do
desenvolvimento capitalista: altamente visível, na paisagem do capitalismo, em
diferentes escalas; e compreendido somente pela análise da produção da
natureza e do espaço (SMITH, 1984). O desenvolvimento desigual é a
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desigualdade social e destruição da natureza estampada na paisagem
geográfica e é, simultaneamente, a exploração dades igualdade geográfica,
para certos fins sociais.
Assim, os problemas inerentes ao desenvolvimento, como destruição da
natureza e exploração social, passam a ser tratados como questão ambiental e
a partir da qual o desenvolvimento incorpora um conjunto de ações teóricas e
práticas visando à preservação da natureza e à melhoria social.
2.4 A Natureza como Questão Ambiental
À medida que o capitalismo avança, ocorrem transformações estruturais na
economia com implicações ecológicas, sociais e políticas que se devem ao fato da
modernização da ciência e do desenvolvimento tecnológico que fazem aumentar a
taxa de lucro. O funcionamento da economia provoca custos externos à produção,
entendidos como os danos socioambientais, em que a natureza é fonte de matériaprima, receptáculo de resíduos e dos custos sociais da exploração do trabalho
humano, utilizados na produção, mas que estão fora do mercado.
No afã de produzir mais com maiores lucros, os custos socioambientais do
processo produtivo aumentam levando-o a explorar de forma degenerativa suas
fontes de lucro, a natureza e a força de trabalho, ―[...] as duas fontes de onde emana
toda riqueza: a terra e o trabalhador‖ (MARX, 1971, p.363). Essa forma de
exploração cria base para o surgimento do movimento ambientalista na década de
1960. Esse movimento ganha repercussão internacional na década de 1970, mas se
detém ao controle de produção industrial e do consumo para conter as
externalidades advindas do processo produtivo, não associando a destruição
ambiental como intrínseca à própria essência da produção capitalista. O que faz
predominar o pensamento segundo o qual o mercado é capaz de encontrar as
melhores soluções para intervir na destruição ambiental.
As abordagens que enfatizam o ambiente como algo externo, passível de ser
apropriado pelo homem, de questionamentos e descobertas, já foram percebidas
quando o homem era tomado como única referência. Para Civale (2009), esse
momento se deu quando os naturalistas trouxeram informações variadas, das
viagens, sobre espécies da fauna e flora de terras distante. O conceito de meio
serviria como elemento chave para se discutir os problemas de adaptação de
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organismos isolados ou de espécies aos diferentes ambientes, destacando o
pensamento evolutivo de Darwin, como em sua estada na ilha de Galápagos.
Um pequeno mundo em si. As espécies só existiam em
determinadas ilhas e, sem dúvida, haviam se modificado em resposta
ao ambiente: os bicos variavam de fortes, para triturar, a finos e
longos, para extrair vermes, às vezes com a ajuda de pequeno ferrão
para espetar o alimento (DARWIN, 1971, p.173).

Dessa forma, o conceito de meio adquiria centralidade na discussão filosófica
e científica entre os séculos XVIII e XIX, justamente porque representava o elo entre
os homens e sua condição exterior. Para Smith, ―[...] há uma prioridade social da
natureza; a natureza não é nada se não for social‖ (SMITH, 1984, p.64).
O que se discutia era, sobretudo, uma série de determinantes, um conjunto de
condições que iriam atuar sobre a possibilidade de adaptação dos seres vivos aos
vários ambientes distintos. O conceito de meio, associado às teorias do clima e às
ideias sobre as influências geográficas, não tardaria a migrar para o pensamento
político e social e, evidentemente, a legitimar a superioridade política e cultural do
Ocidente e permaneceria como categoria explicativa até o final do século XIX e
início do século XX.
A proposição evolutiva, no decorrer do século XIX, rompe com o mecanicismo
clássico do século XVIII, e aos poucos elaboraria uma interpretação mais dinâmica
do mundo. O novo paradigma que estava sendo produzido baseava-se na
historicidade e processo, contudo não abandonava completamente o conceito de
meio.
Esse conceito designava, de uma maneira bem ampla, as condições
naturais que poderiam influir direta ou indiretamente sobre o
comportamento humano e, consequentemente, moldar determinadas
características das sociedades humanas (LEVY; LUSSAULT, 2003,
p.618).

Com o processo de modernização da ciência, o conceito de meio deixava de
ser compreendido como o todo harmônico do pensamento clássico para ser
compreendido como resultado da ação de forças evolutivas, de transformação e de
progresso. Nele, a técnica intensifica o processo de humanização da natureza, que a
torna aprisionada em objetos e ações com finalidades bem definidas; acentua o
papel da sociedade na definição dos conteúdos e limites da natureza, sua valoração,
valorização e grau de dependência. Para Santos (1994), somente conhecemos uma
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coisa natural quando conhecemos a totalidade das organizações - industriais e
científicas - experimentais que permitem produzi-la.
As organizações industriais reduzem a multiplicidade natural, concorrentes
são eliminados na medida em que são retiradas as bases vitais; comunidades
tradicionais, espécies vegetais e animais. Essa destruição da diversidade das
espécies nas modernas sociedades industriais capitalistas torna o ambiente natural
uniforme, padronizado, menos articulado e, também, mais monótono e mais sensível
em relação a choques externos, que podem conduzir ao desaparecimento de todo
um sistema (ALTVATER, 1995).
A natureza, então, apresenta-se relacionada à fluidez do mundo moderno,
contraditória à rigidez na sua padronização, mercantilização; há perda de
especificidade e de diversidade. Momento em que
[...] o meio ambiente, como natureza-espetáculo, substitui a natureza
histórica, lugar de trabalho de todos os homens, e quando a natureza
cibernética ou sintética substitui a natureza analítica do passado, o
processo de ocultação de significado da história atinge seu auge
(SANTOS, 1994, p.24).

A natureza na questão ambiental tornou-se bastante evidente no cenário
mundial, como já observado anteriormente, sendo abordada como crise ecológica,
crise do modelo de desenvolvimento, crise civilizatória, até constituir-se em uma
questão socioambiental. A questão ecológica torna-se uma questão social, uma vez
que a relação sociedade-natureza é de interação, em meio à difusão de um discurso
ambiental midiático, é apropriada pela economia de mercado através de um
processo de ―mercantilização daquilo que seria nãomercantilizado‖ (PINI, 2009, p.5),
tornando-a propriedade privada diante dos interesses do mercado. Sendo assim,
atribui-se à natureza um valor, não substancial, de bem comum, mas um valor
econômico.
[...] a natureza vem sendo reconceituada, depois de quase
totalmente dominada e transformada, passando, assim, a ser
percebida como uma valiosa mercadoria. Observa-se aí mais uma
contradição dentre as muitas que marcam as sociedades
contemporâneas: criou-se um discurso ecológico (de matizes
variadas) que se opõe àquela dominação e transformação efetuadas
pelo industrialismo e pelo capital financeiro. Ao mesmo tempo utilizase esse discurso – elemento de revalorização da natureza e do verde
– como mercadoria ecológica qualitativa(SANTANA, 1999, p. 178).

Moreira (1997) afirma que as regulações ambientalistas dos usos dos
recursos naturais e do conhecimento tecnológico não rompem com a existência da
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propriedade privada ou da lógica capitalista. O que se percebe é a conformação da
apropriação mercantil da natureza sob a lógica capitalista e financeira dos
mercados. Essa economia, associada à ciência e à técnica, resultou em sucessivas
descobertas tecnológicas e a tornou mundializada; por conseguinte, todas as
sociedades adotaram um mesmo modelo que se sobrepõe aos múltiplos recursos
naturais e humanos.
Ao ser incorporada à esfera do capital, a natureza enquanto fetiche, torna-se
carregada

de

ideologia

(HENRIQUE,

2008),

revelando

ao

consumidor

a

possibilidade de, ao comprar uma mercadoria, poder ter acesso ao bem que está
nela embutido, que poderia eliminar de vez todas as contradições do moderno,
notadamente as inseguranças implícitas e explícitas. Ao se apropriar do discurso
ambiental, o capitalista o despolitiza, anulando seu potencial de resistência e
transformação. Resta à comunidade se comunicar com a natureza em espaços
delimitados como praças, jardins, áreas preservadas e áreas verdes cada vez mais
privatizados nas exclusividades dos condomínios.
No que concerne ao reencantamento da natureza sob a lógica mercantil,
Henrique (2008) critica a chamada ―disneyficação‖ da natureza, de onde a natureza,
passa a ser um meio de fuga do mundo real ao se apresentar como algo limpo,
sanitarizado, mitologizado e nostálgico, um entretenimento que perpetua o fetiche
pela cultura da mercadoria. Henrique questiona, portanto, essa natureza
―glamourizada e reificada como um desenho infantil‖ (HENRIQUE, 2008, p.210-211),
que revela o predomínio de uma racionalidade economicista que atribui à aquisição
de bens materiais o caminho para a felicidade, negando as idiossincrasias do
contexto de ampliação e acumulação capitalista.
Para Casseti (1991), as transformações sofridas pela natureza, através do
emprego das técnicas no processo produtivo, são um fenômeno social, representado
pelo trabalho, e as relações de produção que mudam conforme as leis. A sociedade
contemporânea, consubstanciada numa dinâmica complexa e contraditória, possui
uma organização interna, representada por mediações e relações fundamentadas no
trabalho. Sob o capitalismo, a relação homem-meio apresenta-se como contradição
capital-trabalho, pois pensada do ponto de vista abstrato, os homens se relacionam
com a natureza para transformá-la em produtos. E pensada do ponto de vista real, o
trabalho é um processo de produção/reprodução de mercadorias.
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O acesso aos recursos existentes na natureza passa por relações mercantis,
visto que sua apropriação pelo capital implica a eliminação de sua gratuidade
natural. Definindo que a incorporação da natureza e do próprio homem ao circuito
produtivo é a base para que o capital se expanda.
Com isso, ocorre a perda da abundância da natureza que, transformada em
recursos, surge como problema real (crise ambiental) que está sendo absorvido
através da lógica capitalista. As novas raridades, recursos escassos, servem de
estratégia para a reprodução do capital por adquirirem valor de troca e, por
conseguinte, transformarem-se em mercadoria. Assim, se estabelece a propriedade
privada da natureza que outrora era bens de uso de todos, portanto livres. E quanto
mais raro um bem, mais escasso, e mais demandado for, maior será seu valor de
troca, e mais diferenciada será sua apropriação como mercadoria (SACHS, 2000).
A relação homem (sociedade) - natureza (meio) dá-se no processo de
acumulação do capital, sendo o trabalhador despojado do conjunto dos meios
materiais de reprodução de sua existência e forçado a transformar sua força de
trabalho em mercadoria, a serviço do próprio capital, em troca de um salário. O
capital separa os homens da natureza, em seu processo de produção/reprodução e
impõe ao homem o ritmo do capital e não mais o ritmo da natureza. Nesta relação,
como o homem realiza o trabalho capitalizado, ao entrar em contradição com o
capital, ele entra em contradição com a própria natureza.
Segundo Moreira (2007), quando o capital busca aumentar a produtividade do
trabalho e, assim, a elevação da taxa de exploração do trabalho e da natureza, ele
amplia a base de alienação do trabalho e da própria natureza, gerando uma
dicotomia entre sociedade e natureza.
A alienação do trabalho reproduz-se a todas as instâncias da
sociedade capitalista: aliena-se o homem da natureza, dos produtos,
do saber, do poder e dos próprios homens. Se o poder sobre os
homens nas ‗sociedades naturais‘ passa pelo controle da terra, sob o
capital o poder passa pela alienação do trabalho (MOREIRA, 2007,
p.78).

A perda da identidade orgânica do homem com a natureza que se dá a partir
do capital gera a contradição, e na contradição, gera-se a perda da identificação do
homem com a natureza e, consequentemente, a degradação ambiental e a crise
ecológica. Para Bihr (1998, p.129), essa ―crise ecológica, constitui-se num dos
aspectos desse mundo às avessas que a alienação mercantil e capitalista do ato
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social de trabalho institui‖. Mas, que só é observada no sistema quando valores
limítrofes são atingidos.
A crise ecológica, então, torna-se diluída no processo de desenvolvimento
econômico, incorporada ao desenvolvimento sustentável, em que a natureza no
meio ambiente constitui-se em um bem disponível e desprovido de importância, à
medida que os países centrais enquanto sistemas fechados puderem obter acesso
às reservas de outras regiões além das fronteiras. É o caso da financeirização dos
créditos de carbono dos países que ainda detém reservas ecológicas significativas
(ditos subdesenvolvidos) para os países (ditos desenvolvidos), de forma a sustentar
o seu nível de produtividade econômica.
Eles podem importar matérias-primas e energia, e exportar rejeitos
sólidos, líquidos e gasosos. Portanto, em princípio, cada país pode
melhorar seu balanço de entropia enquanto piora o balanço de outros
países ou regiões, na medida em que exterioriza seus problemas
ecológicos relativos à produção e consumo (ALTVATER, 1995, p.37).

O acesso às reservas adiante das fronteiras terminou por expropriar
comunidades tradicionais e trabalhadores rurais, subjugando-os à atividade
produtiva, própria do capitalismo. Neste prevalecema fragmentação e a atomização
do trabalhador reificando o homem e suas relações. Assim, o trabalho que deveria
ser a forma humana de realização do indivíduo, reduz-se à única possibilidade de
subsistência do despossuído (ANTUNES, 1997).
A dimensão abstrata que o trabalho adquire conduz ao mascaramento da sua
dimensão concreta (de trabalho socialmente necessário) e, consequentemente, à
fetichização da mercadoria, encobrindo assim o uso da natureza para a reprodução
social e, ―[...] as dimensões sociais do próprio trabalho, mostrando-as como
inerentes aos produtos do trabalho‖ (ANTUNES, 1997, p.127).
Assim, o processo de constituição da classe proletária, que se dá a partir da
separação das condições objetivas de produção e de sua inserção no trabalho fabril,
explica, em primeira instância, a subordinação do proletariado à lógica capitalista de
exploração da natureza. Essa separação pressupõe a perda do domínio sobre as
técnicas agrícolas e a compreensão dos processos naturais por parte do
proletariado, distanciando-o assim da natureza (PORTO-GONÇALVES, 1998).
A sujeição da natureza e do homem ao processo produtivo torna a natureza
completamente transfigurada pela intervenção humana e toma uma direção na
composição do meio ambiente. O meio ambiente é o oposto à existência humana,
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de acordo com Giddens (2001), só começamos a falar sobre meio ambiente quando
a natureza, assim como a tradição foi destruída.
Não há muita satisfação em contemplar o mundo sem nada, deixar a
atividade espontânea da natureza; com cada palmo de terra posto
sob cultivo, capaz de produzir alimento para os seres humanos; com
toda amplidão florida ou pastagem natural arada, com todos os
quadrúpedes ou pássaros não domesticados para uso do homem
sendo exterminados como seus rivais no alimento, com toda sebe ou
árvores supérflua erradicada e dificilmente um último recanto onde
um arbusto ou uma flor silvestres pudessem crescer sem serem
arrancados como erva daninha, em nome da agricultura aprimorada
(THOMAS, 1988, p.318).

A questão ambiental invadiu a sociedade contemporânea fazendo alusão aos
recursos escassos, que contraditoriamente abre precedente ao valor de troca e à
mercantilização dos bens naturais, os quais pela formação e disseminação da
consciência ecológica induzem à mudança de comportamentos individuais e à
sujeição à capitalização e expropriação dos bens livres.
Dessa forma, os elementos que se mostram mais degradados, portanto raros,
sãofocos de preocupação ambiental, contudo, nos padrões das necessidades
individuais, e sob as leis do mercado acordadas com as estratégias de
normatização, controle e uma suposta sustentabilidade.
O que acontece é um simulacro das diferentes realidades, numa tentativa de
mascarar os contrários, o que parece impossível. Portanto, é dentro da lógica de
acumulação capitalista que se pensa a natureza na questão ambiental. Nela, os
elementos da natureza estão subordinados à dinâmica de mercado, que longe de
representar uma preocupação de base ecológica no circuito do capital, ficam presos
à compra e à venda, mediados pela propriedade privada da natureza.
O fato de o capitalismo lidar dessa forma com a base ecológica não deveria
provocar surpresa, afirma Mészaros (2009); seria quase um milagre se não fosse
assim. No entanto, a manipulação dessa questão em benefício de um
desenvolvimento, não significa poder ignorá-la. O problema é suficientemente
concreto independente do uso que se faça dele.
Nessa interpretação, adentramos o século XX na incerteza da modernidade
ou pós-modernidade, da ruptura com passado e/ou sua continuidade, com
potencialidades positivas e/ou negativas com problemas característicos ou com
vocabulário novo, como: perda da biodiversidade, aquecimento global, chuva ácida,
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ambiente, ecossistema, ecologismo; porém, esse pensamento não é uniforme, pelo
contrário, ele é multifacetado.
A sociedade é chamada a se conscientizar pelo bem da humanidade, mas
acontece que apenas como um discurso, pois a preocupação com o esgotamento
dos recursos naturais volta-se para a manutenção desses enquanto geração de
riquezas.
Dessa forma, o que existe é a busca de uma preservação dos recursos
naturais metamorfoseados em preservação ambiental, em que o desejo e o objetivo
reduzem-se ao mero campo do econômico. Outrossim, é importante salientar que a
ideologia capitalista tem difundido a ideia de que o grande responsável pela
degradação ambiental é o consumismo e o homem abstrato (o homem que degrada
a natureza), tirando a culpa daqueles que são responsáveis pela produção
exacerbada, socializando-a.
O procedimento do cientificismo fetichizou os riscos a que a
sociedade foi submetida, tendo em vista que o desenvolvimento
incomensuradodas ciências e das técnicas põe em xeque o futuro da
humanidade, socializando de forma profunda e ampla todas as
mazelas do produtivismo, conclamando todos à preservação da
natureza [...] (THOMAZ JÚNIOR, 1999, p.5).

O consumo é apresentado como autônomo e os processos de produção e
distribuição como consequência inevitável do ato de consumir. Para Marx
A produção é, pois, imediatamente consumo; o consumo é,
imediatamente, produção. Cada qual é imediatamente seu contrário.
Mas, ao mesmo tempo, opera-se um movimento mediador entre
ambos. A produção é mediadora do consumo, cujos materiais criam
e sem os quais não teria objeto. Mas o consumo é também mediador
da produção ao criar para os produtos o sujeito, para o qual são
produtos. O produto recebe seu acabamento final no consumo
(MARX, 1986, p.8).

O consumo, para Marx (1986), produz duplamente a produção. Primeiro
porque se torna produto efetivo no consumo, e segundo porque o consumo cria a
necessidade de nova produção, sendo este último o fundamento ideal de sua
pressuposição. Já a produção fornece os materiais que consubstanciarão o objeto
sem o qual não há consumo. Assim, a produção objetiva e subjetivamente cria o
consumo, o objeto de consumo e o modo de consumo. Fornece além de um objeto
material a necessidade, a necessidade ao objeto material. Esta necessidade é
criada pela percepção que se sente deste objeto. Assim, cria-se não só um objeto
para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto.
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Marx (1986) salienta que, apesar dos economistas políticos apresentarem o
consumo e a produção como idênticos, é a produção o ponto de partida efetivo. O
consumo, como carência e necessidade, é, ele mesmo, um momento interno da
atividade produtiva, mas esta última é o ponto de partida da realização e, portanto,
seu momento preponderante, o ato que desenrola, de novo, todo o processo. O
indivíduo produz um objeto e, ao consumi-lo, retorna a si mesmo, mas como
indivíduo produtor e que se reproduz a si mesmo.
Na prática, a análise de Marx (1988) sobre a natureza da produção reflete a
possibilidade de uma perspectiva mais ampla do tratamento das discussões em
torno da crise ambiental e do tratamento dado à natureza, em que possa considerar
a análise do modo de produção e reprodução do indivíduo em sociedade. Não há de
se desconsiderar a real efetividade da crise, uma vez que as formas de utilização do
desenvolvimento da ciência e da técnica provocaram desequilíbrios em todas as
instâncias da vida na terra, mas há de se verificar que essa crise é parte do
mecanismo de desenvolvimento do modo capitalista de produção. Já que as forças
produtivas não são indiferentes aos propósitos de sua criação, ou seja, estão a
serviço do capital e, portanto, voltados à produção de mais-valia.
A crise ambiental abre uma perspectiva radical mediante o reconhecimento de
que a libertação da natureza só pode ser pensada como veículo de libertação do
homem, referindo-se à natureza humana (impulsos e sentidos do homem) e à
natureza externa (meio existencial do homem), buscando recolocar o problema, a
partir do que Marx e Engels (1989) evocam como caráter histórico do
desenvolvimento humano. Nesse sentido, a luta de classe do proletariado (e demais
segmentos da sociedade) suscita em umareformulação profunda da sociedade e
colocar em xeque a estrutura organizacional da sociedade capitalista como
ampliação da luta anticapitalista.
Por outro lado, veda essa perspectiva ao tomar o conceito de natureza para
se referir a uma realidade de um mundo natural, em si e para si, realidade que Marx
e Engels (1989) teciam críticas na Ideologia Alemã quando se referiu ao
materialismo, naturalismo e humanismo puramente contemplativos de Feuerbach, o
culto ànatureza purificada que é uma abstração do desenvolvimento social e onde o
homem só apresenta consciência em uma base natural-sensitiva.
A prioridade por um mundo sensível e preservacionista para conceber a
natureza na questão ambiental não é algo dado, mas produto da indústria e do
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estado da sociedade, no sentido de que ele é um produto histórico. Desse modo, o
culto à natureza purificada tem sido objeto de exploração humana e de destruição ao
adotar abordagens anti-realistas e relativistas de orientação, que incidem sobre as
maneiras pelas quais as diferentes concepções de natureza são culturalmente
construídas e utilizadas para legitimar uma série de hierarquias sociais e normas
culturais. Como argumenta Latour(2004, p.48),
[...] uma crença da natureza intocável, fora de propósitos na
totalidade hierarquizada de um mundo desumanizado, de uma
ciência garantida, são justamente estes constituintes muito
ordenados, que descolados de sua prática que a marginalizam. A
natureza no meio ambiente ensaia a interligação homem-natureza,
numa visão de totalidade, mas se pega às fragilidades ou solidez,
grandezas ou pequinês da natureza e não consegue abalar a opinião
pública e mudar as relações de forças, se não se apegando a
lugares, biótipos, acontecimentos particulares – duas tartarugas
mortas na praia, dois pinguins que chegaram à costa – essa
ignorância sobre a totalidade é justamente o que exclui a natureza e
a destrói, jamais poderemos ordenar em uma única hierarquia o
metabolismo do planeta - a camada de ozônio e os humanos, as
formigas e a lavoura. O menor pode-se tornar o maior, a pedra que
foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra da cumeeira.

Marx e Engels concebiam o mundo como realização humana no movimento
histórico, mas de um homem que não apreendeu sua essência.
A natureza existe independentemente de toda filosofia, ela constitui a
base sobre a qual os homens cresceram e se desenvolveram, como
produtos da natureza que são; nada existe fora da natureza e dos
homens; e os entes superiores, criados por nossa imaginação
religiosa, nada mais são que outros tantos reflexos fantásticos de
nossa própria essência. (MARX; ENGELS, 1989, p. 177).

A natureza como questão ambiental, sob o capitalismo, mesmo dentro de
uma ordem aparente, conservacionista, adquirida através da sua institucionalização
e

legalização,

permanece

como

tema

central

na

questão

ambiental

internacionalizada, na medida em que as externalidades, oriundas do processo
produtivo, são contornadas através do desenvolvimento científico e tecnológico e
apropriadas pelos mercados verdes sob a competência do poder regulador do
Estado.
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No semblante da natureza está escrito
história com caracteres de transitoriedade.
(BENJAMIN, 1974, p.353).

A partir da globalização, como estágio supremo da internacionalização do
capital, da amplificação em sistema-mundo, embora em graus diversos, é que se
exprime por meio de suas funcionalizações, o meio técnico-científico-informacional,
que dá corpo ao espaço e ao tempo. Dessa forma, se instalam as atividades
hegemônicas, aquelas que têm relações mais longínquas e participam do comércio
internacional, fazendo com que determinados lugares se tornem mundiais.
A simultaneidade dos lugares no espaço geográfico não aparece apenas no
tempo físico, mas no tempo de vida social, onde são buscadas a sustentabilidade
das políticas públicas e estas políticas na ideologia da sustentabilidade reúnem
natureza e ação humana.
Dentro da concepção dialética relacional do conceito de valor em Marx,
analisa-se a noção de renda funcionando como um artifício racional, que seleciona
os usos do solo em determinadas localizações, surgidas sob as formas de
monopólio, diferencial e absoluta.
Dessa forma, os recursos de ordem natural são incorporados pelo processo
capitalista de produção como instrumentos ou meios de trabalho capazes de gerar
rendas. Na interpretação do mercado as necessidades humanas, em uma visão
subjetiva, são ilimitadas; mas que, objetivamente, elas precisam ser limitadas na
medida em que não existem recursos disponíveis para tanto, inserindo-se no
funcionamento do mesmo a noção de escassez, que confere ao bem um alto valor.
Os preços são para Martin (2000), indicadores da importância de cada bem
no conjunto da produção e do consumo e podem ser tomados também como
instrumentos reveladores da escassez, utilidade e importância em determinado
contexto ou conjuntura econômica.
No final do século XX, tendências econômicas e processos políticos
apontaram para a institucionalização de uma nova ordem internacional, que
configurou-se no processo de negociação, cuja complexidade foi decorrente da
descentralização do poder político, da globalização das relações econômicofinanceiras e da tendência para a formação de blocos regionais (BATISTA, 1992).
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Na medida em que o capital se internacionaliza tende a procurar espaços de
produção onde estão alocados os recursos naturais e a força de trabalho a baixos
custos, transformando os espaços subdesenvolvidos em condição de produção e de
acumulação. Um movimento ascendente de um novo enquadramento de construção
teórico-conceitual da questão ambiental, que tem como eixo a reflexão crítica sobre
os nexos entre as práticas sociais de apropriação dos recursos naturais e os
fundamentos da sociedade capitalista.

3.1 A Natureza, o Tempo, o Espaço e o Homem Enquanto Entidades Finitas

Embora, como vimos anteriormente, se possa afirmar que a discussão sobre
uso da natureza já está colocada há muito tempo, especialmente a destruição das
florestas e exploração de minérios no final do século XX, o interesse pelo estoque de
recursos naturais assume novo significado no processo de reestruturação produtiva,
na nova divisão internacional do trabalho e na nova fase da internacionalização do
capital.
Para Porto-Gonçalves (1995), a globalização dá-se com a interação de três
processos distintos, que têm ocorrido nos últimos vintes anos: a expansão dos fluxos
internacionais de bens, serviços e capitais, o acirramento da concorrência de
mercados internacionais e a maior integração dos mercados nacionais. O avanço
desses processos da internacionalização do capital e da expansão financeira dispõe
de determinantes,
[...] o desenvolvimento tecnológico associado à revolução da
informática e das telecomunicações.[...] os fatores de ordem política
e institucional referenciados à ascensão das ideias liberais políticas
ao longo dos anos 1980 [...] o resultado dessa ascensão foi uma
onda de desregulamentação do sistema econômico em escala
global.[...] o fator de ordem do sistema é estrutural. O ponto central
aqui é ver a globalização econômica como parte integrante de um
movimento de acumulação em escala global caracterizado pelas
dificuldades de expansão da esfera produtiva-real das economias
capitalistas maduras. [...] trata-se do problema clássico de realização
do capital. Como resultado, há um deslocamento de recursos da
esfera produtiva real para a esfera financeira (PORTO-GONÇALVES,
1995, p. 140-2).

―A mundialização do planeta unifica a natureza‖, mesmo a natureza já
separada do homem, porém a unifica em prol de uma lógica hegemônica (SANTOS,
1994, p. 26).
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O espaço e o meio são dinâmicos e unitários, onde se reúnem a natureza e a
ação humana, permeados pela simultaneidade dos lugares no espaço geográfico,
não apenas no tempo físico, mas no tempo de vida social. Nesse sentido, para
Carlos (2011, p. 19), ―a prática social é espacializada e a ação cumpre-se no espaço
e tempo, realizando-se em várias escalas indissociáveis a partir do plano da vida
cotidiana‖.
Para Raffestin (1993, p.144), ―o espaço é dado como se fosse uma matéria
prima. Preexiste a qualquer ação. Local de possibilidades é a realidade material
preexistente a qualquer conhecimento e a qualquer prática dos quais será o objeto a
partir do momento em que um ator manifeste a intenção dele se apoderar‖.
O espaço também é tratado como fato da natureza, naturalizado com sentidos
comuns, como direção, área, forma, padrão, volume, tratado como um atributo
objetivo das coisas que pode ser medido, portanto, apreendido. Os atributos
objetivos do espaço devem levar em conta os processos materiais de reprodução
social e que, somente pela investigação destes, pode-se levar em conta de maneira
adequada os sentidos comuns e objetivos do espaço (HARVEY, 2008a).
As práticas e processos materiais de reprodução social no capitalismo, este
tido como modo de produção revolucionário, se encontram em permanente
mudança, seguidos tanto das qualidades objetivas como dos significados do tempo
e do espaço, construídos diferentemente, e também em mudança (Op. cit.).
O capitalismo atravessou, desde o final do século XIX, a crise da década de
1890, a crise de 1929, a crise da década de 1970 e a crise atual, iniciada em
2007/2008. Estas crises são episódios de perturbação de uma duração de cerca de
uma dezena de anos (para as três primeiras). Elas ocorrem com uma periodicidade
de cerca de 40 anos e separam as ordens sociais. A primeira e a terceira dessas
crises, as das décadas de 1890 e as de 1970, seguiram-se a fases de queda da taxa
de lucro e podem ser designadas como crises de rentabilidade. As duas outras
crises, a de 1929 e a atual, são crises de hegemonia financeira para Pochmann
(2001).
Giffin (2007)observa que todos os procedimentos do neoliberalismo
implementados na década de 1980 e sintetizadas no Consenso de Washington são
postos em ação: redução dos gastos públicos em setores sociais, de organismos
representativos da sociedade e partidos políticos que perdem importância frente à
hegemonia de condutas individualistas e capitalistas; flexibilização do trabalho, com
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redução de empregos e retrocesso nos direitos trabalhistas;desregulamentação
financeira e dos controles nacionais sobre a moeda; globalização das novas
tecnologias de informação e comunicação e dos novos produtos do mercado
financeiro.
O neoliberalismo é a nova etapa na qual ingressou o capitalismo com
a transição iniciada na América Latina nas décadas de 1970 e 1980
expressa em uma nova ordem social configurando e reforçando os
poderes
relativos
das
classes
capitalistas,
dominações,
compromissos, cúpulas das hierarquias e dos setores financeiros.
Este redimensionou as relações de dependência entre países ao
desestruturar a política de substituição de importações e ‗criar novas
formas de vinculação da região à economia mundial, considerado
como uma ruptura revolucionária na história social e econômica do
mundo‘ (HARVEY, 2008a, p. 11).

Segundo Giffin (2007), enquanto o FMI e o Banco Mundial impuseram
reformas em países periféricos para garantir o pagamento da dívida externa, nos
países centrais a necessidade de diminuir gastos públicos com programas de
austeridade e desregulamentação das economias foi colocada como essencial para
assegurar a concorrência no mercado global. Mas, é sob seu agente principal, a
Organização Mundial do Comércio (OMC), o discurso de abertura geral para o
comércio em beneficio de todos, embora seja claramente evidente que os benefícios
se dão para os países centrais ou hegemônicos.
A adoção dessas reformas propiciou ao modo de produção capitalista pósfordista, de base fossilista, ampliar a exploração dos recursos naturais nestes
países, isto porque o Estado, com seu poder minimizado passou apenas a ser um
coadjuvante na organização do território nacional, não se opondo a restrições ao
capital (MARQUES, 2000).
Agora que possuem uma infraestrutura global e autonomia crescente perante
os regulamentos nacionais, estes atores ocupam
[...] uma posição geo-estratégica que, ironicamente, permite a elas
exigirem dos governos nacionais uma política declarada de nãointerferência. Com a lógica da política reduzida à lógica do mercado,
os governos não são mais os donos das suas próprias casas
(BERKING, 2003, p.248).

Nessa nova etapa do capitalismo, a questão ambiental torna-se um tema vital
para toda a humanidade. Foram os países subdesenvolvidos que viram, com a
abertura comercial, suas economias se transformarem com o território nacional
sendo explorado por transnacionais, tornando-se cada vez mais dependentes do
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mercado financeiro internacional, além de ter seus recursos naturais consumidos,
acarretando um aumento da poluição e da degradação ambiental. Para Harvey
(2008a), foi sob esta política que as consequências ambientais foram mais
negativas. Há suficientes exemplos específicos de perdas ambientais decorrentes da
aplicação irrestrita dos princípios neoliberais. A destruição acelerada da floresta
tropical a partir da década de 1970 tem implicações graves para a mudança
climática e o aquecimento global e para a perda da diversidade. ―Ocorre ainda de a
era neoliberal ser aquela de mais rápida extinção em massa das espécies da história
recente da Terra‖ (HARVEY, 2008b, p. 186).
Com o padrão ambiental incorporado ao discurso neoliberal,
[…] o desafio ambiental será apropriado de um modo muito
específico pelos protagonistas que vêm comandando o atual período
neoliberal de uma perspectiva essencialmente econômico-financeira
quando afirmam que o Abaixo as Fronteiras corresponde à dinâmica
da natureza, na medida em que esta não respeitaria as fronteiras
entre os países e, assim, legitimaria políticas de caráter liberal, como
aquelas propostas pela Organização Mundial do Comércio - OMC. A
globalização neoliberal seria, então, natural. A globalização da
natureza e a natureza da globalização se encontram (PORTOGONÇALVES, 2006, p. 15).

No entanto, essa questão é analisada através do comando das cúpulas
hierárquicas (BM, FMI, OMC) que através dos setores reformistas buscam relacionar
as causas da chamada crise ambiental ao desperdício de matéria e energia
(recursos naturais) e geração de resíduos, tornando-se limitadores da vida humana,
da expansão da economia e do crescimento do mercado. Esses setores defendem a
modernização ecológica, destinadas essencialmente a promover ganhos de
eficiência e ativar mercados, agem sob a ótica da lógica neoliberal, conferindo ao
mercado a capacidade de resolução da degradação e poluição ambiental, da
apropriação de espaços, economizando recursos naturais, abrindo mercados para
as chamadas tecnologias limpas, para a ciência e tecnologia reparadoras, sem
questionar o modelo econômico vigente e o poder das classes.
Os limites do crescimento são perceptíveis e apregoados no tempo e no
espaço, desde início do século XX. Mas, é a partir da publicação do relatório emitido
pelo Clube de Roma em 1972, em que as fronteiras abertas ao desenvolvimento
econômico deram sinais de esgotamento com a escassez de recursos, degradação
ambiental e poluição com a geração de resíduos tóxicos e, se tornaria uma
preocupação global. Esta última insere a temática ambiental em conferências
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internacionais e em programas de ação específicos, como o Programa das Nações
Unidas Para o Meio Ambiente (PNUMA) em 1973.
O capitalismo internacional se aproveita da crise ecológica para tentar
implantar uma sociedade automatizada através de um controle dirigido e centrado
nas mãos das classes dominantes dos países ricos, com vistas para o
aproveitamento dos recursos naturais que vêm escasseando. Nesse controle, há
relação com a lei da baixa tendencial da taxa de lucros, contradição imanente ao
desenvolvimento do capitalismo (GORZ, 1988).
A queda das barreiras espaciais, aceleração do crescimento e produção
materiais com o suposto desaparecimento do tempo e do espaço tomados pelo
capital como dimensões materiais e da vida social, não implica, como diz Harvey
(2008b), no decréscimo de significação dos espaços. Em que o aumento da
competição em momentos de crise obrigou os capitalistas a se atentarem para as
vantagens locacionais e investirem nos espaços que oferecessem melhores ofertas
de trabalho, recursos naturais e infraestrutura.
Nesse contexto, o espaço adquire a condição de mercadoria como todos os
produtos da sociedade, momento histórico em que a expansão da mercadoria
penetra na vida cotidiana, reorientando-a estrategicamente. E quando o espaço e
sociedade são considerados a partir da racionalidade de mercado e do
desenvolvimento técnico. O espaço perde sua capacidade ecológica, seu poder de
resiliência, ou seja, sua capacidade de autoreproduzi-se, sua ontogenia, subverte o
ciclo de reprodução da vida e passa a ser comandado pelas leis da mecânica, em
qual o tempo e o espaço são reduzidos e comandados pela técnica e tecnologia no
sentido de acelerar, aumentar a produção, angariar novos mercados e atingir a
máxima da acumulação capitalista.
Para Carlos,
A reflexão sobre a mundialidade aponta para a espacialidade,
momento da história em que o espaço prevalece sobre o tempo,
contendo em si a finalidade geral ou orientação comum a toda
atividade, desde trabalhos divididos até a cotidianidade (CARLOS,
2011, p.81).
A produção do espaço situa-se no ponto da história da humanidade
quando o trabalho, a sua divisão e a organização do grupo foi
suficiente para transformar a natureza em produto humano,
desdobrando-se no curso do desenvolvimento social como resultado
do trabalho social global (CARLOS, 2011, p. 98).
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Ross (2009) define os arranjos espaciais, dos chamados espaços geográficos
totais, produzidos pelo trabalho dos homens na natureza como mutantes no tempo e
no espaço, porque ao tempo que dependem da natureza, estão submissos às
mudanças das relações sociais e das conjecturas políticas da economia global.
Quanto mais produtiva e tecnologicamente avançada for economia local, mais
articulada estará no contexto da economia global e, portanto, mais dependente das
inserções financeiras. No entanto, a transição para a globalização neoliberal provoca
um tipo de dissociação, nos países centro, entre os interesses das classes
superiores e do país como território econômico. As grandes empresas deslocam
seus investimentos no território para o resto do mundo, deslocando a produção
industrial para as periferias (Ásia, América Latina e África) baseadas na exploração
socioambiental e acumulação de capital.
O desenvolvimento de novas técnicas foi de suma importância para
compressão do espaço tempo do qual discute Harvey (2008b, p.212),
[...] as inovações técnicas voltadas para a remoção de barreiras
espaciais tem tido imensa significação na história do capitalismo,
transformando-a numa questão deveras geográfica – as estradas de
ferro e o telégrafo, o automóvel, o rádio e o telefone, o avião a jato e
a televisão, a recente revolução das telecomunicações são casos em
tela.

A acumulação do capital envolveu mudanças na organização da produção, no
controle de estoque e nas inovações técnicas, que reverteram a tendência fordista
de integração vertical para um curso cada vez mais indireto da produção. Diante
disso, foram criadas novas necessidades de trabalho, o tempo de giro na produção
foi acelerado com acelerações paralelas na troca e no consumo, que envolve o
tempo de uso e de descarte dosprodutos. Essa tendência da sociedade do descarte
começa a ser evidenciada, segundo Harvey (2008b), nos anos 1960 ocorre a
problemática monumental sobre o que fazer com o lixo, descarta, também, estilos de
vida, lugares, relacionamentos e modos de agir e ser.
O controle do espaço, do tempo de trabalho, produção e circulação de
mercadorias torna-se central e especial para o capitalismo. Porto-Gonçalves (2006)
afirma que a busca incessante pelo lucro por meio de aumento de produtividade na
lógica de mercado, encontra-se acima e independente do fluxo de matéria e energia
do planeta, de cada biorregião, de cada contexto geocultural e social específico. E
―com o imperialismo instala-se uma verdadeira pilhagem de recursos naturais da
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África, da Ásia, da América Latina e Caribe e, mais do que isso, deixa-se um séquito
de devastação, desordem ecológica e social [...]‖ (PORTO-GONÇALVES, 2006, p.
31).
Assim, proclamada a globalização dos mercados ao mesmo tempo em que
unifica espaços produz um mundo instável, comprimido, dividido, causado por uma
disfunção que não consegue compatibilizar desenvolvimento e proteção ambiental.
Este desenvolvimento considera a crise ambiental como fruto da escassez, da
finitude dos recursos naturais e da ruptura dos ciclos biogeoquímicos dos quais
dependem a vida. Mas, na verdade, é a lógica da economia capitalista que se
encontra em guerra permanente por conquista de mercado, não só para venda de
produtos, mas, sobretudo, por fontes de matéria prima ou controle de regiões
estratégicas, que provoca em virtude da globalização do capital a globalização da
crise ecológica.
Fatos como exploração indiscriminada dos recursos naturais, êxodo rural,
trabalho escravo, redução da biodiversidade, expropriação de comunidades,
extinção de espécies, em diversos níveis e escalas, atingiram um grau que ameaça
a sobrevivência humana. Ao lado da destruição insidiosa dos fundamentos da vida,
poluição e contaminação da água, ar, de alimentos e aquecimento global,
acumulam-se catástrofes ditas naturais, encontra-se uma obsolescência planejada,
que direta ou indiretamente são frutos da lógica da economia de mercado.
A crise ambiental, ancorada na concepção dominante de defesa da
contradição insuperável entre a finitude dos recursos naturais e o crescimento
infinito da produção, é a visão consensual da crise. Porém, o problema não está na
finitude dos recursos naturais ou da biodiversidade, já que o limite é uma
característica da própria vida na terra, seu ciclo vital, mas encontra-se na velocidade
de sua utilização. Os limites físicos ao desenvolvimento humano estão relacionados
a como se produzem e como se consomem os produtos, aos limites humanos acima
dos físicos. ―A sociedade humana, antes de se deparar com os limites naturais ou
físicos, está frente a frente às contradições sociais‖ (FOLLADORI, 2001, p. 18).
Essas contradições estabelecidas pela ordem sociometabólica do capital vem
demonstrando não apenas seus limites, mas clama pelo estabelecimento de uma
nova ordem que vai além das regras para manutenção e acumulação capitalista.
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3.2 A Via das Máscaras: a escassez nos caminhos da redenção
Com raízes no final do século XIX, a questão ambiental surge como resultado
da forma capitalista de produzir a partir de um modelo hegemônico organizado em
escala mundial. No século XX, ocorre a diferenciação interna do espaço global,forma
como se dão a expansão econômica e a produção do espaço. Nessa fase, a partir
do modelo fordista de produção, o capitalismo se constrói na fábrica, na
intensificação da atividade industrial, mais vinculado à circulação do que à produção;
não basta produzir, a produção tem que estar em movimento.
Os desafios que se colocavam
[...] para os países que sempre se beneficiaram do padrão do poder
assimétrico do sistema-mundo moderno-colonial eram enormes:
como continuar mantendo o fluxo de matérias-primas e de energia
sem o qual o capitalismo fossilista e fordista, e o padrão assimétrico
de poder que lhe é inerente em escala local, nacional e internacional,
não consegue se reproduzir? (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 23).

Após a Segunda Guerra Mundial, como ressalta Kurz (1993), o aumento das
forças produtivas institucionalizadas pelo progresso científico e técnico rompe todas
as proporções históricas, passando da intervenção à produção de outra natureza, na
ânsia de se emancipar daquela, em que a possibilidade de escassez da energia
fóssil tem como resposta a energia atômica, técnica e ciência se concentram nas
transformações físicas e químicas da produção industrial; na agronomia, os métodos
tradicionais de criação de plantas e animais são substituídos por intervenções
diretas no material biológico, por meio da biotecnologia. Ocorre a ―doutorização da
linguagem, necessária para ampliar o seu crédito, e à falsidade do discurso,
destinado a ensombrecer o entendimento‖ (SANTOS, 2008, p.21). O discurso do
meio ambiente é carregado dessas tintas, exagerando certos aspectos em
detrimento de outros, mas, sobretudo, mutilando o conjunto.
Nesse sentido,
[...] quanto mais poderosa é a maquinaria, mais riscos ela provoca
para a vida humana e tanto maior é a pressão econômica para tirar
dela mais lucro e desempenho. Explorando as riquezas da Terra, a
forma capitalista de produzir afeta diretamente o meio ambiente,
muitas vezes provocando impactos negativos irreversíveis ou de
difícil recuperação. [...] Muitas vezes a consciência dos riscos
provocados pelas novas tecnologias no ambiente natural se torna
alarmista, mas ninguém pode negar a gravidade da situação
(CUNHA, 2009. p. 28).
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Quando se prioriza o crescimento econômico, vê-se fortalecida a perspectiva
de buscar inovações tecnocientíficas para servir a interesses políticos e solucionar
problemas inerentes ao mercado e ao capital. Se as inovações tecnocientíficas que
impulsionam

o

desenvolvimento

causam

problemas

ambientais,

inovações

posteriores fornecerão a solução para o problema, pode-se-á então aspirar ao
desenvolvimento sustentável. Sendo que a destruição incontrolável dos recursos
naturais advém de uma das principais contradições do capitalismo que é o
crescimento a todo custo, busca da acumulação e lucro a partir da exploração do
trabalho e da natureza como matéria-prima.Bauab e Gonçalves (2002) observam
que a situação de escassez dos recursos naturais perpassa, essencialmente, pela
compreensão do vínculo indissociável entre produção de riqueza e sua face
fantasmagórica, que é a produção de pobreza. O consumo elevado, em sua relação
direta com as virtualidades do meio eas técnicas eficientes, são necessários para
sustentar a acumulação do capital.
Observa-se que o processo de produção utiliza-se da doutorização da
linguagem, da qual fala Santos (2008), não só para validar um sistema de produção
técnico-científico voltado para aumento da produção com redução do espaço-tempo
subvertido ao capital, como também, para invalidar sistemas produtivos de
comunidades tradicionais, onde a diversidade, o tempo de vida, o tempo de trabalho
não se encontram na lógica da produção capitalista, mas, na lógica da reprodução
da comunidade, dos ecossistemas associados e da união pela diferença.
A mercantilização generalizada gera problemas ambientais e sociais que
ultrapassam as fronteiras nacionais, em escala mundializada: aquecimento global,
contaminação de rios, extinção de espécies, perda de biodiversidade, poluição,
desertificação dentre outros, colocando em risco a vida na Terra.
Se atentarmos para como os capitalistas realmente trabalham e atuam,
veremos como eles fariam o mundo em frangalhos, se isso fosse lucrativo. Os
choques, crises, destruição e catástrofes da vida na sociedade capitalista nos
habilitam, agindo através deles, a descobrir como eles realmente são. ―A natureza
do novo homem moderno, desnudo, talvez se mostre tão vaga e misteriosa quanto à
do velho homem, o homem vestido, talvez ainda mais vaga, pois não haverá mais
ilusões quanto a uma verdadeira identidade sob as máscaras‖ (MARSHALL, 1986. p.
136).
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Por vezes, a crise ambiental vem sendo tratada com base nas concepções
que defendem a possibilidade da criação de práticas econômicas e sociais
alternativas, capazes de operar transformações expressivas nas relações entre
sociedade e meio ambiente, à luz do paradigma da sustentabilidade, o qual propõe a
internalização de uma nova ética, mediante o surgimento de uma consciência
ecológica, através de mecanismos de mercado como ecoeficiência, certificações
ambientais, licenciamento ambiental, ICMS verde, compensação ambiental, acordos
internacionais, protocolos diplomáticos, dentre outros.
Outra estratégia do capital em busca de sua legitimação, nos moldes da
compensação ambiental é a chamada responsabilidade socioambiental das
corporações, uma espécie de marketing estratégico, que tenta travestir de dignidade
a velha filantropia e a preocupação ambiental, como alternativa privada em resposta
às graves tensões sociais e desastres ambientais surgidos com a globalização, um
tipo de regulação moral e ética do capitalismo mundial. Faz-se saber que nenhum
gasto dessas fortunas nessas áreas compensará de alguma forma a conduta
delitosa que permitiu adquiri-las. No entanto, levaram as grandes corporações a
descobrirem que esse novo espaço pode render altos dividendos de imagem
pública, agregando valor a sua marca, promovendo ganhos por eficiência e ativando
mercados.
Mas, esse novo compromisso do mercado com as questões socioambientais
pode encobrir o legítimo interesse pelo lucro. Além de configurar-se na visão
defendida por setores reformistas, a qual entende que o cerne da questão ambiental
está ligado ao desperdício de matéria e energia, exploração indiscriminada dos
recursos naturais, aos limites físicos, ao excesso de população, aos altos padrões
de produção e consumo, dentre outros. Nessa concepção, dentro dos limites
liberais, a crise socioambiental está ligada a uma disfunção que impede
compatibilizar desenvolvimento, justiça social e proteção ambiental, tornando o
desenvolvimento vigente insustentável.
Embora, o desenvolvimento sustentável ter sido construído pela crítica ao
modelo em esgotamento não altera o sentido da dominação na ordem internacional.
E, nenhuma ideia ambientalista, ecossocialista chega a atingir ou modificar a ação
dos capitalistas, a não ser que possa ser absorvida pelo mercado e posta à venda.
Independente

do

caráter

multissetorial

assumido

pelo

movimento

ambientalista desde os anos de 1980 o desenvolvimento de estudos e ações
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orientadas para a proteção do meio ambiente ocorre em uma formulação políticoideológica voltada para a construção de uma verdadeira utopia liberal de justiça
socioambiental que se realizaria no próprio âmbito da lógica mercantil do modo de
produção capitalista. Trata-se de um reformismo voltado ao controle e à
humanização do capitalismo num contexto em que as utopias se foram e a ideia de
formar parte de um todo se desacreditou junto com a noção de missão, crença,
perda de vigor das democracias e nação, o que acentua a necessidade inerente do
ser humano de dar sentido à vida e à sua transitoriedade.
Sob a égide do neoliberalismo, tal investigação permite o entendimento da
associação da questão ambiental com o contexto econômico, contribuindo
analiticamente para o objeto fundamental da geografia, as relações entre espaço e
economia e mais especificamente, entre desenvolvimento e território.
Pensar o Desenvolvimento Sustentável, seja como nova vertente
desenvolvimento ou apenas como máscara do processo
reestruturação produtiva, é um exercício intelectivo sobre
complexas imbricações da produção do espaço geográfico sob
auspícios do sistema capitalista (OLIVEIRA, 2011, p. 7).

de
de
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Propostas com este tipo de inspiração buscam engajar governos e grupos
sociais em torno de questões comuns, de modo a promover ações diretas. Embora
busquem imprimir-lhes um caráter transformador, utilizam-se da reforma como
campo de possibilidades e da ação. Não obstante tenham consciência das
assimetrias e do caráter excludente do modo de produção do espaço capitalista, no
interior das nuances do jogo político, buscam soluções quenutrem ativismos sociais
em torno de questões específicas e buscam articulá-los com ações governamentais
e de iniciativa privada, limitadas em termos espaciais e sociais e obliteradora da
transformação social.
Uma das causas mais frequentes e consensuais por esse campo, apontada
para explicar a destruição ambiental é a escassez e a finitude dos recursos naturais.
A disponibilidade limitada de matérias-primas, a velocidade de
reprodução dos recursos renováveis e a capacidade de absorver os
detritos do sistema industrial são insuficientes para acompanhar, por
um longo tempo, o ritmo de crescimento acelerado. Mais cedo ou
mais tarde, tal situação conduziria a um colapso ecológico (CUNHA,
2009. p.86).

A economia ambiental, ao classificar determinados recursos naturais como
escassos, considera que a única forma de preservá-los é caracterizando-os como
―bens econômicos‖. A transformação dos recursos naturais em ―bens econômicos‖
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apaga a imagem de que os mesmos não são abundantes, de que não existem
donos, e que, em função disto, podem ser desperdiçados (HUFSCHMIDT et al.,
1983).
Este processo impõe a percepção de que não se pode fazer o que bem
entender com o bem público, pois ele tem um preço. E ainda que a manutenção da
posição privilegiada de disponibilidade de recursos ambientais, combinada com a
necessidade de explorá-los de maneira a gerar um fluxo de riquezas baseado em
capital reprodutível, passa pela sua mensuração econômica. Trata-se de uma
adaptação às demandas de mercado, de acordo com as necessidades do capital.
Para demonstrar essa relação, vários estudos vêm sendo realizados; o
comércio e as políticas nacionais adotadas pelos governos para resolver a
distribuição geográfica desigual de recursos naturais finitos, concentrados muitas
vezes em alguns países. Produtores e exportadores tendem a aproveitar esses
recursos e poder de mercado para obter grandes rendas, ou seja, a máxima
eficiência econômica. Nesse sentido, o comércio internacional dos recursos naturais
tende a considerar a escassez desses recursos com a aplicação de medidas
econômicas que priorizam não por redução da extração e melhoria ambiental, mas a
melhoria ambiental por medidas tarifárias que agregarão mais valor e aumento do
lucro na comercialização dos recursos escassos.
Assim,
el efecto de uma rancelen La diversidad biológica depende de las
causas principales de destruccióndel hábitat. La destruccióndel
hábitat puede ser resultado directo de uma extracciónexcesiva: por
ejemplo, La extracciónexcesiva de maderaentraña una pérdida para
el hábitat como consecuenciadel descenso de la fertilidade Del suelo.
Em esasituación, La imposición de uma rancel será una política
óptima, ya que disminuirá La cantidaddel recurso extraída y, por
tanto, reducirátambién La pérdida para el hábitat. No obstante, si La
expansión de otrasactividades económicas tiene lugar a expensas de
La conservacióndel hábitat, mediante La conversión de tierras
(externalidades industriales), La imposición de uma rancel no
siempre será La mejor política (OMC, 2010, p.136).

A debilidade, tal qual assinalamos acima, consiste em sua própria virtude ao
tratar-se de uma crítica à racionalidade de mercado, ao funcionamento econômico, a
organização social, colocando em discussão política as alternativas e as críticas à
situação atual em um terreno inteiramente retórico, sem fundamento com as raízes
materiais dos interesses de classe.
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A economia de mercado está sempre a investir em estratégias de melhorias
de lucratividades tanto dos países exportadores quanto dos importadores de
recursos naturais. Existe uma relação negativa entre a atividade econômica de
mercado e a conservação dos ecossistemas, que é reconhecida em suas atividades
comerciais internacionais e estudos de melhor resultados.
Para ilustrar mejorla lógica de este resultado, considera una
economia con dos países – país nacional y país extranjero – y tres
sectores: extracción, agricultura manufacturas. La producción de
cada bienrequiere mano de obra e insumos específicos de cada
sector, y la mano de obra puededesplazarselibremente entre lostres
sectores dentro de cada país. Aunque El desarrollodel sector
manufacturero no tienenecessariamente um efecto negativo em La
conservacióndel hábitat, La expansióndel sector agrícola tendrá dos
efectos contrários em la reserva de un recurso renovable: por un
lado, reduciráesa reserva mediante La conversión de tierras y, por
tanto, La destruccióndel hábitat; por otro lado, se dispondrá de
menos mano de obra para La extracción, lo que tendrá um efecto
positivo em la reserva del recurso (OMC, 2010, p.137).

As bases em que está assentado o uso dos recursos naturais pela OMC
mostram sua contradição, na apropriação auto-destrutiva da força de trabalho, do
espaço e do meio ambiente pelo modo de produção capitalista. Encontram-se os
limites físicos por ele criados, limites da força de trabalho disciplinada e socializada,
terras boas, água pura, entre outros, ou seja, ―quando o capital danifica ou destrói
suas próprias condições de produção ameaça a si mesmo com uma crise econômica
do tipo de emprego de custos‖ (O‘CONNOR, 2003, p. 123).
Para Barbieret al. (2005), a taxa de utilização de um recurso renovável, como
a conversão de florestas tropicais em terras agrícolas, aumenta com a pressão de
grupos de interesse que influenciam a política comercial mundial. Em seu modelo
teórico de economia aberta, a taxa de utilização dos recursos é determinada pela
interação entre o governo (suscetível às influências das contribuições políticas que
recebe dos agentes comerciais) e as organizações comerciais, que maximizam seus
lucros pela conversão de florestas em terras agricultáveis.
Em face desse resultado, Damania e Barbier (2001), já haviam apresentado
em estudos anteriores um modelo para avaliar a interação entre comércio, lobbying
e incentivos internacionais para extração de um recurso renovável. O documento
apresenta argumentos em favor das transferências internacionais como instrumento
ideal de gestão de um recurso natural, cujo esgotamento cria externalidades de
fronteiras. Em particular, se os níveis baixos de reservas de recursos aumentam, as
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transferências são altas o suficiente para induzir o governo a aumentar o saldo da
reserva. Quando o nível de reserva de recursos é baixo, os benefícios da extração e
contribuições políticas pagos ao governo são baixos. Nessa situação, uma taxa
elevada de aumento de transferências pode reduzir a influência de lobistas nas
decisões políticas, incentivar práticas de colheitas sustentáveis e induzir a
conservação de recursos. São medidas reformistas que mascaram as destruições do
modo de produção capitalista e ampliam seu poder de acumulação.
Para Mészáros (2011), soluções como, a social-democrata, o socialismo
evolutivo, o Estado de Bem Estar Social e a promessa da fase mais elevada do
socialismo através da derrota e da abolição do capitalismo, como toda e qualquer
promessa de reforma social significativa já tentada na história, tem como
denominador comum, tentativas fracassadas – a despeito de suas diferenças
principais – é que todas elas tentaram atingir seus objetivos dentro da base
estrutural da ordem sociometabólica estabelecida. Pensar a mudança sem erradicar
o capital, portanto, seria deixar latente a possibilidade de o capital ser restaurado.
Em nenhum momento os capitalistas estão preocupados com a conservação
de recursos, mas em manter os lucros. O‘connor (2003) aponta que, quando os
capitalistas individuais reduzem custos, por exemplo, quando externalizam os custos
para as condições de produção (com o emprego de recursos naturais de regiões não
monopolizadas ou da força de trabalho) com a intenção de manter os lucros, o efeito
não desejado é aumentar os custos de outros capitalistas (e no limite de todo o
capital), diminuindo os lucros obtidos na produção, ocasionando entrave para
posteriores investimentos de capital, o que efetivamente é uma tendência do
capitalismo.
Para Folladori (1999), apesar dos aumentos nos preços das matérias-primas,
os lucros poderiam crescer em função de um aumento maior da produtividade do
trabalho; de uma diminuição dos salários (seja pela diminuição do valor da força de
trabalho, seja por pagar a força de trabalho abaixo de seu valor).
Instrumentos comerciais, aplicados pela OMC ao setor de recursos naturais,
incluem impostos, quotas e proibições quanto à exportação, tarifas de importação,
as medidas não tarifadas e subsídios. A incidência de impostos de exportação e
restrições à exportação parecem ser maiores no setor de recursos naturais que em
outros setores. Proteção tarifária no setor é geralmente abaixo do comércio mundial
de mercadorias, com a possível exceção da pesca. Prezam pelo regime de
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propriedade para o controle do acesso aos recursos naturais tanto para extração
interna quanto externa ao país com maior abundância de recursos naturais. Dessa
forma, dizem promover o ordenamento no uso, protelando a escassez e a
possibilidade que um país pobre em recurso exporte o produto a um país com maior
abundância.
El predominio de los recursos puedetener um efectoindirecto em
elcrecimiento económico a través del marco institucional, es decir,
puede obstaculizar el crecimientoen caso de insuficiências
institucional les, como derechos de propiedad mal definidos, el mal
funcionamento del sistema jurídico o el insuficiente respeto de laley,
o puede contribuir por símismo al debilitamiento de lãs instituciones.
[...] puede ser perjudicial para los resultados de esaeconomía,
fenómeno denominado com frecuencia ―hipótesis de la maldición de
los recursos‖. [...] losefectos adversos em losdemás determinantes
del crecimiento, y los conflitos civiles (OMC, 2010, p.9).

Observação feita, considerando as medidas postas pela OMC, é que a crise
ambiental não é uma restrição ao capitalismo; este pode superar os problemas de
escassez ou aumento de custos com substituição de produtos, aumentos de
produtividade do trabalho, investimentos em novos setores energéticos, de recursos
naturais e de reciclagem de produtos, ou ainda diminuindo os salários. Mas torna-se
um problema para o capital quando ocorre a diminuição permanente da taxa de lucro
como consequência do aumento da composição orgânica; e a constante agudização
das diferenças sociais que se manifestam em diversas modalidades da luta de
classes. Como é visto por todo o mundo, guerras civis, expropriações, fome,
desempregos, entre outros, tratados pela OMC como fenômeno de maldição dos
recursos, que produz efeito adverso e prejudicial ao crescimento e aos resultados da
economia.
Enquanto o capital encontra na prática saída geralmente financeira para suas
barreiras físico/econômicas, a população em geral se vê sujeita e exposta, de
maneira crescente, a viver em um mundo cada vez mais inóspito (poluído e
degradado), mas não de forma exclusiva, devido também ao estabelecimento de
relações mercantis capitalistas.
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No Brasil, têm-se intensificado investimentos na construção de grandes
hidrelétricas, consubstanciado numa escassez energética e posterior travamento da
produção e desenvolvimento, desde a investidura neoliberal com a privatização do
setor energético na década de 1990 que facilitou a formação de consórcios e uma
formação maior de projetos de barragens. A energia produzida não serve somente
às necessidades internas; tem um grande excedente que serve a multinacionais, tais
como a ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) em Santa Cruz,
no Rio de Janeiro, grandes corporações de energia, de máquinas e equipamentos,
mineradoras e construtoras, como Iberdrola, Vale, Alstom, Siemens, Camargo
Correa, Andrade Gutierrez, Norberto Odebrecht, dentre outras que promovem uma
série de desrespeitos ambientais, sociais e trabalhistas. Multinacionais, geralmente
gerenciadas pelos países centrais, como os Estados Unidos, que possuem 6% da
população mundial, consomem 30% do petróleo, 35% da eletricidade mundial e
produzem apenas 10% daquilo que consomem (OMC, 2009).
Nas décadas de 1970 e de 1980, têm-se exemplos degradantes no processo
de construção de usinas hidroelétricas como as Usinas de Tucurui (PA), Balbina
(MA), Usina de Xingó entre (AL) e (SE).
A bacia hidrográfica do rio São Francisco, onde está localizada a Usina
Hidroelétrica de Xingó, próximo a sua foz, corresponde a terceira maior bacia do
país com 640 mil km2de extensão, 17% da capacidade energética instalada no país
e 98% da região Nordeste em sete hidrelétricas com capacidade instalada de 10.356
MW;percorre aproximadamente 2.700 km do território brasileiro, passando pelos
estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e 521 municípios
(Figura 2). Os impactos gerados são cada vez mais perceptíveis, não só pelas
usinas construídas ao longo da bacia, mas também pelas conflitantes obras de
transposição. A transposição corresponde ao Projeto de Integração do Rio São
Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional; é um
empreendimento do Governo Federal, sob a responsabilidade do Ministério da
Integração Nacional (MIN, 2010).
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Figura 2 - Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Fonte: International Rivers (2010).
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Os impactos atingem principalmente as comunidades que vivem às margens
do rio, pescadores, ribeirinhos agricultores; as barragens têm mudado o tempo do rio
que não é mais marcado pelas suas cheias e vazantes que dinamizam a vida
aquática, ocorrendo a baixa oxigenação da água, alto nível de nutrientes (fósforo e
nitrogênio) devido à disposição ao longo da bacia de esgotos domésticos e
industriais, metais pesados pela atividade de mineração e mudança na dinâmica de
sedimentos que ficam retidos com as barragens, assoreamento e perda de
vegetação marginal.
Mudanças terminam por interromper a formação de lagoas marginais e
várzeas. O ciclo migratório dos peixes que ali se reproduziam foi interrompido epos
em crise as principais atividades econômicas do povo ribeirinho, como a agricultura
de vazante e a pesca. Na medida em que o plano desenvolvimentista de geração de
energia foi se acelerando, o estoque de recursos pesqueiros foi escasseando até ser
praticamente extinto como a pesca artesanal do surubim, dourado,lagostas e
camarão pitu.
A política de geração de energia promovida pelo governo e empresas
multinacionais através de demarcação de bacias e leilões para concessão de área
para a construção de usinas hidrelétricas tem naturalizado os impactos ambientais e
sociais. As inúmeras hidrelétricas previstas, 101 só no estado de Minas Gerais e 49
no oeste da Bahia para a bacia do Rio São Francisco (ANEEL, 2007), não priorizam
o desenvolvimento regional nem o acesso à energia elétrica a populações rurais
mais pobres e distantes, mas sim o lucro das empresas de venda de energia, os
grandes empreendimentos industriais e do agronegócio.
No estado de Sergipe, a Usina de Xingó, implantada em 1994 pela Companhia
Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), somada a outras 14 usinas localizadas a
montante desta exercem influência direta e indireta de efeito acumulativo sobre a
hidrodinâmica fluvial no baixo curso do São Francisco, e, consequentemente, sobre
a erosão marginal e diminuição de pescados. A vazão na foz do rio diminuiu de 16
mil m3/s para 2 mil m3/s, fazendo com que o mar adentrasse mais de 1km o rio,
afetando a cultura do arroz pela destruição de áreas de várzeas e salinização da
água. Antes era o rio que adentrava cerca de 1km no mar, levando uma pluma de
sedimentos que faz parte da cadeia alimentar de espécies marinhas. A foz reduziu
em cerca de 6 km e fez submergir um vilarejo de comunidades pesqueiras e
agricultores, Povoado Cabeço, no município de Brejo Grande-SE, visível pela
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posição do farol construído em 1873 a cerca de 700m da arrebentação e que hoje se
encontra parcialmente submerso (ver figura 3).
Figura 3 - Povoado Cabeço, município de Brejo Grande-SE em 1980 e em 1997

Fonte:http://sergipeemfotos.blogspot.com.br/2013/01
/povoado-cabeco-no-municipio-de-brejo.html.

A comunidade de pescadores do Povoado Cabeço, há quase quinze anos,
luta na justiça contra a Chesf pelo reconhecimento de direitos e a responsabilidade
desta companhia pela inundação da área e perda de suas casas e trabalho. O
declínio da pesca artesanal dá lugar à pesca comercial realizada pela criação de
peixes exóticos em viveiros, através de políticas de Estado, o que faz empobrecer
mais ainda as comunidades, deixando-as, além de expropriadas, dependentes não
mais da dinâmica do rio, mas de políticas de governo.
No Brasil, a construção de usinas hidrelétricas provocou a inundação de mais
de 34 mil km² de terras marginais e o deslocamento compulsório de cerca de 200 mil
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famílias, segundo o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB, 2006), em uma
visível transformação dos rios brasileiros em megawatts, via de escoamento de
commodities e depositário de resíduos domésticos e industriais.
A Usina de Tucurui, localizada no rio Tocantins, na região da Amazônia, este
rio juntamente ao rio Araguaia, compõem a bacia Tocantins-Araguaia que
perpassaquatro estados (Pará, Maranhão, Tocantins e Goiás), formada por rios de
planalto a montante da Usina de Belo Monte. Trata-se de uma estrutura social
formada por muitos conflitos, em se tratando de apropriação e uso dos recursos
naturais, por se encontrarem no território ocupado por 11 etnias indígenas, num total
de mais de 14.000 habitantes (figura 4). A bacia é rica em diversidade de peixes,
base alimentar das comunidades indígenas, com mais de 300 espécies identificadas
e onde se localiza a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, que se converge
com a bacia do rio Xingu.
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Figura 4 - Bacia hidrográfica do Rio Tocantins-Araguaia

Fonte: International Rivers (2010).
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O mais recente conflito de repercussão mundial encontra-se no processo de
construção da Usina Belo Monte (PA) em debate desde 2001, com a retomada do
projeto pelo Governo Federal, surgido no contexto repressivo e totalitário da ditadura
militar, período em que o Brasil constituía sua matriz energética com base nas
grandes Usinas Hidroelétricas, as quais somam hoje 157 usinas em operação. A
região amazônica nacional corresponde com 63% do potencial hidrelétrico do Brasil,
estimado em 260 mil MW, está concentrado na Amazônia e boa parte deste
percentual no Pará (INTERNATIONAL RIVERS, 2010).
Uma das principais e conflituosas obras do Plano de Aceleração de
Crescimento (PAC), lançado em janeiro de 2007, engloba um conjunto de políticas
econômicas,

planejadas

por

múltiplos

e

antagônicos

interesses,

conflitos

relativizados nas relações avessas ao modo de produção capitalista, que
contrapõem direitos à lógica do mercado. Essas políticas visam à aparente e
paradoxal compatibilização entre o Estado desenvolvimentista e o discurso
neoliberal, momento histórico em que recursos como água e biodiversidade se
consolidam como o grande capital do país.
De acordo com o Estudo de Impacto ambiental (EIA), a obra de Belo Monte
tem custo estimado entre $ 10 bilhões e 16 bilhões de dólares e em torno de 30
bilhões de reais para os cofres do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) em empréstimos privados. Contrariando posições, tem previsão
para funcionar no ano de 2019 e gerar 11.233 MW de energia em épocas de cheias
e 4.000 MW em baixas do rio. O projeto da Usina de Belo Monte apresenta
perspectiva de atender 26 milhões de habitantes, ocupando uma área que abrange
os municípios paraenses de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e
Vitório do Xingu, considerando que os municípios de Altamira e Xingu serão
parcialmente cobertos por um lago gerado pelo projeto, com superfície de 516 km²;
além de submergirem 51.600 ha de florestas, traz consigo alagamentos de áreas
ocupadas por comunidades indígenas. Três grupos de populações indígenas serão
diretamente impactados, além de povoados, com a perda de biodiversidade e seca
de trechos do rio Xingu (MAGALHÃES, 2009).
O rio Xingu nasce no cerrado, no estado do Mato Grosso, e é um dos maiores
afluentes do rio Amazonas. O primeiro parque indígena brasileiro, o Parque Indígena
de Xingu, situa-se na cabeceira do rio Xingu; a bacia hidrográfica deste rio abriga
uma grande diversidade biológica e cultural, contém um mosaico de Unidades de
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Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs) localizadas em toda área de
abrangência da bacia, conforme figura 5.
Figura 5 - Bacia Hidrográfica do Rio Xingu

Fonte: International Rivers (2010).

Povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas são os principais habitantes das
planícies fluviais e florestas que compõem a bacia do rio Xingu e principais sujeitos
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contra hegemônico nos conflitos gerados por projetos desenvolvimentistas baseado
em

commodities,

que

ocasionam

desmatamentos,

queimadas,

poluição,

contaminação, perda de biodiversidade, extinção de espécies, expropriação de
comunidades, concentração de terras, dentre outros.
A presença indígena tornou-se marcante nos conflitos gerados pelo projeto de
construção da Usina, principalmente nas audiências públicas para o licenciamento
ambiental, que tem no seu rito a presença e participação da comunidade
diretamente afetada, do governo e das empresas executoras do projeto.
As audiências públicas são, em sua forma institucionalizada, arenas públicas
de participação e consolidação da cidadania, relacionadas à construção coletiva do
processo democrático, no modelo liberal de democracia, que seja o de dividir
responsabilidades com a sociedade. Traz no seu bojo a capacidade de criar uma
lógica perversa de dominação e de naturalização do conflito, uma vez que se
fundamenta na desigualdade e na contradição, a participação e o poder de decisão,
também, se dão de forma desigual que acarreta a conformação das desigualdades
geográficas.
Diante da questão ecológica,as Usinas Hidroelétricas enfrentam o paradoxo
de apresentar-se como uma matriz energética limpa, que não produzem poluentes,
ao tempo em que a sua construção contribui para a destruição de florestas,
expropriação de comunidades, extinção de espécies, destruição de nascentes,
secamento de rios temporários, diminuição de base alimentar das espécies e de
comunidades, causando o desequilíbrio na cadeia alimentar, aparecimento de
pragas e doenças, dentre outros impactos diversos que se concentram sobre as
comunidades mais pobres desprovidas de poder.
Os impactos ambientais e sociais advindos de projetos financiados pelo
Banco Mundial, como Projeto de colonização polonoroeste no Brasil, Projeto
SardarSarovar de represas no rio Narmada, na Índia, Projeto de desenvolvimento da
pecuária na Botsuana, Projeto KedungOmbo de represas e o Projeto de
transmigração na Indonésia, confluíram com novas formas de luta social e uma
maior articulação entre as populações atingidas, mediadores locais e ONGs
internacionais ambientalistas ligadas à defesa dos direitos humanos. Essa
confluência de pressões forçou a presidência do Banco Mundial a incluir a questão
ambiental e o ataque direto àpobreza como temas centrais da sua campanha por
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fundos junto ao congresso norte-americano e aos parlamentos dos países doadores
importantes (PEREIRA, 2010).
Entre 1983-1987, a campanha das ONGs denunciou o Polonoroeste como o caso
mais extremo de devastação social e ambiental patrocinado pelo Banco. [...] Ocorreram
mais de 20 audiências sobre os impactos sociais e ambientais dos projetos financiado pelo
BMDs em seis subcomissões do Congresso estadunidense, alguns poucos projetos de
grande impacto, as ONGs tentavam pressionar os Estados-membros a forçarem o Banco a
reformar seus procedimentos e a estabelecer políticas de salvaguarda ambiental. [...] Aos
poucos o paradigma de proteção ambiental dava lugar ao da administração ambiental.
Em janeiro de 1985, pela primeira vez, por razões ambientais, um
diretor estadunidense vetou a aprovação de empréstimos do BID
para um projeto do governo brasileiro complementar ao projeto
Polonoroeste. Nunca antes o BID negara financiamento ao Brasil,
seu principal acionista após os EUA (PEREIRA, 2010, p. 270-271).

Alinhados com o discurso da energia limpa e renovável propalado pelo
desenvolvimento sustentável, o biocombustível produzido principalmente pela
mamona, milho e outros insumos introduzidos na agricultura familiar, com a proposta
de geração de emprego e renda, para milhares de pequenos agricultores seguem o
caminho do monopólio do agronegócio, commodities, absorvendo todos os seus
malefícios tais como a monocultura, dependência de insumos externos, alocados
nos países centrais como adubos, agrotóxicos, máquinas e transgênicos, além de
concentrador de riqueza. Utilizam-se ainda de formas violentas como expulsão e
expropriação de camponeses, como a empresa Endesa em Barcelona.
O espaço, ao ser percebido dessa forma, com as suas potencialidades
exploratórias para acumulação e reprodução do capital, garante nichos de
conservação no que se refere à seletividade espacial numa sociedade capitalista. Se
num outro momento a abundância dos bens naturais era um fator relevante para a
obtenção de renda diferencial e mais-valia através da exploração desses recursos e
do trabalho, agora a escassez, como atributo, também torna rentável o processo
contínuo de exploração, mas sob outras condições estabelecidas, já que não só lhe
é dado valor de uso como lhe é atribuído valor de troca aparentemente sem que se
adicione trabalho, porque o valor que lhe é dado está em função de sua
preservação.
No conteúdo de suas formas, o espaço expõe as mesmas contradições que o
produziram. Essas, por sua vez, geram as condições de reprodução das relações
sociais. ―Nesse sentido, o espaço é resultado e, ao mesmo tempo, condição da
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reprodução social. O espaço consiste em um efeito que se transforma em causa, ou,
um resultado que se transforma em processo‖ (GODOY, 2004, p.30).
No enfoque a priori, as propostas e estudos assumem a existência de uma
escassez que deve ser relativizada no processo produtivo e de economia de
mercado. O desenvolvimento sustentável é reificado como portador de algo positivo
em si mesmo, servindo de panaceia para todos os problemas e enxergando.
[...] a natureza enquanto recurso-mercadoria para obtenção de
lucros, o triunfo do modo de produção capitalista depende da
realização de uma seleção dos recursos naturais que são essenciais
para a reprodução do capital e então ―multiplicá-los‖, ou ―conserválos‖, ou ainda, ―protegê-los‖; fazer uma escolha criteriosa do que é
fundamental para a expansão contínua e reprodução ampliada do
desenvolvimento capitalista (OLIVEIRA, 2011, p. 75).

A seleção dos recursos naturais para proteção e conservação é realizada
através dos conhecimentos produzidos pela ciência e tecnologia que servem ao
desenvolvimento e em qual a natureza é compreendida como ―um amontoado de
recursos naturais a ser explorado, mais cedo ou mais tarde‖ (PROST, 2009, p. 184).
A fetichização da escassez dos recursos naturais, ao tempo em que legitima as
propostas sustentáveis e o pleno desenvolvimento capitalista, confere-lhes um
caráter neutro e apolítico, suscitam interesses diferenciados, desigualdades sócioespaciais, bem como os conflitos e práticas espaciais que produzem o espaço,
objeto de apropriação.
A ilusão imposta pelo pensamento científico moderno-colonial apropriado pelo
sistema capitalista mascara o valor de uso da natureza, do conhecimento das
comunidades e do trabalho contido na produção de mercadoria e está longe de
significar a diminuição da importância da natureza na materialidade dos processos
de produção de riquezas. Muito embora, ―a razão não pode deixar de ser vista como
opressora, quando o poder que oprime fala em nome dela e quando ela é percebida
como a única possível‖ (ROUANET, 1987, p.16).
As teias e ambiguidades do modo de produção capitalista são de tal ordem
que a todos capturam e emaranham. Mesmo para aqueles que são complacentes
em relação à crença de que seriam capazes de transcender tais emaranhados e
incoerências, vivendo e trabalhando livremente, para além de suas normas e
exigências, tende-se a reconhecer as contradições incutidas nas propostas de
destruição criativa como solução para escassez de recursos. E assim, ao
desmascarar falsas proclamações de transcendência do modelo de desenvolvimento
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destruidor de tudo e de todos, com sua capacidade de explorar a crise e o caos
como substrato para mais desenvolvimento, e de alimentar-se da sua própria
autodestruição, acabam por incorporarem a sustentabilidade.
O futuro de uma escassez dos recursos naturais sob impacto da crise
capitalista implicou em uma forma de controle de recursos naturais postos no debate
de ―ressalvas comerciais ambientais baseadas na recuperação, preservação e
conservação dos recursos naturais‖ (FORNASARI FILHO; COELHO, 2002, p.13),
medidas capitalistas de países imperialistas para impor taxas e tecnologias limpas
aos países periféricos, significativas na geração de renda, e assim preservar para
seu lucro diversos nichos de mercado em vistas à acumulação capitalista e à
manutenção do poder hegemônico.
Por trás dessas expressões, assim como por trás da concepção a que elas se
filiam, a crise ambiental baseada na escassez de recursos naturais e sua redenção
via conservação e preservação, apenas designa tendências contraditórias que estão
no ato do processo atual. Essa tendência à crise não é uma resultante abstrata,
existe já nos interstícios da sociedade capitalista. Se a natureza é verdadeiramente
finita, é a partir da consciência de sua finitude, à luz da teoria, que é possível colocar
a maior parte dos problemas ambientais.

3.3 Nova (Des)ordem Internacional: Tendências e Processos

Com o advento da revolução industrial, ampliaram-se e aceleraram-se as
possibilidades de produção e consumo, houve uma maior disputa por recursos
naturais, quer pela sua extração para transformação em mercadoria, quer pela sua
utilização como corpo receptor dos resíduos industriais. Dessa forma, a natureza
deixa de ser um meio adequado para existência humana e passa ser um meio de
produção de mercadoria.
A essência do peixe de água doce é a água de um rio. Mas, esta
deixa de ser a essência do peixe e não é mais um meio adequado de
existência, assim, que o rio passar a servir à indústria, assim, que ele
é poluído por corantes e outros dejetos e navegado por barcos a
vapor ou assim, que a sua água é desviada para canais nos quais, a
simples drenagem pode privar o peixe do seu meio de existência
(FOSTER, 2005, p.161).

A

questão

ambiental

toma

visibilidade

no

âmbito

da

sociedade

internacionalcom a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano
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(1972), em Estocolmo-Suissa, reuniu em torno de 113 Países,resultado da
recomendação do

Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC), de não

estabelecer regra concreta, essa declaração propiciou uma moldura conceitual
abrangente, que passa a ser concebida nos programas políticos dos Estados,
ensejando uma proliferação de tratados, como fontes normativas admitidas pelo
Direito Internacional e em seu sentido amplo incluindo todas as espécies de acordos
internacionais, que podem ser de natureza variada, como: convenções, declarações,
atos, protocolos, entre outros.
O papel do Direito na sociedade capitalista, para Chauí (2001), é o de manter
o status quo, através não somente da violência, monopolizada e legitimada pelo
Estado, mas também, e principalmente, através da ideologia de classe.Entretanto, o
direcionamento que assume é pelodiscurso analítico, levando-se em conta as raízes
históricas dos valorespolítico-jurídicos e das instituições modernas (BERMANN,
1996).
Isso pode ser visto no Direito Ambiental no qual a declaração concebida em
Estocolmo (1972), em razão dos vários princípios jurídicos, consagra a matéria
ambiental como o direito soberano do Estado de explorar seus próprios recursos
seguindo sua política ambiental, além de realizar troca de informações e estabelecer
a cooperação internacional, entre outros. E quando passam, os limites geográficos
dos Estados Nacionais são concebidos pelo Direito Ambiental Internacional,
destacando-se a proteção dos mares, mudanças climáticas, emissão de gases
poluentes e proteção da biodiversidade (GUERRA, 2009). Mas, no seu fundamento,
como diz Porto-Gonçalves (2006), é interessante observar as implicações territoriais
da propriedade privada à medida que ela está na base do Estado Territorial, depois
do Estado-Nação. É com base nela que se constitui a ideologia de classe (CHAUÍ,
2001), na qual se negam as diversas formas de apropriação dos recursos naturais
no interior das fronteiras do Estado Territorial.
Ao colocar o território no centro da análise do direito, a questão passa a ser
compreendida por quem, para quem e quais recursos naturais devem ser extraídos e
levados de um lugar a outro, assim como o próprio trajeto entre os lugares. Quem
cria as normas para quem e para o quê. Dessa forma, o direito internacional
ambiental não pode ser compreendido somente como:
[...] um conjunto de normas que criam direitos e deveres para os
vários atores internacionais e não apenas para os Estados, numa
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perspectiva ambiental, atribuindo papéis e responsabilidades que
devem ser observados por todos no plano internacional, visando
amelhoria e à qualidade de vida, para as presentes e futuras
gerações (GUERRA, 2009, p. 39).

O que se observa ainda no âmbito do Direito Internacional é a superação da
unicidade da totalidade da natureza, que passa agora a ser dividida em uma
pluralidade de elementos e deveres na esfera internacional, como as organizações
internacionais e os elementos naturais (água, ar, terra, minérios, biodiversidade,
entre outros). Novos valores, como os protetivos dos elementos da natureza,
ganharam relevância, aguçando, em uma perspectiva otimista e retórica, ao
potencial transformador do Direito Internacional em prol de uma relação
entresociedade e natureza menos destrutiva.
A separação da natureza para fins de proteção e conservação já se fazia nas
discussões em 1948, quando, de acordo com Rosa (2000), a Organização das
Nações Unidas convocou a Conferência Científica das Nações Unidas sobre a
Conservação e Utilização de Recursos (UNSCCUR) e criou a União Internacional
para a Proteção da Natureza (IUPN) que seria responsável pela agenda de
discussão sobre a conservação de recursos, embora a discussão estivesse centrada
na proteção da natureza. O posicionamento da ONU, a época, era que a
conservação dos recursos naturais e a proteção da natureza deveriam ser tratadas
como questões separadas.
Os Tratados estabelecem uma relação de Estado a Estado e se aplicam,
salvo estipulação em contrário, a todo o território dos países contraentes. Eles
acarretam de modo indireto obrigações para os poderes estatais (Executivo,
Legislativo e Judiciário) de cada um dos signatários, e o descumprimento das
obrigações neles estipuladas acarretam a responsabilidade internacional do Estado
que, de um modo geral, só atinge os indivíduos através do direito interno, após a
incorporação a esse direito (GUERRA, 2009).
São também destacados aos tratados os acordos uni e multilaterais como:
Organização das Nações Unidas (ONU), OEA, Mercosul, Acordo Geral sobre Tarifas
e Comércio (General AgreementofTariffsand Trade – GATT), substituído em 1994
pela Organização Mundial do Comércio (OMC), Acordo sobre os Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS). Aplicam
normas emanadas pelas fontes tradicionais do direito, sempre seguidas por
sanção(ões) que lhes confere(m) eficácia, como espécies de recomendações para

100

que os Estados aperfeiçoem seus ordenamentos jurídicos nacionais face às regras
inseridas, que assumem curso de negociação baseada na diplomacia multilateral
(SOARES, 2003).
De acordo com relatório intitulado RegisterofInternational Treatiesand Other
Agreements in the Field of The Environment 4, elaborado pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), Soares (2003) estabeleceu nove classes dos
tratados internacionais multilaterais, tendo como ponto de análise empírica os
assuntos neles contidos (quadro 1).
Quadro 1 - Principais Tratados e Compromissos assumidos pelos Países e contidos no
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)
Unid.

01

Classificação
Megaespaços Ambientais,
grandes porções de terras
como unidade políticoecológica: mar territorial,
zona contígua, zona
econômica exclusiva, altomar, plataforma continental,
fundos marítimos e
oceânicos e seu subsolo,
espaços aéreos sobre
espaços horizontais (mar
territorial), espaço sideral.

Ano
1959
1972
1980

1988

1991
1963

02

Normas sobre utilização
pacífica da energia nuclear e
do desarmamento.
Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA),
cujos principais objetivos são:
controlar as informações
científicas e tecnológicas,
controlar o comércio
internacional de materiais
nucleares, padronizar
ações/atitudes mínimas de
segurança física e de
segurança nuclear.

1967

1971
1976
1979

4

Tratados/Compromissos
Tratado da Antártica
Convenção para Conservação das Forças
Antárticas
Convenção sobre a conservação de recursos vivos
marinhos Antárticos
Convenção sobre o regime jurídico das atividades
relacionadas aos recursos minerais da Antártica
(impossibilitado de entrar em vigor pelo Protocolo
de Madri)
Protocolo de Madri, ao Tratado da Antártica
Tratado de proscrição das experiências com armas
nucleares na atmosfera, no Espaço Cósmico e sob
a Água.
Tratado para a proscrição de armas nucleares na
América Latina (Tratado de Tlatelolco).
Tratado de Raratonga sobre a zona livre de armas
nucleares do Pacífico Sul.
Tratado sobre princípios reguladores das
atividades dos estados na exploração do espaço
cósmico, lua e outros corpos celestes.
Tratado sobre a proibição de armas nucleares e
outras armas de destruição em massa no leito do
mar, fundo dos oceanos e subsolo.
Convenção sobre a proibição do uso militar ou
hostil de técnicas de modificação ambiental.
Convenção sobre proteção física de material
nuclear.

Registrodos Tratados Internacionais e outros Acordos de domínio do meio ambiente. Traduzido pela
autora.

101

Unid.

Classificação

Ano

1986

02

1995

1996

1960
1972

1977

1989

1991

03

Poluição industrial e a
regulamentação do
movimento transfronteiriço de
materiais tóxicos e resíduos
perigosos

1992

1993

1999

2000

2001

Continua...
Tratados/Compromissos
Convenção sobre pronta notificação de acidentes
nucleares
Convenção sobre assistência no caso de acidente
nuclear ou emergência radiológica
Tratado sobre a zona livre de armas nucleares do
sudeste da Ásia.
Tratado de proibição completa dos testes
nucleares (CTBT).
Tratado sobre a zona livre de armas nucleares da
África (Tratado de Pelindaba).
Convenção relativa à proteção dos trabalhadores
contra radiações ionizantes.
Desenvolvimento, produção, armazenamento e
destruição de armas bacteriológicas (biológicas) e
de toxinas.
Convenção sobre a proteção dos trabalhadores
contra riscos profissionais devidos à contaminação
do ar, ruído e às vibrações do ar, no local de
trabalho.
Convenção da Basileia sobre movimentos
transfronteiriços e depósito de resíduos perigosos.
Convenção das nações unidas sobre aviação de
impacto ambiental em um contexto transfronteiriço.
Movimentos transfronteiriços e o manejo de
resíduos perigosos dentro da África.
Convenção sobre efeitos transfronteiriços de
acidentes industriais.
Convenção sobre a proibição do desenvolvimento,
produção, estocagem e uso de armas químicas e
sobre a destruição das armas químicas existentes
no mundo
Convenção de Roterdã sobre procedimento de
consentimento fundamentado prévio, aplicável a
certos pesticidas e produtos químicos (Convenção
PIC).
Convenção de bamako sobre o banimento de
importação para a áfrica e o controle de protocolo
sobre responsabilidade e reparação por danos
resultantes do movimento transfronteiriço e
depósito de resíduos perigosos
Convenção de Estocolmo sobre Poluentes
Orgânicos Persistentes (Convenção POP).
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Unid.

Classificação

Ano
1940
1951
1966
1971

1973
1979
1982

04

A proteção da biodiversidade,
a regulamentação da pesca
internacional e o combate à
desertificação.

1986
1987
1989
1992

Continua...
Tratados/Compromissos
Acordo de proteção da flora e das belezas cênicas
naturais dos países da América.
Convenção Internacional para a Proteção de
Vegetais.
Convenção Internacional para a conservação do
atum e afins do atlântico.
Convenção relativa a zonas úmidas de importação
internacional, como hábitat das aves aquáticas
(Protocolo de Emenda,1982).
Convenção sobre comércio internacional das
espécies da flora e da fauna selvagens em perigo
de extinção.
Convenção para a conservação e gestão da
vicunha.
Acordo para a implementação das provisões da
convenção das nações unidas sobre o direito do
mar.
Convenção Europeia para a proteção de
vertebrados usados para experimentos e outros
fins científicos.
Convenção Europeia para a proteção de animais
de estimação.
Convenção sobre a proibição da pesca com
grandes redes de arrastão flutuantes no pacífico
sul.
Convenção sobre a diversidade biológica.
Acordo para a redução da mortalidade dos
golfinhos no oceano pacífico oriental.

1994

Convenção das Nações Unidas para o combate à
desertificação, particularmente na África.
Convenção para a proteção da fauna e da flora.

1995

Acordo internacional sobre madeiras tropicais
relativas à conservação e gerenciamento de
espécies de peixes altamente migratórios e
transzonais

2000

Protocolo de Cartagena sobre biossegurança
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Continua...
Unid.

Classificação

Ano

Tratados/Compromissos
Convenção para a proteção da fauna e da flora.

05

A regulamentação dos
espaços nacionais e
internacionais comuns no
meio ambiente marinho e
oceânico.

1995

Acordo internacional sobre madeiras tropicais
relativas à conservação e gerenciamento de
espécies de peixes altamente migratórios e
transzonais.

2000

Protocolo de Cartagena sobre biossegurança

1933

Convenção internacional para a prevenção da
poluição dos navios.

1969
1972
1982
1990

1996

1961
1963
1964
1969
1970
1972

06

A proteção dos rios
transfronteiriços, dos lagos e
das bacias

1976
1978

1980

1985
1987

Responsabilidade civil por danos causados por
poluição por óleo.
Convenção sobre prevenção de poluição marinha
por alijamento.
Convenção das Nações Unidas sobre o direito do
mar.
Convenção internacional sobre preparo, resposta e
cooperação em caso de poluição por óleo.
Convenção internacional sobre responsabilidade e
reparação por danos relacionados com o
transporte de substâncias tóxicas e perigosas por
mar.
Protocolo relativo à constituição de uma comissão
internacional para a proteção do Mosela contra a
poluição.
Acordo relativo à comissão internacional para a
proteção do Rio Reno contra a poluição.
Convenção e estatuto relativos ao
desenvolvimento da bacia do Tchad.
Tratado da Bacia do Prata.
Tratado de Itaipu.
Convenção relativa ao status do Rio Senegal.
Convenção que estabelece a organização de
desenvolvimento do Rio Senegal.
Convenção sobre a proteção do Reno contra
poluição química.
Convenção sobre a proteção do Reno contra
poluição por cloretos.
Tratado
de
cooperação
Amazônica (Pacto
Amazônico).
Convenção para a criação da autoridade da Bacia
do Níger.
Protocolo relativo ao fundo de desenvolvimento da
Bacia do Níger.
Convenção sobre conservação da natureza e dos
Recursos Naturais.
Acordo sobre um plano de ação para uma gestão
ambiental correta do sistema comum do Rio
Zambeze.
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Conclusão.
Unid.

07

Classificação

A proteção da atmosfera e da
camada de ozônio, a
Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre
mudança do clima e sua
implementação internacional.

Ano
1985

Convenção de Viena para a proteção da camada
de ozônio.

1987

Protocolo de Montreal sobre substâncias que
destroem a camada de ozônio.

1990

Ajustes e emenda ao Protocolo de Montreal.

1992

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
mudança do clima.

1997

Protocolo de Quioto

1972
08

A proteção do patrimônio
mundial, natural e cultural.

1976

1963

1969

1971
09

Tratados/Compromissos

Responsabilidade civil e
reparação do dano.
1972
1976

1984
1988

Convenção relativa à proteção do patrimônio
mundial, cultural e natural.
Convenção sobre a proteção da herança
arqueológica, histórica e artística das nações
americanas, Convenção de San Salvador.
Convenção de Viena sobre responsabilidade civil
por danos nucleares.
Protocolo opcional relativo a solução compulsória
de controvérsias.
Convenção internacional sobre responsabilidade
civil por danos causados por poluição por óleo.
Convenção relativa à responsabilidade civil no
campo do transporte marítimo de material nuclear.
Convenção para o estabelecimento de um Fundo
Internacional para compensações por danos de
poluição por óleo (Fund Convention).
Convenção sobre responsabilidade internacional
por danos causados por objetos espaciais
Protocolo para o estabelecimento do Fundo
Internacional para Compensações por danos de
poluição por óleo (Fund Protocol).
Protocolo à Convenção Internacional sobre
responsabilidade civil por danos causados por
poluição do óleo (CLC Protocol).
Protocolo relativo às convenções de Viena e de
Paris.

Fonte: Soares, (2003), adaptado por Fontenele (2011).

É fato que, após a Conferência de Estocolmo (1972), o Relatório de
Brunditland (1987) e a Conferência do Rio (1992), ao constatarem que os problemas
ambientais eram fundamentalmente globais favoreceram a um crescimento do
número de convenções, tratados e acordos multilaterais internacionais, bem como
de várias regras impetradas nas decisões de Organizações Internacionais (OIs), no
que tange à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento.
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A Convenção de Viena sobre o direito dos Tratados define Tratado como ―[...]
um acordo internacional celebrado por escrito entre os Estados e regido pelo direito
internacional, quer conste como um instrumento único, quer de dois ou mais
instrumentos conexos [...]‖ (SOARES, 2001, p.174).
A Comissão Mundial para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente (CMMAD)
em seu relatório Brundtland aponta para a necessidade de uma nova concepção de
soberania que leve em conta os fatores ambientais, tanto quanto as relações
internacionais, para que regiões estratégicas na questão da destruição dos
ecossistemas tomem lugar nas relações internacionais, necessitando de recursos
financeiros a serem adquiridos justamente através de acordos de cooperação.
Dentre as OIs, destaca-se o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), que tem como duas de suas tarefas analisar e elencar uma lista
atualizada de tratados. É também fato que as políticas institucionais continuam
limitadas ao âmbito nacional enquanto que as dinâmicas financeiras são mundiais,
configurando um processo de erosão do Estado-Nação. Além de que, deixa claro
que as medidas de proteção e conservação da natureza estejam intencionadas em
posterior integralização à economia mundial. Para isso tem havido grande estímulo
por parte de ajuste estrutural recomendadas por instituições internacionais como
FMI, Banco Mundial e a OMC.
Ainda assim, pesa o reconhecimento da difusão das normas internacionais,
que refletem a emergência de valores, como proteção e utilização dos recursos
naturais. Não é a natureza o centro do sistema jurídico, mas o Estado Nacional, que
interage entre seus pares por meio da coordenação e da horizontalidade das normas
jurídicas.
Como no Programa de Avaliação e Monitoramento de Qualidade de Águas
(PMAQA) transfronteiriças, desde 1994 coordenado pela Comissão Europeia,
através do Departamento Operacional do Ministério dos Transportes, Obras Públicas
e Gestão de Águas; A Agência Nacional, Rijkswaterstaat, RIZA, Países Baixos – The
Institute for Inland Water Management and Waste Treatmen, the Netherlands,
Ministryof Transport, Public Works and Water Management 5, em que os países
envolvidos nessa atividade, Armênia, Áustria, Bélgica, Bulgária, República Tcheca,
Croácia, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Kazakhstan,
5

Instituto de Gestão de Águas Integradas e Tratamento de Resíduos, Ministério dos Transportes,
Obras Públicas e Manejo de Águas da Holanda.
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Letônia, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, República da
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Reino Unido e Ucrânia, apresentem em
1996 diretrizes para gestão de águas (controle de rios, açudes e rotas de
navegação) em 158 rios transfronteiriços e 14 lagos internacionais articulados a
interesses de setores usuários (LEUSINK, 1995).
A manutenção da estrutura jurídica é que proporciona o levantamento
frequente de indagações, feitas na vigência do positivismo clássico, sobre a
juridicidade do direito internacional, quando se trata da efetivação das normas que
regulam temas sensíveis, apropriação e proteção da natureza. À compreensão da
peculiaridade do cerne jurídico do Direito Internacional, no qual a natureza é alvo de
regulação, conservação e proteção, é preciso analisar o sistema interestatal
capitalista, objeto de sua regulação. Não há como pensar a sociedade internacional
fora de um sistema de equilíbrio de poder, que coordena o ambiente (sem um poder
hierarquicamente superior) dos Estados. Essa aparente ordenação não segue a
semântica convencional, não há ordem na acepção clássica do termo, mas uma
disposição dos Estados, ao mesmo tempo rígida e precária, que necessita da
desordem, para que continue se fortalecendo e se perpetuando.
Em um contexto complexo de incessante busca pela acumulação de poder,
no qual a política das nações possui um papel explícito na efetivação jurídica, a
(des) ordem pode funcionar melhor que um ordenamento jurídico hierarquizado
(ZOLO, 1999, p. 443). “In situations of high complexity and turbulence of
environmental variables, it is more funcional the right 6”, junto ao Estado, mantém de
forma legítima, portanto, socialmente reconhecida, uma ordem jurídica e social que
tenta justificar a desigualdade social baseada no princípio da liberdade individual,
livre comércio, liberdade de contrato, todas essas, premissas caras ao capitalismo
―[...] que conforma uma matriz literalmente universal para supervisionar tanto a
estabilização como a integração global de economias periféricas‖ (CRAIG; PORTER,
2005, p. 234).
A abertura de mercados coincidiu com as necessidades das grandes
corporações de expandirem sua produção de modo a operar em maiores escalas e
menores custos. Para Konder (2009), as mudanças evidenciaram que os países
historicamente
6

marginalizados

foram

integrados

a

um

sistema

que

―Em situações de alta complexidade e turbulência as variáveis ambientais são mais funcionais ao
direito‖, tradução da autora.

os
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regulamentava, fixava normas e políticas da sua exploração, em benefícios dos
países capitalistas desenvolvidos. Em que,
um dos traços mais marcantes do fenômeno da globalização é a
desterrirorialização das atividades econômicas. As corporações
transnacionais passam a desenvolver suas atividades com crescente
independência dos recursos específicos do território nacional (DIAS,
2001, p. 22).

Na década de 1990, a questão do meio ambiente torna-se essencial nas
discussões internacionais, nas preocupações dos Estados e, principalmente, dos
grandes centros mundiais de poder, quanto ao futuro. Porém, o tema é
extremamente vulnerável diante das questões econômicas, difuso porque não tem
legitimidade ao não ser pelo consenso e aprovação social, ficando vulnerável à
destruição ao tempo que depende dela. Assim, ―a utilização de continuada formas
de ameaça e sanção por parte dos capitais e investimentos globais abre espaço
para crises de legitimidade do próprio capital‖ (DUPAS, 2005, p.42).
A exploração exercida pelos países capitalistas no chamado neocolonialismo
utiliza-se de formas mais sutis, mascaradas, como a coação econômica, ao tempo
que convive com as formas colonialistas tradicionais imperialistas,

como

desembarque de tropas, ocupação de território e tomadas de poder (em 2003, os
Estados Unidos criam o conceito de guerra preventiva e invadem o Iraque à revelia
da Organização das Nações Unidas), geralmente colocando líderes tiranos aliados
ao grande capital, que além de recessão, desemprego, fome, destruição em massa,
causa sérios desastres ambientais.
Segundo Porto-Gonçalves (2006) a colonialidade tem nos investimentos,
incentivos e nas políticas de ajuste, recomendadas pelos organismos internacionais,
seus principais instrumentos de dominação. Para Dupas (2005), a colonialidade está
ancorada na apropriação das forças produtivas, principalmente na capacidade de
inovação tecnológica sob a qual se articula e se organiza a produção mundial em
busca da composição mais eficiente de fatores de produção global, trabalho, capital
e recursos naturais, realizada na hegemonia das nações e no poder das
transnacionais.
A colonialidade também se apresenta nos prognósticos apocalíptos em meio
aos tremores do que os cientistas chamam de uma segunda era nuclear,
desencadeados com os impasses entre o Ocidente, o Irã e a Coreia do Norte e os
perigos das mudanças climáticas, diagnosticados como quase tão graves quanto os
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das armas nucleares. Evidenciados pelo Boletim de Cientistas Atômicos, fundada
em 1945 como uma publicação distribuída entre físicos nucleares preocupados com
um holocausto nuclear com foco nas ameaças criadas pelos homens para a
sobrevivência da humanidade (GUERRA, 2009).
O foco em armas nucleares faz parte de uma política agressiva imperialista
que teve como um dos seus principais meios a corrida armamentista. O colapso de
uma destruição mundial e os mecanismos que são utilizados para isso não são a
causa, mas sim a manifestação de um impasse criado pela economia mundial como
afirma Mészáros.
Esse tipo de desenvolvimento imperialista monopolista deu um
impulso importante para a possibilidade de expansão do capital e
acumulação militaristas, qualquer que fosse o preço a ser pago em
seu devido tempo pela destrutividade cada vez mais intensa desse
novo dinamismo expansionista. [...] bem como da aniquilação total da
humanidade implícita em uma potencial terceira guerra mundial, além
da perigosa destruição atual da natureza que se tornou evidente na
segunda metade do século vinte (MÉSZÁROS, 2011, p.3).
E para mencionar apenas mais uma das implicações catastróficas do
desenvolvimento sistêmico do capital ―avançado‖, devemos ter em
mente a transgressão ecológica global proibitivamente devastadora
do nosso modo de reprodução sociometabólica não mais sustentável
no mundo planetário finito, com a exploração voraz dos recursos
materiais não renováveis e a destruição cada vez mais perigosa da
natureza. [...] ‗Outra contradição básica do sistema capitalista de
controle é que ele não pode separar avanço de destruição, nem
progresso de desperdício‘ – por mais catastróficos que sejam os
resultados. Quanto mais destrava a força de produtividade, mais ele
desencadeia o poder de destruição; e quanto mais amplia o volume
de produção, mais deve enterrar tudo sob montanhas de lixo
sufocante (MÉSZÁROS, 2011, p.9).

As formas recorrentes de abundância e temporalidades não são apagadas,
embora surjam no meio técnico-científico, sinais de que um consumo voraz da
natureza em termos de geração energia, extração de minérios, mas, principalmente,
de alimentos e água. O mercado se utiliza do consumo para legitimar práticas
desenvolvimentistas,

socioambientalmente

destrutivas

rumo

à

lucratividade,

vinculadas às melhores condições de vida e às práticas preventivas e
compensatórias. Ao tempo em que o eterno retorno, do ritual recorrente é
preservado, com as formas de conservação e preservação, impressas mundialmente
nos espaços especialmente protegidos, tem-se o estímulo ao consumo absorvido no
disciplinamento de uso, manejo, compensação, taxas de poluição, entre outros.
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Nesse ponto,
[...] o tempo é cíclico exprime a imanência, um conjunto de princípios
tão geral que estes existem fora do tempo e registram um caráter
universal, um vínculo comum, entre todas as ricas particularidades
da natureza, incluindo-se aí, no caso específico, os habitantes da
utopia (HARVEY, 2008a, p. 211-212).

A questão ambiental se internacionaliza à medida que os níveis de poluição,
advindos do modo de produção, não estão geograficamente localizados, atinge
todas as partes do mundo. Ela é transfronteiriça e cria a necessidade de
regulamentação no plano internacional. Mas, é sob condições alarmantes, que se
manifestam no planeta como: desaparecimento de espécies, perda de solos férteis,
desertificação, mudanças climáticas, chuva ácida, acúmulo crescente de lixo e
resíduos industriais, colapso na quantidade e qualidade da água, esgotamento de
recursos naturais, entre outros, que se desenham formas de regulamentação
internacional sobre o meio ambiente.
As agências internacionais de desenvolvimento e financiamento, para
concederem empréstimos, aumentaram o condicionamento da liberação dos
recursos com metas ambientais pré-estabelecidas. Dos empréstimos concedidos
pelo Banco Mundial, entre 1988 e 1992, constatou-se que 60% incluíam metas
ambientais ou condicionantes referentes ao meio ambiente nas áreas de agricultura,
silvicultura, energia, comércio e indústria, percentual superior ao concedido, 37%,
nos anos de 1979 a 1987 (WARFORD et al., 1994). Como também, aumentam os
acordos e instituições de meio ambiente nos Estados.
Desde a fundação em 1995, ―Forest Stewardship Council‖ (FSC), tem
conseguindo feitos importantes: quase 31 milhões de hectares de
florestas certificados sob o controle de cerca de 450 companhias que
operam em 56 países. Mais de 2.500 linhas de produtos têm agora o
selo da cadeia de custódia do FSC (FSC, 2002). Cerca de 700
empreendimentos aderiram as Redes Florestal e Comercial,
comprometendo-se com a produção, promoção e comercialização de
produtos certificados, conforme o esquema do FSC (WWF, 2002).
A Foodand Agriculture Organization (FAO) introduziu o Código de
Conduta para a Pesca Responsável, em 1995, englobando 53
países, sendo que 28 não cumpriram o Código e apenas 6
receberam pontuação de mais de 60% (PNUMA, 2009, p.13).

As perspectivas que se desenham no campo da ordem internacional para a
questão ambiental estão ancoradas no domínio da produção material e do
desperdício cada vez maior, devido ao avanço da produção destrutiva, na
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distribuição espacial dos recursos naturais, nos aportes cada vez mais refinados da
ciência e da tecnologia, nos aspectos legislativos e normativos para disciplinamento,
ordenamento e valor dos recursos naturais sistematicamente selecionados em
subjugo a divisão internacional do trabalho.
É notória a emergência de uma indústria ambientalista que vê na introdução
de regulamentos internacionais uma oportunidade de crescimento e de lucros. A
comunidade internacional tem as empresas privadas como a origem e solução da
poluição diante dos problemas em escala mundial. As relações entre o meio
ambiente e o comércio estão colocadas no centro da ecopolítica internacional
reguladas pela OMC (2010).
[...] presupuestos nacionales que obligaran a pagar impuestos
elevados sobre insumos de matérias primas (por ejemplo carbón,
petróleo, notrógeno) y sobre ciertos productos (automóviles,
productos plásticos, envases desechables), complementados com
uma política de etiqueta verde que eximiría de impuestos a
losproductos genuinamente verdes (definidos segúnsu bajo impacto
ecológico em cada etapa del porceso de producción, distribución y
consumo) (OMC, 2010, p. 35).
[...] las perspectivas para un capitalismo ecológicamente sagaz, que
los Verdes puedan reconecer como tal, parecen problemáticas em al
major dos casos. Un problema consiste em que el discurso de buena
parte del movimiento ambientalista cuenta com el apoyo de capitales
que buscan reverdecerse a si mismos o, al menos, mostrar uma
imagem pública verde. Este discurso aspira a encontrar vias que
lleven a las corporaciones a reformar susprácticas económicas,
haciéndo las compatibles com lãs ostenibilidad de los bosques y
subiodiversidad, lacalidaddel agua, la preservación de la vida
silvestre, las condiciones atmosféricas, y demás (O‘CONNOR, 2003,
p.31-34).

Para Batista, (1992), a forma e conteúdo que se desenham na ordem
internacional dependem dos resultados dos entrechoques e das tendências que se
manifesta, no sentido de abertura ou do fechamento da economia, resultante da
disputa interna nos Estados Unidos como saída para crise, com propósitos para a
redução da sua presença e controle no mundo, que não passam pela renúncia à
posição de liderança que conquistou à custa de envolvimento em numerosas e
prolongadas guerras. É um país emissor de moeda internacional de reserva, por não
se submeter a um mínimo de disciplinas e regras multilaterais ou comerciais e por
forjar seu próprio destino pelo exercício efetivo de sua soberania.
Assim, nova ordem ambiental, ditada pelos países centrais, ao promover
medidas que visam a um maior controle do meio ambiente baseada principalmente
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nos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), impulsionam o desenvolvimento
nos países periféricos, aceleram políticas econômicas orientadas para o mercado,
preservam a imparcialidade, competência e responsabilidade ambiental, do BM, da
OMC, da OCDE, do FMI, das fundações privadas e agências internacionais. Atingem
os processos produtivos das empresas, e seus produtos, encorajam esses países a
participarem de um sistema baseado em fluxos de comércio e capital liberalizados e
terminam por expandir oportunidades de exportação (a exemplo das tecnologias
limpas e insumos agrícolas), investimentos e finanças dos países desenvolvidos,
com relações subordinadas e marginalizadas aos interesses centrais poderosos,
com recursos e acessos a mercados apenas residuais, ampliando a acumulação do
capital.
Para isso, é fundamental que exista a possibilidade de valoração monetária,
para viabilizar a comercialização e também criação de leis e normas que, por meio
do estabelecimento de obrigações, criem demanda para o mercado hoje pouco
existente como os processos e produtos fornecidos pela natureza, não produzidos e
vitais para o homem, água e ar puros, fertilidade de solos, polinização de plantas,
captura de carbono atmosférico, dentre outros.
Essa demanda é motivada pela busca desenfreada por rendimentos
crescentes por parte das classes capitalistas, reforçada pela recusa de
regulamentação, torna-se ela mesma o cerne da destruição ambiental. Marx (1998),
já no Manifesto do Partido Comunista, descrevia essas classes capitalistas como
aprendizes de feiticeiros, desenvolvendo mecanismos capitalistas sob formas e em
graus perigosos, perdendo, finalmente, o controle sobre as consequências de sua
ação.
As dimensões, segundo DOWBOR (2000), da complexidade do que considera
tendência da sociedade contemporânea a partir da fragilização do Estado, do
crescimento

do

poder

empresarial

transnacional,

da

proposta

liberal

de

especialização das nações por suas vantagens comparativas, confrontada com uma
realidade globalizada em que 3,5 bilhões de habitantes dos países de baixa renda
que somam um PIB de um trilhão de dólares, enquanto o grupo de países ricos
soma 17 trilhões, 78% do PIB mundial, apesar de ter menos de 15% da população.
As vantagens relativas de determinados países proporciona que as mega-empresas
transnacionais distribuam seus processos produtivos (numa divisão internacional do
trabalho) no que é intensivo em mão de obra para países asiáticos, onde se pagam
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centavos por hora, no que é intensivo em recursos naturais para os países da
América Latina com expropriação e apropriação dos recursos naturais (divisão
internacional dos recursos naturais) e no que é intensivo em engenharia são
transferidos para a Rússia, onde se pode adquirir boa capacidade técnica por
algumas centenas de dólares por mês para formação de uma burguesia tecnocrata
desgarrada da realidade da produção.
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4 AS INTERFACES DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS NO BRASIL E A
CIRCUNSCRIÇÃO INTERSTICIAL NO (RE) ORDENAMENTO DO
ESPAÇO GEOGRÁFICO NACIONAL
[...] a produção irresistível da indústria de diversão
e informação, trazem consigo atitudes e hábitos
prescritos, certas reações intelectuais e
emocionais, que prendem os consumidores aos
produtos. Os produtos doutrinam, manipulam,
promovem uma falsa consciência. Estando tais
produtos à disposição de maior número de
indivíduos e classes sociais, a doutrinação deixa
de ser publicidade para tornar-se um estilo de vida
(MARCUSE, 1982, p.31 e 32).

O espaço geográfico nacional do ponto de vista histórico o no aspecto
acumulativo, possui as impressões de diferentes sociedades em relação com a
natureza que mediada pelo trabalho o organizou e adquiriu nova forma na
atualidade.
A análise empírica das assimetrias na classificação e na apropriação social da
natureza, que resultaram em uma distribuição ecológica desigual e da natureza da
política ambiental de Estado, trouxe a tona os discursos da participação, das
decisões sobre o uso e ocupação do solo, a reprodução do formato hierarquizado
com privilégios de segmentos restritos em razão do jogo de forças na conjunção dos
domínios econômicos, políticos e sociais.
Os conflitos eclodem marcados pelas resistências e supremacia das
intervenções no espaço pelas elites, grupos políticos e pelo governo.
Os problemas estruturais e procedimentais dos instrumentos utilizados na
política ambiental, com ênfase nos conflitos socioambientais derivados da
concepção hegemônica de desenvolvimento, a partir oligarquização do campo
ambiental, que configuraram a organização do espaço têm seu direcionamento
político a partir das interações entre a economia de mercado e processos e das
condições naturais.
A atuação do Estado Nacional sob a hegemonia do paradigma do
desenvolvimento
(des)construção

sustentável

e

da

economia

verde

tende

a

resultar

na

e vulnerabilidade da qualidade dos espaços protegidos,

especulativos, por meio da criação de espaço de adequação a uma diversidade de
representações promotora de tensões e conflitos.
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4.1 Política Ambiental na Conformidade do Estado Brasileiro

O Brasil, como os países de formação colonial, tem na dimensão espacial
singular configuração nas explicações dos processos econômicos, sociais e da vida
política. Trata-se de um país formado na conquista dos espaços, que tem na
apropriação territorial usos intensivos da natureza, um móvel recorrente dos
interesses, da espoliação e das alianças políticas. Para os colonizadores, de acordo
com Rosa (2000), o que importava não era a formação cultural, mas os argumentos
de corte geográfico que foram importantes nos processos de legitimação dos
discursos para a escravização dos índios e da legitimação do subdesenvolvimento.
Os índios perderam sua autonomia e passaram a viver sob as leis dos
colonizadores, foram expropriados e sob essa determinação, atribuíram-lhes sentido
expansionista civilizador.
Características marcantes na formação colonial do Brasil ainda se mostram
significativamente presentes na nossa formação territorial, mantendo-se subjacentes
à questão ambiental: a concentração fundiária, substituição de florestas por
monoculturas, a exploração excessiva da natureza, o tipo de tratamento que tem
sido dado aos povos indígenas e a grande desigualdade social.
Não resta a menor dúvida de que o latifúndio constitui uma das
principais marcas das nossas condições socioambientais. Até 1850,
a destinação de imensas glebas de terra às elites portuguesas e a
seus filhos, através do Estado Cartorial, se fazia mediante simples
procedimentos de doação. A poderosa classe de grandes
proprietários rurais, assim constituída, se mostra presente, até hoje,
como um traço contínuo, na composição do bloco de poder no Brasil.
Dispondo de imensas extensões de terra, essas elites rurais
puderam responder às demandas do mercado mundial – inicialmente
de açúcar, depois café, cacau, algodão, borracha e, mais
recentemente, de soja, simplesmente expandindo a área de cultivo,
num processo extensivo da terra que provocou o desmatamento da
mata atlântica (PORTO-GONÇALVES, 1995, p.313).

A determinação colonial, para Moraes (1999), se inscreve nos padrões de
organização do espaço, na conformação da estrutura territorial, nos modos de
apropriação da natureza e de usos dos recursos naturais, na fixação de valor ao solo
e nas formas de relacionamento entre os lugares. A natureza era dotada de riquezas
a ser apropriadas de forma inesgotável. ―Daí a ideia de o país celeiro de riquezas, o
gigante deitado em berço esplêndido‖ (MORAES, 1999, p.43). Uma ótica espoliativa
domina a relação da sociedade e o meio no Brasil, a qual expressa a clareza no
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ritmo e na forma com que avançam as frentes pioneiras na história do país, deixando
ambientes degradados.
Esses

ambientes

degradados

sinalizam

preocupação

para

a

Corte

Portuguesa, quando se insere a primeira Carta Régia dada a Tomé de Souza em 17
de dezembro de 1548, quando Dom João III reafirma o regime de monopólio do paubrasil e implanta o governo-geral, para a centralização de poder em nome da Coroa
Portuguesa e determina que a extração de madeira seja feita com o menor prejuízo
da terra. Em 12 de dezembro de 1605, foi criada a primeira lei florestal brasileira,
que impedia a retirada indiscriminada de pau-brasil e instituía permissões especiais
para a Corte, estabelecendo o direito de uso sobre as árvores e não sobre a terra. O
controle fundiário também passa para os governadores-gerais, visando à distribuição
e fiscalização de terras (BURSZTYN; PERSEGONA, 2008).
Os colonizadores portugueses encontravam dificuldade em defender o litoral
brasileiro contra novos invasores, promovendo, então, a chegada da expedição de
Martin Afonso de Souza, cujos objetivos foram: expulsar estrangeiros, procurar ouro
e outras riquezas, fundar povoados para garantir a defesa do litoral. Através de
cartas régias era autorizado tomar posse das terras que descobrisse e conceder
sesmarias de terra a quem achasse que poderia aproveitá-las (BURSZTYN;
PERSEGONA, 2008).
O papel do governo colonialista, portanto, foi o de viabilizador da conquista,
de indutor do povoamento de terras e gestor da ocupação do solo. E,
principalmente, para Moraes (1999), o de guardião de fundos territoriais e garantidor
da integridade do território, valor supremo da geopolítica nacional, em qual a ação
governamental é pensada como geográfica por excelência. Ainda no período
colonial, através das cartas régias, consolidaram-se as leis ambientais, que
inscreviam as bordas das costas: dos rios até a desembocadura do mar pertenciam
a Coroa; como também, restrições à derrubada de árvores e a implantação de
roçados.
Para os que não cumprissem a determinação, foi criada uma comissão de
juízes conservadores que tinham o poder de aplicar pena, com multa e prisão. Com
a independência, o padrão de ocupação que se desenvolvera no Brasil no período
colonial continuou o mesmo, incorporando novas terras ao cultivo, como também,
seu padrão no cenário internacional não mudou continou como fornecedor de
matérias-primas e comprador de produtos manufaturados.
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Contraditórias, porém não contrárias à acumulação pela sociedade do capital,
foram as ações predatórias pré-industriais, como: a exploração comercial do paubrasil, ciclo da cana-de-açúcar, do café, do ouro e diamantes; a base da exploração
socioambiental. Guimarães (2008) observa que José Bonifácio e Joaquim Nabuco
defendiam ideais nacionalistas e denunciavam representantes da Corte portuguesa
pela derrubada das matas brasileiras. Além disso, baixaram as primeiras instruções
para reflorestar a costa brasileira em 1815, como primeira medida de recuperação
de área degradada.
Os sinais de desgaste ambiental, embora não sejam vistos como tais, e sim
como problema de abastecimento e saúde, não demoraram a se fazer sentir,
especialmente na forma de crises no abastecimento de água potável. A crescente
precariedade sanitária e ambiental da capital, somada às agudas crises de
suprimento de água durante as secas, teria persuadido o governo imperial a investir
recursos em um programa de reflorestamento – pois a culpa das crises de
abastecimento foi posta no desmatamento das cabeceiras, seja para o plantio de
café, seja para o fornecimento de madeira de construção, lenha e carvão vegetal
para os habitantes da cidade.
Em 1817 e 1818, Dom João VI baixou dois decretos reais: um determinando o
fim do corte de árvores junto a mananciais e às margens de riachos próximos à
capital, e outro ordenando a avaliação de terras de particulares com o intuito de
adquiri-las para a administração governamental, visando preservar os rios
ameaçados. A política ambiental nessa época se configurou como sanitarista, em
que a prioridade era o meio urbano. Houve muita ação, porém pouca participação da
comunidade e pouca legislação (DRUMMOND, 1997).
Outras medidas de conservação foram tomadas, como a criação do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro por Dom João VI, primeira unidade de conservação,
constituída em 13 de junho de 1808, inicialmente, com 2 500 hectares, reduzido a
137 hectares, que atualmente se encontra vinculada ao Ministério do Meio Ambiente
(MMA). Paralelamente à conservação, segue a exploração da natureza agora com a
descoberta de minérios no Brasil, proferida em discurso na Academia Real de
Ciência em Lisboa, por José Bonifácio de Andrade e Silva em 1819 (BRUSZTYN;
PERSEGONA, 2008).
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O projeto de regularização fundiária, colonização e estruturação produtiva
estabelecido por José Bonifácio de Andrade e Silva não chegou a ser votado, pois a
Assembleia Constituinte foi dissolvida logo após sua implantação.
[...] a Assembleia Constituinte, instalada em 1823, recebeu a
incumbência de encontrar solução para a situação de indefinição
sobre a apropriação de terras no Brasil. Naquele ano, também foi
abolido o morgado, isto é, a herança concentrada num único herdeiro
– o primogênito – que vigorou no período colonial e poderia constituir
a base de uma aristocracia fundiária na opinião de José Bonifácio
Andrade e Silva que, preconizando o fim do latifúndio escravista de
agricultura extensiva, elaborou um projeto constitucional no qual
recomendava em relação às terras, a obediência às leis tradicionais,
ou seja, às ordenações do reino, ―cuja intenção fora impedir a
concentração de terras nas mãos das pessoas sem cabedais, e inibir
a especulação‖ (aspas do autor) (ROSA, 2000, p.114).

Essa dubialidade em que se converte a sociedade do século XIX, entre a
conservação e a exploração cada vez mais intensas, parece, como diz Fraga (2008),
relacionada ao drama de tipo prometéico entre autoconservação e sacrifício,
contradição que enreda a própria potência da racionalidade moderna e enseja um
tema profundo que questiona a civilização.
É assim que a autoconservação por meio da astúcia casa-se com a
renúncia e o sacrifício, seja na aurora da espiritualidade humana,
seja em sua hora tardia na ciência avançada. Questão que Adorno e
Horkheimer já tinham adiantado em seu ‗Prefácio‘ ao dizerem que os
conceitos de sacrifício e renúncia ―revelam tanto a diferença quanto a
unidade da natureza mítica e do domínio esclarecido da natureza‖
(aspas do autor) (FRAGA, 2008. p.3).

As questões políticas da época se baseavam em controlar o território para
ocupação e construir o país, atuando como forte cimento na manutenção da
integridade da antiga colônia no novo país, pois se associava aos interesses das
elites regionais pouco conectadas internamente aos interesses econômicos. Surge,
então, como objetivo geopolítico, um projeto nacional, construir uma nação na
expansão territorial, com um Estado forte, centralizador no comando do processo.
Pode-se dizer que a lógica colonial revive na condição periférica
reiterada na formação do país, a qual repõe a necessidade de uma
contínua acumulação primitiva que tem por alvo as novas terras. A
dependência externa apresenta como contrapartida a voracidade
interna na ocupação do solo, o expansionismo sendo praticado em
ritmo cada vez mais veloz. O produto de conjuntura circunscreve seu
espaço, regionalizando a história brasileira em ciclos econômicos. É
possível estabelecer um zoneamento da ocupação territorial em
função dos recursos naturais explorados, cada um com sua
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temporalidade própria, geralmente associada às conjunturas do
mercado internacional (MORAES, 1999, p.46).

Em 1842, com o fim do trafico de escravos determinado pelos ingleses, Rosa
(2000) observa que nesta data o Conselho de Estado formulou o projeto de lei para
regulamentar a apropriação de terras no Brasil, mas, só em 18 de setembro de 1850
foi aprovada a Lei de Terras, regulamentada pelo Decreto no. 1318, de 30 de janeiro
de 1854, que não incluiu o imposto territorial e nem a possibilidade de o Estado
reaver as terras concedidas, a não ser por expropriação, efetivando a forma
burguesa de apropriação, ao reconhecer a posse legítima somente mediante poder
de compra. A terra de simples recurso natural tornou-se mercadoria.
Momento em que os homens também eram mercadorias, propriedade dos
latifundiários, posto que reinava o regime de escravidão e um contíguo afluxo de
mão de obra escrava da África. Para Martins (1999), a Lei de Terras marca o regime
em que os homens cativos passam para o regime de homens livres, mas a terra
tornava-se cativa. Essa decisão foi uma pressão dos escravocratas como forma de
transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, que também permitiu a
conquista dos interesses dos grandes domínios territoriais e da posse familiar. Desta
lei, também, se originou a primeira instituição pública de regulação de terras
públicas, a ―Repartição Geral de Terras Públicas‖, criada pelo art. 21 da citada Lei.
No mesmo período, como afirma Guimarães (2008), a incipiente defesa do
meio ambiente e a intensificação das ações predatórias pré-industriais fizeram o
então desembargador e ouvidor da comarca da Corte Portuguesa – Francisco Nunes
da Costa – enviar representação ao Trono solicitando uma legislação mais
contundente a intervenção do Estado para a conservação das florestas brasileiras.
Para isso, valeu-se de teses do jusnaturalista Hugo Grócius e da antiga legislação
portuguesa.
No entanto, áreas com passivo ambiental pela exaustão do solo, dos ciclos de
culturas em plantations7, tornaram-se muito evidentes e passaram, então, a serem
objetos de preocupação de Dom Pedro II, que em 1862, através do Decreto Imperial
no 577, criou a Floresta da Tijuca em área abandonada pelo cultivo de café e
reflorestada a mando do Barão de Bom Retiro. Até o final do século XIX, o avanço
7

A atividade agrícola intensificada nos ciclos econômicos foi base da exploração desordenada e da
degradação ambiental acelerada: [...] ―Em 1950, havia na agricultura brasileira 8.372 tratores e
utilizavam-se 89 mil toneladas de fertilizantes químicos, contra 527.096 tratores em 1980 e 3.100.000
toneladas de fertilizantes em 1978‖ (GUIMARÃES, 2008, p.37).

119

da fronteira agrícola foi computando medidas de contenção de impacto ambiental
por meio de Decretos e Convenções. A colonização estrangeira transforma-se,
então, em um grande negócio, como afirma Rosa (2000). O então governo imperial
resolveu ocupar terras devolutas e repassá-las às companhias colonizadoras.
Esse modelo agroexportador da formação territorial brasileira teve sua
hegemonia absoluta até os anos de 1930, quando das contradições internas
engendradas a partir da crise mundial do capitalismo em 1929 deflagrou o início do
processo urbano-industrial. A economia era descentralizada e se dava pela
desarticulação viária, na articulação da atividade primária e das atividades
artesanais/manufatureiras, que de certa forma,

mantinham a mão-de-obra

localmente disponível (PORTO-GONÇALVES, 1995). Essa forma descentralizada,
por sua vez, teve correspondência na estruturação política do poder local e regional,
tradicionalmente nas mãos de famílias oligárquicas.
Até o século XIX, para este autor (Idem), não existia no Brasil qualquer
instituição que pudesse efetivamente ser chamada de nacional. Com a Guerra do
Paraguai (1865-1870), é que se constitui um exército brasileiro que vai ocupar um
papel político importante no país, o qual se dá no Governo Vargas (1930-1945 e
1951-1954) com o empreendimento de integração nacional 8 concretizando o ideário
de segurança e desenvolvimento. Dessa forma, abriram-se estradas para o CentroOeste e para a Amazônia.
O Governo de Vargas impunha controle sobre a política e a economia,
implementando medidas que conduziram para o exercício do poder centralizador.
Em um país que iniciava seu processo de industrialização e urbanização para
fortalecer as bases da expansão capitalista, o Estado varguista se utilizou da
centralização do poder na esfera federal e do controle da classe trabalhadora,
definindo políticas sociais, principalmente as trabalhistas, como a criação do salário
mínimo, da Carteira de Trabalho, do direito de voto à mulher. Tais políticas ao
mesmo tempo em que garantiram as condições de implantação das relações
8

Getúlio Vargas foi, em termos políticos e de forma inexcedível, o orientador e quase sempre o
executante da políica chamada, por forças das circunstâncias, de conciliação, pela habilidade de
manobras, pela flexibilidade de suas decisões e, particularmente, pela possibilidade, ao tempo, da
coexistência entre o crescimento dos capitais nacionais e de sua renda, de um lado, e a remuneração
dos investimentos estrangeiros e penetração deles, de outro lado (SODRÉ, 2002, p.116). A política
trabalhista foi a ação mais incisiva da iniciativa varguista por reprimir a livre organização dos
trabalhadores urbanos e ao mesmo tempo, mantê-los dependentes, sob a órbita de apoio
governamental. Os sindicatos perderam sua força e passaram a ser apenas órgãos consultivos e de
colaboração com o Estado que aparecia na sua forma patronal (SODRÉ, 2002).
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capitalistas de produção no território nacional, mantiveram a classe trabalhadora sob
o controle do Estado (SODRÉ, 2002).
Ações desenvolvimentistas impulsionavam tanto o desmatamento para o
processo de urbanização que se intensificava quanto as práticas conservacionistas.
No século XX, foi criada a primeira reserva florestal no estado do Acre, Decreto n o
8.843 de 26 de junho de 1911, que, porém, não foi implantada. Esse século é
marcado por duas grandes guerras mundiais, a primeira em 1914 e a segunda em
1945; pela grande seca que assolou o nordeste de 1877-1899, deixando cerca de
500 mil mortos; criação do primeiro parque nacional Yellowstone em 1885 nos EUA,
o qual serviu de modelo para o Ocidente; em 15 de novembro de 1889 foi
proclamada a República, tendo como primeiro presidente Marechal Deodoro da
Fonseca.
A Constituição Republicana Brasileira de 1891 trazia somente no art. 34,
inciso 29, a atribuição da União legislar sobre minas e terras; esse era o único item
atribuído à questão ambiental; em 1919, foram criadas a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), para promoção de ambiente de trabalho sadio, e a Liga das
Nações, para estabelecer a paz mundial.
Em 1921, foi criado no Brasil o Serviço Florestal, Decreto no 4.421, instituída
defesa sanitária vegetal através do Decreto n o 24.114; medidas de proteção animal
pelo Decreto no 24.645 Serviço de Saúde Animal; o Serviço de Imigração,
Reflorestamento e Colonização (SIRC); através do Decreto no 23.793. Foi também
instituído o primeiro Código Florestal Brasileiro 9 que classificou as florestas em
protetoras, remanescentes, modelo e produtiva; o Código das Águas e de Minas
através do Decreto no 24.643, o qual definiu direitos de propriedade e de usos
destes.

São

exemplos

claros,

especialmente

no

Governo

Vargas,

as

regulamentações sobre os recursos naturais. São procedimentos que buscavam, em
primeiro lugar, definir o domínio estatal dos recursos e depois as formas e regimes
de acesso e condições para exploração desses recursos.
Na década de 1930, foi instituído o moderno aparelho de Estado no Brasil,
gerando várias agências e normas governamentais de ordenamento do espaço.
Entre as agências, salientam-se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
9

Em termos institucionais, foi o primeiro instrumento jurídico instituindo áreas protegidas nas
categorias: parques nacionais, estaduais e municipais; florestas nacionais susceptíveis à exploração
econômica; e as florestas protegidas e as zonas de preservação em propriedades privadas. Como
contradição permite-se o corte de florestas heterogêneas pelos proprietários (PEREIRA, 2005, p.122).
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(IBGE), a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e o Instituto do Patrimônio
Histórico, Artístico e Natural (IPHAN); quanto às normas cabe assinalar os já
descritos Códigos Florestal (1934) e das Águas (1934) e as pioneiras ações
conservacionistas e de ordenamento de uso dos recursos naturais, com a criação
dos primeiros parques nacionais do país em conformidade com os dos EUA,
desconsiderando populações tradicionais (ROSA, 2000). Neste mesmo ano, foram
criadas através do Decreto no 23.777 regulamentações para o lançamento de
resíduos industriais das usinas açucareiras nas águas fluviais.
Assim, juntos aos códigos, foram criados departamentos setoriais para
cuidarem das relações do empreendedor privado e do governo: na exploração das
águas, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica; dos minérios, o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e das florestas, o Serviço
Florestal Federal. Como a economia era predominantemente agrícola estes, eram
subordinados ao Ministério da Agricultura.
As fontes de águas minerais foram sistematizadas através do Decreto n o
3.094 em 1941; o Código de caça e pesca, no 5.894 em 1943, que dispõe medidas
de preservação; no ano seguinte, em 1945, houve o lançamento da primeira bomba
atômica no Japão; nesse mesmo ano, foi criada a FAO com sede em Roma para
erradicar a fome e a pobreza no mundo; em 1954, foi a vez da criação da Petrobras
através do Decreto no 2.004.
Consolida-se na década de 1950 uma estrutura de planejamento estatal, que
tem na intervenção sobre o território a linha mestra de sua atuação. A capacidade
geográfica do Estado, enquanto produtor de espaço, mostra-se em sua plena
potência nessa obra e no adensamento da malha rodoviária, hidrelétricas,
aeroportos e indústrias, realizados em (1956-1961) com o Plano de Metas, que dizia
―desenvolver 50 anos em 5‖ no governo Juscelino Kubitschek. Mais do que nunca
―governar é abrir estradas‖, usando da prerrogativa da frase célebre do Presidente
Washington Luís (1926-1930). Abrir estradas para atender ao desenvolvimento 10,
para acesso aos recursos naturais, para apropriação das terras devolutas, enfim,
para continuar a espoliação colonialista.
10

Desenvolvimento financiado pelo Banco Mundial (BM), criado em 1944, composto por 84 paísesmembros, governado por um cidadão norte-americano e o FMI dirigido por um cidadão europeu.
Pereira (2005) revela que o BM foi uma criação do EUA, como também sua subida à condição de
organização internacional e, como instrumento de uma economia internacional livre e aberta ao
capital no pós-guerra.
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De 1955 a 1988, foram demarcadas 58 terras indígenas ocupando uma
extensão de 991.498 km2; criação em 1961 da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento (OCDE), liberação econômica e livre concorrência com sede na
França e 30 Estados-membros; foi criado em 1965 o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD); e em 1964, o G711, união entre os Estadosmembros com finalidade de melhorar a posição no mercado mundial.
Nos governos militares, os Códigos são atualizados para incorporarem uma
visão mais economicista, em 1965 (Código Florestal, Lei no 4.771, de 18/09/1965
alterado pelas Leis no. 11.284/2006 e no 11.428/2006); em 1968 (Código de
Mineração, Decreto-Lei 227, de 28/02/1965) e o de Águas (Lei n o 4904, de 17/12/65
e Decreto no 58.076, de 24/03/66).
Nesse período, os órgãos administrativos gestores dos recursos naturais
sofreram reformas administrativas com a criação de órgãos ou empresas paralelas
para agilizar procedimentos e desemperrar as burocracias públicas (na mineração,
por exemplo, cria-se a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais para agilizar o
mapeamento geológico e a prospecção mineral no Brasil). E abre-se prerrogativa
para o lançamento de resíduos industriais das usinas açucareiras nas águas fluviais,
criadas através da regulamentação do Decreto no 23.777.
A busca de projetar o Brasil internacionalmente e abrir divisas para seus
produtos abre espaço para criação da Fundação Brasileira para a Conservação da
Natureza (FBCN), pelo Governo Federal em 1958, entidade filiada à União
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). É exatamente no decorrer
dessa década que o Brasil protagoniza a efervescência da era desenvolvimentista,
com ênfase na industrialização de produtos nacionais e de sua exportação para o
dito primeiro mundo (GUIMARÃES, 2008).
Na década de 1960, com a euforia da energia hidroelétrica e a estratégia de
atender o crescimento do parque industrial nacional, as competências dos recursos
hídricos passam para o Ministério das Minas e Energia (MME), mantido até 1995,
11

O G7 foi criado em 1975, no intuito de reunir as nações mais ricas do mundo, para tratarem de
questões relevantes na seara internacional. Os temas tratados pelo G7 são: Economia internacional
(comércio; paridade cambial; estabilidade monetária e investimentos); Segurança; Terrorismo;
Manutenção da paz; Meio ambiente. Características Concentração do poder econômico-militar
mundial; Elaboram metas e usam de seus recursos e influência para atingi-las. A promoção de uma
influência mútua de ideias; Decisões coletivas em relação aos grandes problemas mundiais; e
Mobilização da imprensa internacional. Porém, a alta concentração de poder é um problema, pois é
evidente que os sete países membros do G7 tomam decisões que afetam todas as nações. Dessa
forma, todos os países não membros ficam ―reféns‖ das decisões tomadas pelo G7.
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quando foi criada a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) no âmbito do Ministério
do Meio Ambiente (MMA).
Com o golpe militar em 1964, aprofunda-se a exclusão política e social, ao
tempo em que o Estado brasileiro se associa com desenvoltura aos interesses das
elites econômicas nacionais e internacionais. O crescimento acelerado constitui-se
uma meta, e a proteção ambiental um obstáculo para o desenvolvimento nacional.
Inicia-se, assim, uma revolução burguesa em que vigorou o autoritarismo e a
criação de infraestrutura necessária ao modelo capitalista de integração ao mercado
internacional,

a

chamada

―modernização

conservadora‖.

Nesse

momento,

materializa-se no Brasil uma verdadeira política de industrialização, com avanço da
fronteira agrícola na zona de mata atlântica e pecuária, nas áreas de campos e de
cerrados. Assim, a questão nacional se desloca do campo popular para o
desenvolvimento e entra nas exigências de aprimoramento tecnológico e de abertura
ao capital estrangeiro de modo a garantir a industrialização.
Toda essa construção, além da referida política de exclusão social,
ignorou qualquer preocupação com o meio ambiente. As elites no
poder, utilizando, inclusive, o argumento de que ―a pior poluição é a
miséria‖, procuravam atrair para o Brasil os capitais internacionais
que nos trariam o desenvolvimento. [...] de modo irônico, mas não
surpreendente, o primeiro embate de forte repercussão travado pelo
movimento ambientalista que começa a crescer no país vai se dar
exatamente contra uma dessas empresas multinacionais [...] nesse
momento, qualquerpreocupação ambientalista é considerada como
uma postura contrária ao progresso (PORTO-GONÇALVES, 1995,
p.320).

Pode-se perceber que as determinações externas atuam continuamente na
história do Brasil, pois este, de economia periférica, comporta-se estruturalmente
como áreas de ajustes, que necessitam de tempos em tempos adequar sua
produção às inovações empreendidas no centro do sistema mundial que privam por
universalizar suas normas. Cada redefinição das matrizes produtivas nos países
hegemônicos reverbera nos territórios da periferia, estimulando ou contendo fluxos,
direcionando explorações, intensificando ou estagnando atividades.
Tais ajustes se manifestam como vagas modernizantes que periodicamente
emergem na formação brasileira. Com isso, a convergência ou harmonização de
normas de respeito aos direitos e valores globais torna-se equivalente ao tema da
adoção, por países menos humanitários, de padrões estabelecidos e por países que
supostamente progrediram mais.
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É preciso destacar que os Estados dos países periféricos da
economia mundial aprofundaram a divisão territorial do trabalho e da
produção, na medida em que aceitaram a imposição de pacotes e
projetos construídos por órgão supranacionais. No espaço rural, por
exemplo, assistimos à predatória proposta da Revolução Verde. Sob
ilusória ideia de uma modernização de atividades agrícolas que se
escondia que em seus objetivos estava a conquista da dependência
tecnológica das nações ―pobres‖, aumento da dependência
econômica e consolidação da divisão territorial do trabalho, que
imputava aos países ―pobres‖ a condição de produtores agrícolas
(LIMA, 2010, p.91).

A Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República, assim
como diversos órgãos estaduais do setor, foi criada na primeira metade da década
de 1970. Nessa fase pioneira, a política ambiental é pensada para combater a
poluição em meio a projetos sob uma ótica tecnicista (MORAES, 1999).
Ocorre o aparelhamento do Estado com a institucionalização de Órgãos
Ambientais, e em 30 de outubro de 1973 é criada a Secretaria Especial do Meio
Ambiente (SEMA), no governo de Emílio G. Médici (Decreto no 73.030), instalada
junto ao Ministério do Interior (extinto). Em dezembro de 1975, adota-se o Sistema
de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP), primeira manifestação da SEMA.
O Estado passa a solicitar a entrega do Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) quando julgasse necessário para instalação e operação de atividades
potencialmente poluidoras. Os órgãos de apoio do SLAP eram a Comissão Estadual
de Controle Ambiental (CECA), a Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente (FEEMA) e o Projeto Especial de Normalização de Licenciamento
(PRONOL). Verificam-se no contexto nacional os efeitos políticos da ditadura militar
que cerceiam a liberdade dos indivíduos e dos grupos sociais. Esses então buscam
no imaginário a expectativa da redemocratização das instituições que se consolida
em um longo caminho a ser percorrido em busca do efetivo exercício da cidadania
pela sociedade brasileira (GUIMARÃES, 2008).
As atribuições da SEMA, visaram estabelecer um programa de criação de
estações ecológicas, elaborar instrumentos normativos para a classificação da
qualidade do ar, dos rios e das praias, além de intermediar os conflitos entre
empresas poluidoras e organismos internacionais para aprovação de empréstimos
para grandes obras públicas. A criação de áreas protegidas, até então, estiveram
sob alçada do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e dos órgãos
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de fomento florestal em âmbito estadual. Com a criação da SEMA, ocorreu a
superposição de atribuições, resultando em conflitos entre órgãos (ROSA, 2000).
Inicia-se nas décadas 1980 e 1990 uma nova configuração da política
ambiental, em que o Banco Mundial apodera-se dos termos participação, parceria e
empoderamento como resposta à crítica da falta de legitimidade democrática das
instituições internacionais. Nesse entendimento, uma boa governança deveria
considerar o respeito aos direitos humanos e aos padrões mínimos de conservação
e transparência democrática.
Viola (1987), apresenta uma inovação conceitual importante: a leitura do
movimento ambientalista a partir da dinâmica da sociedade em relação à questão
ambiental, como referencial, a questão internacional passa a ser vista dentro do
processo de globalização e a partir de um recorte cronológico - 1971 a 1985 caracterizado como ambientalismo bissetorial com ênfase na proteção ambiental e
de 1986 a 1991, como ambientalismo multissetorial e de transição para o
desenvolvimento sustentável.
Dessa forma, consagra a especialidade técnica como um capital específico do
campo ambiental, que aumentou a demanda de órgãos públicos e de ONGs por
profissionais qualificados nas ciências ambientais (ecólogos, biólogos, geógrafos,
químicos, engenheiros florestais e sanitaristas, entre outros). Tais especialistas, em
consequência da segmentação dos saberes pela ciência moderna, limitam-se aos
temas de seu domínio particular, operacionalizando os saberes fragmentados, a
partir da lógica hegemônica do desenvolvimento 12 capitalista. Surge, assim, o perito
técnico, treinado na arte de resolução de conflitos à luz da legislação ambiental e
alocados nos departamentos e secretarias ambientais das administrações públicas e
privadas (CARNEIRO, 2005).
Vê-se então que a política ambiental responde ao processo de globalização
econômica que se desdobra nas dimensões comercial, produtiva, tecnológica e
financeira. Políticas de desregulamentação decisivas para a consolidação desse
processo, aliaram-se a um novo padrão tecnológico que permitiu a aceleração de
12

Segundo Santos (2003, p.56-57), As ideias de autonomia da ciência e do desinteresse do
conhecimento científico, que durante muito tempo constituíram a ideologia espontânea dos cientistas,
colapsaram perante o fenômeno global da industrialização da ciência a partir, sobretudo, das décadas
de 1930 e 1940. Tanto nas sociedades capitalistas quanto nas sociedades socialistas de Estado do
leste europeu, a industrialização da ciência acarretou o compromisso desta com os centros de poder
econômico, social e político, os quais passaram a ter um papel decisivo na definição das prioridades
científicas.
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troca de mercadorias, circulação de capital, de produção e de pessoas. A
consolidação do processo de acumulação flexível é uma fase complexa em não
coincidir crescimento econômico e a expansão do emprego. Os altos níveis
tecnológicos envolvidos no processo de produção, a mobilidade das empresas, do
capital e da produção e o recuo do Estado, mesmo em épocas de crise, fazem com
que esse período seja definido pela própria crise e não a crise como transição
(PORTO-GONÇALVES, 2006).
Nesse ambiente, cada nova mercadoria é uma nova potência do
engano recíproco e da pilhagem recíproca. Por isso é que
exteriorização é coisificação, das relações entre os homens
estabelecidas a partir das relações entre as mercadorias. Na
sociedade capitalista, cada produto é uma isca com a qual se quer
atrair o ser dos outros, seu dinheiro e toda a necessidade real ou
possível é fraqueza que arrastará as moscas ao melado – exploração
universal da essência humana coletiva do homem (PEDROSA, 2007,
p.97).

A modernização ecológica rompe com os discursos ambientalistas da década
1970, seja o ecologista que reivindicava mudanças radicais nos usos e costumes da
modernidade industrial, seja o pragmático dos órgãos ambientais governamentais
que enfrentaram o problema ambiental a partir de uma visão focada nos efeitos do
crescimento econômico. ―A estratégia de controle na chaminé‖ ou ―controle no final
do tubo‖, geradora de uma série de normas e padrões ambientais e legislações
associadas, é o exemplo mais claro desse pragmatismo governamental (HAJER,
1996).
A década de 1980 é chamada de década perdida, devido à estagnação
econômica e à inflação descontrolada. A estrutura do Estado se retrai como reflexo
da reversão da conjuntura internacional. O Brasil então vive a democratização das
instituições políticas numa situação de crise econômica, em que
a visão integrada do território se perde nesse processo de
‗balconização‘ das políticas públicas. A crise freia o próprio ritmo da
expansão territorial. E as fronteiras virtuais de acumulação tornam-se
mais atrativas que os investimentos materiais, envolvendo a
economia brasileira pesadamente nos circuitos da circulação
financeira. A valorização ‗fictícia‘ do capital comanda este novo
momento, que tem como diretrizes o ‗mercado‘ e a ‗globalização‘.
Talvez seja esse o mote contemporâneo da velha maldição colonial:
construir o país é agora globalizá-Io, como já foi no passado civilizálo e modernizá-lo (MORAES, 1999, p.47).
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Resultado

da

industrialização

intensa,

do

surgimento

das

regiões

metropolitanas e da modernização conservadora no campo que acompanharam o
processo de desenvolvimento econômico dos anos 1950 e 1960, deixando para as
décadas seguintes, consequências ambientais significativas materializando-se em
conflitos públicos (Como exemplos o Caso Borregaard em Porto Alegre; e Cubatão
como Vale da Morte; disputas interindustriais nos municípios do ABCD paulista, luta
contra os agrotóxicos...) que, somados à emergência dos temas ambientais nos
organismos como nos Estados Unidos, acabam gerando respostas do poder público
em legislações de zoneamento industrial, controle da poluição e de agrotóxicos
(LOUREIRO, 1992).
Em 1975, são criados os Decretos no 1413, de 14/08/1975 e no 76.389, de
03/10/1975, que definiram as medidas de prevenção e controle da poluição industrial
autorizando a criação de sistemas de licenciamento, nos estados e nos municípios,
para a instalação e funcionamento de atividades industriais potencialmente
poluidoras.
O Decreto no 81.107, de 22/12/1977 definiu o controle das atividades
consideradas de interesse do desenvolvimento e segurança nacional, como
atribuições exclusivas do Governo Federal, e com isso tirou dos órgãos ambientais o
poder sobre empresas públicas, como as concessionárias de serviços públicos
federais, indústrias.
Com a nova crise do Petróleo em 1975, houve um aumento no crescimento
econômico com a experiência do Proálcool, mas a discussão sobre o problema
socioambiental, o qual previa o êxodo rural e o crescimento das fronteiras agrícolas
com a monocultura, o desflorestamento e a degradação do solo, não foram
incorporados ao programa, transferindo o problema para resolução com ações
técnico-científicas, visto que surgia como exterioridade ao desenvolvimento
econômico agroexportador.
No bojo desses movimentos complexos, que refletem uma reação a política
autoritária, sob a égide dos governos militares, forja-se de forma gradativa aos
mecanismos institucionais que vão progressivamente demarcar as bases da política
ambiental brasileira. Um momento importante da institucionalização do meio
ambiente no Brasil foi a Lei no 6.938/81, alterada pela Lei no 7.804/1989,
regulamentada pelo Decreto no 99.274/1990 e novamente alterada pela Lei no
11.284/2006, que estabeleceu os instrumentos da Política Nacional de Meio
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Ambiente, criando também o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA),
através do Decreto no 88.351/81, e dentro deste o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), órgão consultivo, encarregado de assessorar a Presidência
da República na formulação das diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente
que agora seria de comando, controle e restrição de uso dos recursos naturais.
A crise da dívida externa coloca em foco as dificuldades econômicas dos
países subdesenvolvidos, levando à ONU a ideia de formar uma Comissão Mundial
de Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1983, com o objetivo de avaliar os
avanços dos processos de degradação ambiental e a eficácia das políticas
ambientais para enfrentá-los.
Em 1987, a Comissão publicou suas conclusões no Relatório intitulado de
Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório de Brundtland (devido à
Presidência da Comissão pela então Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem
Brundtland) que orientaria as discussões preparatórias para a realização da segunda
conferência mundial sobre meio ambiente em 1992 (Rio 92, Cúpula da Terra) focado
na modernização ecológica.
O Relatório contém a necessidade de maior igualdade, capaz de dissolver os
diferentes interesses dos países, povos e classes sociais, que pairam os conflitos de
desenvolvimento.

E,

pela

primeira

vez,

marcou

a

clássica

definição

de

Desenvolvimento Sustentável, como um processo que permite satisfazer as
necessidades da população atual sem comprometer a capacidade de atender as
gerações futuras. Baseado no tripé: desenvolvimento econômico eficiente, equidade
social

e

equilíbrio

ambiental,

caracterizado

como

um

novo

modelo

de

desenvolvimento que apesar dos limites ecológicos, as novas tecnologias e as
mudanças na organização social proporcionariam as condições necessárias ao
desenvolvimento econômico.
4.2 O Discurso do Desenvolvimento Sustentável na Conformação da Política
Ambiental
Ao abordar o desenvolvimento como eixo de uma prática discursiva,
distancia-se do aporte historiográfico, que explicita ou implicitamente tem
apresentado o desenvolvimento como um processo evolutivo, crescente rumo à
sustentabilidade que traria a consciência ambiental e o fortalecimento do
ambientalismo. Por via desta análise, as discussões a respeito da problemática
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ambiental ocorrem na conformação do campo de disputa entre interesses de classe
que se dá no interior do qual, noções, conceitos e práticas adquirem sentido
enquanto campo de mediação das relações de poder travadas em torno da
configuração da problemática ambiental, entendida como inerente ao processo de
reprodução do sistema capitalista.
A tese do crescimento a qualquer custo e de que a proteção ambiental seria
um obstáculo para os países em desenvolvimento foi defendida pelo governo
brasileiro na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, a primeira
sobre meio ambiente, liderando um grupo de países do então Terceiro Mundo,
contrários ao argumento de um desenvolvimento sadio e duradouro – o chamado
ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, pois argumentavam o fato de
estarem desolados pela miséria, com problema de moradia, saneamento básico,
com riscos de doenças infecciosas, propondo assim desenvolvimento econômico
rápido, devido as claras necessidades. Ocorrida em Estocolmo de 5 a 16 de junho
de 1972, composta por 113 países membros, que aprovaram uma Declaração de
princípios sobre o meio humano, conhecida como Declaração de Estocolmo 13, de
caráter declarativo e recomendatório.
Essa Declaração pretendeu minimizar os contrastes entre o desenvolvimento
econômico e a proteção ambiental, instituindo princípios básicos que direcionaram
os inumeráveis instrumentos jurídicos ambientais, sobre as mais distintas matérias,
que surgiram posteriormente e conduziu à formulação do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). O relatório final do projeto coordenado por
pesquisadores do Massachussets Institute of Tecnology (MIT), Clube de Roma,
publicado em 1972 sob títuloThe Limits to Growth, teve como prognostico das
tendências de crescimento populacional das décadas de 1950 e 1960, que se
mantidas haveria um declínio incontrolável da capacidade mundial em atender as
demandas crescentes por produtos industrializados (ROSA, 2000).
Bernardes e Ferreira (2003) destaca que dentro dos cenários possíveis para o
futuro, um dos mais pessimistas foi apresentado por este relatório.

13

Estas normas, que não possuem caráter jurídico vinculante, optam por comportamentos voluntários, têm
respaldo em uma conduta ético-política, potenciada por uma expectativa positiva de cumprimento por
todos os Estados, em um ambiente semelhante ao efeito dominó. São instrumentos que não têm força
jurídica, cuja força vinculante é questionável e normalmente emerge de instrumentos programáticos, tais
como: Declarações de Política, Estratégias, Códigos de Conduta, Decisões de Conferências das Partes,
Resoluções não obrigatórias de Organizações Internacionais, entre outros.
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O objetivo central do Clube de Roma14 foi aprofundar e difundir os
principais problemas da humanidade. Embora o grupo de intelectuais
tenha sido financiado e tenha recebido diversos tipos de apoio de
industriais e banqueiros, enfatizou que a produção industrial e a
exploração dos recursos naturais precisam ser revistas e até
estagnadas (BERNARDES; FERREIRA 2003, p.35).

Em outros termos, os países subdesenvolvidos (liderados pelo Brasil e
aglutinados no Grupo 77, G77) defenderam posição contrária ao limite do
crescimento, argumentando que os países subdesenvolvidos sofriam de problemas
ambientais decorrentes da miséria, que poderia ser aliviada com o crescimento de
suas economias, enquanto que os países desenvolvidos sofriam de problemas
ambientais pelo excesso de consumo, além de que o embaixador Miguel Osório de
Almeida, representante do Brasil na Conferência, firmou posição contrária aos limites
do

crescimento,

pronunciando

que

a

poluição

produzida

pelos

países

subdesenvolvidos era insignificante face a poluição dos países desenvolvidos
(ROSA, 2000).
Assim, posições em defesa da soberania nacional postas pela representação
brasileira acabaram por fortalecer uma ação contra hegemônica, conseguindo
bloquear a criação de um Fundo Mundial (Word Trust) para a administração global
dos recursos naturais. E pôs em cena mundial que junto ao desenvolvimento estaria
exploração indiscriminada dos recursos naturais, sua limitação, os níveis altos de
poluição como efeitos da industrialização e, consequentemente da economia,
também, de saúde com problemas de doenças e fome na maioria da população,
visualizando que, até então, não havia nenhuma ação coordenada e nem um órgão
gestor de políticas ambientais. Sugeriu que os países desenvolvidos deveriam pagar
pelos esforços da purificação do meio ambiente. Quanto à soberania nacional, essa
não poderia ser mutilada em nome de interesses ambientais mal definidos (VIOLA,
1987).
Este período corresponde ao início de um processo histórico de politização da
questão ambiental no Brasil, internalizando uma consciência pública e instituindo
normas e legislações futuras, estando ligado ao próprio surgimento do movimento
ambientalista brasileiro. Paralelamente, a ascensão contínua do capitalismo entra

14

O Clube de Roma, entidade supranacional fundada por um ex-diretor da FIAT e da Olivetti, mantido
com apoio financeiro de grandes empresas como Volkswagen, Xerox, produtores de petróleo do
Texas, entre outros.
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em crise frente a década de 1970. O Ministério do Interior no início desta década,
agregava políticas que podiam ser definidas como territoriais voltadas para a
produção e o ordenamento do espaço, como as políticas de industrialização,
urbanização, de regionalização, de transportes, entre outras (MORAES, 1999).
Para institucionalizar o controle ambiental, foram criados órgãos públicos nos
estados-membros da federação estimulados pela Conferência de Estocolmo. No
estado de São Paulo, em 1973, foi criada a Companhia de Tecnologia e
Saneamento Ambiental (CETESB), considerada a maior e melhor equipada agência
estadual de controle ambiental da América Latina. Na Bahia, foi instituído o
Conselho Estadual de Proteção Ambiental (CEPRAM). No Rio de Janeiro, foi criada
a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA); no estado do
Paraná, a Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SURHEMA) e
no estado de Sergipe, a Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) em
1978, que concedia alvará de funcionamento às indústrias altamente poluidoras.
Outros estados introduziram o controle ambiental junto à Secretaria de Saúde
(Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pará e Sergipe), Secretaria do Planejamento
(Santa Catarina, Piauí) e Secretaria da Ciência e Tecnologia, como em Minas
Gerais. Essas iniciativas estavam previstas no Plano Nacional do Desenvolvimento
1975-1979 (II PND), que propunha aos estados e municípios o estabelecimento de
normas para o funcionamento de empresas poluidoras, e no Decreto n o. 76.389/75
que relacionava as áreas críticas de poluição (ROSA, 2000).
O desenvolvimento econômico tematizado pelo Relatório de Brundtland 15 em
1987, diante do cenário de impactos gerados logo após a Revolução Verde e das
controvérsias sobre o limite do crescimento, surge a ideia de desenvolvimento
sustentável16, que considera necessário e possível compatibilizar o desenvolvimento
econômico indefinido, com a diminuição contínua das desigualdades sociais,
preservação dos recursos e equilíbrios naturais. Para obtenção desse objetivo,
recomenda-se pesquisa e aplicação de uma série de medidas, tanto no âmbito de
cada Estado Nacional quanto no âmbito Internacional, com vistas ao direcionamento
15

Essa comissão, composta por ONGs e cientistas do mundo inteiro, foi criada pela Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, da Organização das Nações Unidas (ONU). Em
1983 o trabalho durou quatro anos, envolveu a realização de discussões no mundo todo, deixou
várias controvérsias principalmente sobre os países subdesenvolvidos, a respeito do mito do
progresso capitaneado na base da ideologia da revolução burguesa.
16
Esse conceito já havia sido formulado por ambientalistas, no entanto, tornou-se núcleo da
discussão oficial por todo o mundo ao ser assumido e reformulado nos termos do Relatório de
Brundtland (FOLKE, Carl. et al., 1994).
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político e cientifico das interações entre a economia de mercado, processos e
condições naturais.
Em 1992, a Assembleia Geral das Nações Unidas realizou a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na cidade do Rio de
Janeiro em junho de 1992, conhecida como Conferência Rio-92 e como Cúpula da
Terra. Definiram os seguintes documentos: Agenda 21, Declaração do Rio,
Declaração de Princípios sobre Florestas, Convenção sobre Diversidade Biológica e
Convenção sobre Mudanças Climáticas.
A Agenda 21, o seu principal documento, é um programa global que propôs
regulamentar o processo de desenvolvimento nos princípios da sustentabilidade,
definindo políticas essenciais que atendessem aos interesses dos pobres e
reconhecessem os limites do desenvolvimento de forma a atender as necessidades
de todos os países.
Em 2002, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da ONU
propôs a realização de uma nova Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável, em Joanesburgo, na África do Sul. Ela pretendia fazer uma ampla
revisão dos progressos alcançados na implementação da Agenda 21, desde sua
aprovação, em 1992. A Cúpula deveria ainda resultar na renovação de
compromissos políticos, para se alcançar o desenvolvimento sustentável,quais
sejam: garantia da alimentação, preservação da biodiversidade, diminuição do
consumo de energia, incentivo às energias renováveis, integração entre campocidade,

aumento

da

produção

industrial

por

países

não-industrializados,

desenvolvimento de tecnologias especializadas (ROSA, 2000).
Sobre o desenvolvimento sustentável, ―[...] o que se verifica atualmente é que
esse termo engloba tudo, desde pedidos de financiamento para projetos de
intervenção direta, até políticas, pesquisa, acordos e convenções, sem contar todo
tipo de propaganda‖ (ROSA, 2000, p. 37). Tornou-se mais lucrativo ser
preservacionista e adotar medidas ecológicas, vale observar [...] que a partir da
Conferência do Rio 92, grandes empresas internacionais como a Ford, a
Volkswagen, Dow Química, e empresas nacionais como o Boticário, Unibanco,
Petrobrás, Vale do Rio Doce etc. passaram a investir em projetos ambientais,
declarando contribuir com o desenvolvimento sustentável (Op. cit., p.38).
Para Coutinho (1984), o sentido do Desenvolvimento Sustentável perdeu o
vínculo com o limite da natureza, que embasou o movimento ambientalista na
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década de 1970, e adquiriu o sentido ufanista de perpetuação da economia
capitalista na sociedade moderna. Em que,
[...] a interpretação tecnocrática do sustentalismo caiu como uma
luva sobre a necessidade de oferecer uma resposta às demandas
sociais quanto à questão ambiental: não apenas responde a
praticamente todos os questionamentos específicos às antigas
práticas empresariais, tradicionalmente, inerente à condição de
mercado, que é o desbravamento de novos e promissores mercados
(COUTINHO, 1984, p.220).

Essa nova fase econômica de políticas hegemônicas do Brasil introduz a
revalorização da natureza, notadamente separada do homem, da originalidade
natural, que tendenciona e materializa-se na criação dos espaços protegidos,
intocáveis, fragmentos da natureza. Tal fato, em parte, requalifica o Brasil na divisão
internacional do trabalho, no processo de reconfiguração da economia mundial, por
ser o país dotado ainda de vastos fundos territoriais.
Tal situação é visualizada pela superexploração do trabalho, pelas
produções inúteis enquanto outras mesmo havendo produções
suficientes permanecem insatisfeitas; pela destruição da natureza
convertida em simples elemento da reprodução do capital, o que
resulta na raridade de elementos que foram abundantes outrora
(OLIVEIRA, 2007, p.41).

O agravamento da crise do capitalismo (a chamada crise do subprime de
2007/200817) resultou em todo o mundo, de maneira generalizada, enorme queima
de capitais, principalmente na esfera financeira, implicando em recessão econômica,
queda no comércio mundial, falta de crédito, desemprego de dezenas de milhões de
trabalhadores, de forma específica em cada país.
O deslocamento de parte significativa da produção industrial imperialista para
a Ásia/China criou uma forte procura por produtos básicos, principalmente minérios,
alimentos e petróleo e norteou a especialização do Brasil na produção de
commodities (principalmente nos setores: de petróleo, elétrico, oleaginosas,

17

A crise das hipotecas subprime, como veio a ser chamada, levou a crise financeira dos grandes
bancos de investimento da Wall Street, com fusões forçadas, mudanças de estuto e até falências. As
pessoas começaram a perder suas casas, devido serem impulsionadas a financiarem a compra de
imóveis. Assim quando a ofertade imóveis se tornou maior que o consumo os valores delas
despencaram em quase todos os EUA,muitas famílias acabaram devendo mais pelos imóveis do que
o próprio valor do inóvel. Isso desancadeou um espiral de execuções hipotecárias que diminuiainda
mais os valores das casas. |Os mercados globais de crédito congelaram, porter sido atraídos a
investir em carteiras de hiptecas com garantia de retorno finaceiro e terminam com papeis sem valor.
Os mercados de ações se desitegraram, fundos de pensões racharam, orçamento municipais
encolheram espalhando o pânico em todo sistema fiananceira, que recorreu a um maciço plano de
governo (HARVEY, 2010).
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minérios, entre outros) para exportação. Este tipo de produção significou aprofundar,
em 2006, a condição do Brasil, de país dominado no sistema imperialista mundial,
como um processo de regressão a uma situação colonial de novo tipo, iniciado em
meados da década de 1980.
Segundo o IPEA (2011), a exportação do capital chinês para o Brasil
aumentou através de aquisições chinesas de empresas que operam no Brasil, entre
2009-2010 nos setores de siderurgia (MMX Mineração e Metálicos SA), elétrico
(MultipleTargets), financeiro (Banco BTG Pactua SA), mineração (Itaminas Iron Ore
Mine) e petrolífero (Repsol YPF Brasil, Peregrino field).
Entre 2000 e 2010, as exportações brasileiras para a China
elevaram-se de US$ 1,1 bilhão – 2% do total das exportações do
Brasil – para US$ 30,8 bilhões – 15% do total, ao passo que as
importações brasileiras da China cresceram de US$ 1,2 bilhão – 2%
do total – para U$ 25,6 bilhões – 14% do total (IPEA, 2011, p.4).
Todavia, a pauta de exportações brasileiras [para a China] vem se
concentrando em produtos básicos. Entre 2000 e 2009, os produtos
básicos passaram de 68% para 83% da pauta. Os produtos que
apresentaram a maior participação das exportações, em 2010, foram
minérios (40%), oleaginosas (23%) e combustíveis minerais (13%),
que juntos responderam por 76% das exportações brasileiras (IPEA,
2011, p.6).

A composição da estrutura de planejamento e gestão especificamente
ambiental no aparato governamental brasileiro ocorre na contramão da tendência
geral de desmonte do aparelho de Estado operada nas últimas décadas.
O aparelhamento do Estado para o planejamento, gestão e expansão do
território, teve na dualidade da proteção – degradação dos recursos naturais,
políticas públicas e planejamento de forma pulverizada – estrutura em que se darão
as políticas ambientais no Brasil de forma mais contundente. Nos anos 30 do século
XX, momento em que, através dos problemas socioambientais decorrentes da
velocidade espaço-tempo do desenvolvimento, a corrida iniciada após a II Guerra
Mundial incide, não só sobre o ambiente, mas principalmente, sobre a população.
O sempre maior e mais eficiente domínio sobre a natureza, que não
se deixa controlar integralmente ou sem retribuição, é impulsionado
pelas forças da economia e, para os males que produz, receita-se
sem pestanejar a solução de mais capitalismo, quanto mais não
fosse ele mesmo o verdadeiro cerne do problema. Com as velas
enfunadas, prospera a ideia de que é desejável, possível e
recomendável a criação de uma espécie de capitalismo
administrador dos desastres ambientais de que ele próprio é o
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responsável, encontrando-se já em funcionamento, por exemplo, um
mercado global de carbono e coisas tais (OLIVEIRA, 2007, p.93).

Inicialmente, essas políticas ambientais se configuram como regulatórias,
visto que ação predatória do ambiente necessitou de medidas legais proibitivas ou
disciplinadoras. No entanto, na década de 1980, as políticas ambientais
incorporaram a ação redistributiva das políticas públicas, tratando-se de uma forma
de compensação ambiental na busca do equilíbrio superficial por conta dos danos
causados à natureza, porém, sem abandonar as políticas regulatórias.
Cenário em que, segundo Albuquerque (2007), o Brasil foi um alvo
preferencial da nova temática econômica transnacional, seja de todos os atores
envolvidos ou seja do governo, dos organismos financeiros internacionais, da
comunidade financeira e de investidore como as organizações não-governamentais.
Novos direitos e valores globais, defendidos pelos movimentos transnacionais de
ideias, em termos institucionais num conjunto de entidades supranacionais (como a
ONU, o FMI, o BID e o Bird), encontram no Brasil dos anos 1970 e 1980, um dos
exemplos mais justificáveis do novo dever de ingerência. E a Amazônia, pela
gravidade dos atentados aos conflitos sociais, condensava num único exemplo a
dívida brasileira para com a humanidade.
É nesse momento que o governo brasileiro se vê no rebatimento da sua
política desenvolvimentista com a consolidação dos movimentos ambientalistas e
dos organismos internacionais de defesa do meio ambiente (aproximadamente 15
mil em 1990, de acordo com Viola (1991), sendo que alguns deles atuam em escala
internacional como: Friends of the Earth, Greenpeace (fundada em 1971), Earth
Island Institute, Environmental Defense Fund, World Wildlife Fund.
Em escala nacional, tem-se as agências estatais (de nível federal, estadual e
municipal) encarregadas de proteger o ambiente (em 1970 existiam 12 agências
ambientais nacionais e em 1990 mais de 140), como a Associação Gaúcha de
Proteção do Ambiente Natural (AGAPAN), fundada por José Lutzenberger, autor do
emblemático Manifesto Ecológico Brasileiro (1980), juntamente com o Movimento
Arte e Pensamento Ecológico de São Paulo.
E ainda, grupos e instituições científicas que pesquisam os problemas
ambientais, muitos deles, segundo Viola (1991), com uma abordagem sistêmica, que
estão impactando profundamente a dinâmica da comunidade científica (o que
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refletiu-se recentemente na posição destacada adquirida pela comunidade do global
enviromental change nos EUA) constituem passos importantes na mobilização da
sociedade civil em prol de uma política ambiental brasileira mais legítima e eficiente.
As políticas públicas no Brasil hoje são identificadas por Guimarães (2008)
como regulatórias, estruturadoras e indutoras. As políticas de cunho regulatório
dizem respeito à criação da legislação específica para estabelecer regras de uso e
acesso ao ambiente natural e aos estabelecimentos de instrumentos institucionais
que garante o cumprimento da lei; as estruturadoras são as que o poder público ou
os organismos não governamentais intervêm diretamente na proteção do meio
ambiente; as indutoras são ações que visam influenciar o comportamento de
indivíduos e grupos sociais, com a noção de desenvolvimento sustentável.
As mudanças na esfera da produção, de acordo com Porto-Gonçalves (2006),
devem ser consideradas sempre, portanto, dentro de uma dialética complexa que
inclui interesses dos grandes capitalistas e suas empresas, interesses do Estado e
interesses dos movimentos da sociedade civil organizada.
O Estado, como intermediário, aparece como principal responsável pelas
políticas reguladoras dos conflitos entre capital e trabalho. Assim, apresenta
capacidade em períodos de crise de intervir como válvula de escape das tensões ao
fornecer empregos, redistribuir renda para sobrevivência dos mais desfavorecidos e
circulação do capital. Entretanto, com a globalização neoliberal, o Estado vai
perdendo sua capacidade de intervenção reguladora das tensões capitalistas para
as leis de mercado que passam a comandar com mais liberdade a economia.
Observa-se que na área ambiental a influência é contraditoriamente inversa ao que
ocorre no plano externo.
A espacialização por setor econômico com o sistema de produção flexível não
desapareceu. Determinados países periféricos ainda permanecem basicamente
como

exportadores

de

produtos

primários,

porém

com

a

expansão

da

industrialização, esses países apresentam uma complexificação maior dos espaços
produtivos. Dessa forma, a nova divisão internacional do trabalho passou a ser
baseada não restritamente aos setores da economia por tipo de produto, mas nos
níveis tecnológicos de produção, nas formas de gestão e nas relações de trabalho
dominantes.
O uso capitalista das condições naturais, como condições de processo de
acumulação de riqueza abstrata, choca-se com outras formas de apropriação social
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das condições naturais, seja para fins de produção de valores de uso em moldes
não-capitalistas, seja para fins científicos ou lúdicos, seja como fundamento da vida
orgânica ou da identidade territorial de determinadas populações e comunidades. A
mediação estatal então, faz-se presente para assegurar o provimento e o uso das
condições naturais como condições da produção capitalista, mas, ao mesmo tempo,
deve responder de alguma forma, às pressões de classes e grupos sociais
interessados em outros usos das condições naturais.
Esse rearranjo interno ensejou-se pelos propósitos do capital de
integrar países periféricos a um capitalismo que se
internacionalizava, aprofundando seu papel na divisão territorial do
trabalho. Para tanto se elegerá o desenvolvimento como o fulcro
desse processo, na medida em que será ostensivamente usado
como objetivo final dos esforços da nação. O capital mediado pelo
Estado captura o desenvolvimento e o inscreve em uma política de
caráter nacional, exortando toda a população a contribuir no alcance
do mesmo, sob a impoluta justificativa de melhorias gerais (LIMA,
2010, p. 97).

Evidentemente, o custo dessas ações de políticas públicas ambientais é, do
ponto de vista do capital, um gasto improdutivo, embora necessário para a
preservação das condições sociopolíticas de continuidade do processo de
acumulação de riqueza abstrata. Assim, a atividade estatal vem se expandindo
historicamente como condição necessária uma reprodução socioeconômica autocontraditória em níveis cada vez mais ampliados (CARNEIRO, 2005).
A consolidação de todo o processo de institucionalização da política ambiental
brasileira, teve como suporte a Constituição de 1988, em que efetivamente ocorreu
uma intensa mobilização de amplos setores da sociedade brasileira, inclusive a
formação de uma Frente Parlamentar Verde e diversos segmentos comprometidos
com a questão ambiental enquanto política pública.
O Artigo no 225 da Constituição Federal consagrou as bases jurídicas da ação
estatal e da sociedade em geral concernente à proteção do meio ambiente, inclusive
também nas Constituições Estaduais promulgadas no ano seguinte, como direito de
cidadania e dever da esfera pública.
Nesse artigo, a Constituição Federal declarou Patrimônio Nacional a Floresta
Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Matogrossense e a Zona
Costeira. Definiu, em todas as Unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, colocou como indisponíveis as
terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
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necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, dentre outros. Houve, também, o
aparelhamento do Estado para gestão da Política Nacional do Meio Ambiente e o
fortalecimento da legislação ambiental.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais
e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas (BRASIL,
1998).

O fortalecimento da Legislação Ambiental tende a reforçar a ação do Estado
sobre a sociedade. No Governo Collor, em 1990-1992, primeiro presidente eleito por
via direta em 30 anos, foi criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) que se dá pela incorporação de órgãos
setoriais como o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), em 1989
pela Lei no 7.735 com a função de implementar a Política Nacional do Meio
Ambiente, como importante órgão executor de políticas públicas conservacionistas,
termina por privilegiar o ecológico em detrimento de outros aspectos da crise
ambiental, incidindo, principalmente, sobre a sociedade. Por outro lado, funciona
como entrave ao avanço das forças produtivas incidindo sobre o processo de
acumulação capitalista. As fusões que se seguem incorporaram a Superintendência
da Pesca (SUDEP), a Superintendência da Boarracha (SUDHEVEA) e a Secretaria
de Meio Ambiente (SEMA), extinta neste ano através da medida provisória (MP) n o.
34.
Ainda nesse Governo foi criada a Secretaria do Meio Ambiente da
Presidência da República (SEMAM-PR), através da Medida Provisória no 150/90 e
Decreto no. 99.180/1990, com finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e
controlar as atividades relativas à Política Nacional do Meio Ambiente e à
preservação e conservação dos recursos naturais renováveis.
Com a Lei no 8.746, de 9 de dezembro de 1993, o Ministério do Meio
Ambiente assume a responsabilidade de execução da Política do Índio, embora a
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) continuasse integrada ao Ministério da Justiça,
recebendo a denominação de Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal. Logo
em seguida, foi alterado para Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e

139

da Amazônia Legal, incluindo a Política Nacional de Recursos Hídricos nesse
ministério através da Medida Provisória no 813/95 (ROSA, 2000).
A estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) fica, então,
constituída por um órgão superior (Conselho de Governo), um órgão central
Ministério do Meio Ambiente (MMA), um órgão executor Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente (IBAMA), além de órgãos setoriais e locais como as entidades da
administração pública federal (direta ou indireta) e fundações, instituídas pelo poder
público, responsáveis pela manutenção da qualidade ambiental e disciplina de uso
dos recursos naturais.
O MMA possui órgãos colegiados: Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA); Conselho Nacional da Amazônia Legal (CONAMAZ): Conselho
Deliberativo do Fundo Nacional do meio Ambiente; Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético; Comissão de Gestão de Florestas (CONAFLOR); Conselho
Nacional de Recursos Hídricos; Serviço Brasileiro Florestal (SBF); Conselho
Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente e entidades vinculadas. Têm-se
na composição da política ambiental as autarquias vinculadas: Agência Nacional de
Águas (ANA); o IBAMA; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio); e Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (IJBRJ).
O marco regulatório da Política Ambiental seguiu com os tratados,
convenções e conferências mundiais. A Conferência Rio 92, como descrito
anteriormente, foi a segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento Humano, com presença 117 governantes dos países signatários.
Colocou em pauta o desenvolvimento sustentável e a reversão da degradação
ambiental.
A partir de 1992, uma série de acordos, tratados e convenções (Convenção
sobre Diversidade Biológica (CDB) foi assinada por 175 países (em 1992 durante a
Rio-92), dos quais 168 a ratificaram, incluindo o Brasil (Decreto No 2.519, de 16 de
março de 1998). Os EUA não assinaram a CDB, por isso não atendem aos
princípios da mesma e criam conflitos entre a CDB e o Acordo TRIPs (do inglês
Agreementon Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), tratado
internacional realizado em 1994, por intenso lobby do EUA com apoio do Japão,
União Européia, entre outras nações envolvidas, integrante do conjunto de acordos
assinados em 1994 que encerrou a Rodada do Uruguai e criou a Organização
Mundial do Comércio (OMC).
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Enquanto a CDB estabelece princípios de repartição justa e equitativa dos
benefícios, valorização dos conhecimentos tradicionais, entre outros, o sistema de
patentes do TRIPs protege, assegura o monopólio e propriedade para quem detém e
desenvolve novas tecnologias e produtos, inclusive os oriundos da biodiversidade
acessada por meio de conhecimento tradicional.
A estratégia dos Estados Unidos, ligar políticas de comércio a padrões de
propriedade

intelectual,

pode

ser

seguida

desde

o

empreendimento

de

gerenciamento na farmacêutica Pfizer no início dos anos 1980, que mobilizou
corporações nos Estados Unidos e fez com que a maximização dos privilégios de
propriedade intelectual fosse a prioridade número um da política de comércio nos
Estados Unidos (BRAITHWAITE; DRAHOS, 2000). Em oposição a países em
subdesenvolvimento e detentores de mega biodiversidade como o Brasil, que
servem de base exploratória para as grandes corporações farmacêuticas e de
commodities.
Outras convenções foram realizadas como: Convenção sobre Mudanças
Climáticas, Convenção sobre Combate à Desertificação e Seca, Protocolo de
Quioto, Protocolo de Cartagna sobre Bio-segurança, Princípios para Administração
Sustentável de Florestas, Convenção sobre Proteção Internacional de Áreas Úmidas
(RAMSAR), Protocolo sobre Áreas Protegidas de Fauna e Flora, Protocolo de
Montreal sobre Proteção da Camada de Ozônio. Após acordos, foi produzido um
documento, Agenda 21, que comprometia aos signatários adotarem métodos de
proteção, eficiência econômica e justiça social. Para isso, foi criado também um
Fundo Nacional para o Meio Ambiente (FNMA) como suporte financeiro às metas
fixadas.
Observa-se que dez anos após a Conferência Rio 92, o Brasil chega a Cúpula
sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+10) na África do Sul sem ter conseguido
frear a destruição do meio ambiente, apesar dos avanços no campo normativo.
Destaca-se a criação da Lei de Crimes Ambientais no. 9.605/1998, do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC Lei no. 9.985/2000 e da Política
Nacional dos Recursos Hídricos, Lei no 9.433/1997. Segundo dados do Fundo
Mundial para a Natureza (WWF), o número de áreas em km 2 desmatadas na
Amazônia anualmente chega a 44% no fim dos anos 1990. Apesar de todos os
esforços, o aperfeiçoamento da legislação e gestão integrada, as estruturas de
poder de vários ministérios dificultam o avanço nas propostas da Agenda 21.
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Para Conceição (2004), a civilização do consumo é incapaz de analisar
racionalmente a origem da destruição, porque teria que questionar a si mesma.
Dessa forma,
A sustentabilidade é colocada como questão ideológica e política fora
do eixo do problema ecológico e econômico. A problemática é
analisada a partir da visão hegeliana da moralidade subjetiva, da
ajuda mútua da sociedade civil, onde a suprema causa da
decadência é a corrupção dos costumes, condição intrínseca ao
homem, do princípio da pessoa autônoma e infinita em si mesma, da
liberdade subjetiva, do livre-arbítrio e da natureza própria de cada
um. Enquanto que condição da satisfação das carências, dos
prazeres, da liberdade são fins absolutos e só se realizam
universalmente. Conforme concepção hegeliana, é só no principio da
universalidade que o principio da particularidade encontra a sua
verdade (CONCEIÇÃO, 2004, p.86).

Por isso, a forma de produção de mercadoria e acumulação de riquezas
tornou-se efetivamente mais eficiente e mundializada que as formas de proteção da
natureza. No entanto, a produção e reprodução das condições de produção só
podem se realizar pelos Estados Nacionais. Nesse sentido preciso, a globalização
significa o movimento em que a economia de acumulação de riqueza abstrata logra
e liberta-se da tributação dos Estados e, por essa mesma razão, assina sua
sentença de morte, posto que agora não há mais possibilidade de produção
estatalmente, mediada pelas condições gerais necessárias à continuidade do
processo de acumulação. Livre da regulação política, o capital mundializado corrói
suas próprias condições de acumulação, incluindo as condições naturais da biosfera
planetária, que são também condição para a vida geral (CARNEIRO, 2005).
Dessa forma, torna-se possível compreender por que os esforços realizados
para diminuir a degradação ambiental não conseguem se efetivar.
Assim, podemos compreender por que as tentativas de efetivar o
controle e o direcionamento político da economia global, ocorridas
nas conferências mundiais patrocinadas pela ONU, estão sempre
longe de produzir sequer a diminuição do ritmo de deterioração das
condições naturais do planeta. Os ambientalistas que, impregnados
do iluminismo da ideologia do desenvolvimento sustentável,
lamentam a falta de vontade dos soberanos, ignoram os travamentos
estruturais que tornam imponentes e a pretensão de corrigir
politicamente o programa ecologicamente suicida da economia
(CARNEIRO, 2005, p.36).

É dentro desse contexto, de razão instrumental, da ideologia iluminista, que o
ambientalismo começou a ganhar o reconhecimento do campo científico e técnico e,
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com ele, o próprio campo ambiental começa a se fazer mais complexo, à medida
que é captado por um discurso, como o técnico-científico, que era objeto de duras
críticas. O discurso da ecoeficiência se afina com o desenvolvimento capitalista e
introduz no debate ambiental a ideia de manejo sustentável da natureza convertida
em recursos naturais. Com a preocupação de desvincular o crescimento econômico
da degradação ambiental, forneceu as bases teóricas para composição do Relatório
de Bruntdland em 1980 pela ONU (PORTO-GONÇAVES, 2006).
Investia-se assim na busca de uma economia de meios, porém não
se discutia a natureza dos fins para os quais estes meios eram
mobilizados; ou seja, não se refletia sobre o conteúdo mesmo do
projeto desenvolvimentista. Economizar matéria e energia por uma
revolução da eficiência: eis o caminho que era assim proposto para
prolongar no tempo um desenvolvimento que, em seus próprios
termos, era inquestionado (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 78).

A discussão sobre desenvolvimento sustentável deve ser compreendida no
plano ideológico das contradições entre a lógica e os fundamentos do sistema
produção de mercadorias, onde a sustentabilidade ambiental só se realiza num alto
grau de abstração.
É preciso diluir as clivagens sócioestruturais entre grupos, classes e nações
na figura amorfa da humanidade como sujeito e cliente da sustentabilidade;
converter conflitos de classes em questões técnicas; afirmar a possibilidade de um
converter conflitos de classes em questões técnicas; afirmar a possibilidade de um
gerenciamento técnico-político, a cargo de uma ecocracia global como afirma Sachs
(2000), das enormes e terrivelmente complexas transformações da biosfera
provocadas pela ação dos mecanismos cegos da acumulação de riqueza abstrata;
ignorar os entraves estruturais ao financiamento das políticas ambientais em face da
irreversível retração da massa de valor global apropriável.
A política ambiental nasce subordinada ao ajustamento macroeconômico, aos
programas

de

liberalização

e

privatização,

postulada

pelo

discurso

do

desenvolvimento sustentável, em que a natureza, em sua forma degradada e
conservada, é tida como insumo necessário ao investimento privado, como uma
dimensão estrutural da acumulação capitalista e como gasto. Visa-se impedir a
deteriorização maior das condições de vida, e assume-se um caráter assistencial de
compensação socioambiental viabilizada pelo Estado.
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5 CONFIGURAÇÃO POLÍTICO-CONSTITUCIONAL DA POLÍTICA
AMBIENTAL BRASILEIRA
Toda instituição tem sua estrutura natural e
inevitavelmente determinada pelo conteúdo de sua
ação. Vladimir Lenin.

A política ambiental em Sergipe reflete as formas históricas de significação e
apropriação do espaço, tendo em vista, que para construir a sustentabilidade e a
justiça ambiental no Brasil anula-se a multiplicidade de formas de conceber e agir
junto ao ambiente natural, contrapondo-se a forma homogeneizante de intervir na
natureza.
Os conflitos gerados nas diferentes formas de apropriação da natureza têm
sua origem nas relações de propriedade, nas interfaces da escala global, formados
frente ao controle do sistema histórico de ação e dominação social do espaço. Com
o controle do território, locus estratégico de poder, torna-se possível ao mesmo
tempo e de maneira dialética permitir ou impedir o uso de riquezas naturais.
Ao analisar a condução da política ambiental estadual, seguindo as normas
estabelecidas pela união e na forma de descentralização tendo o município na
centralidade da gestão, recebedor e indutor de políticas públicas, os problemas
socioambientais são conduzidos na lógica administrativa, na resolução dos conflitos
gerados e nas diferentes formas de apropriação dos recursos naturais sustentada
pelo economicismo e pela tecnocracia. A questão ambiental deixa de ser pensada
como resultado de políticas sociais e econômicas e passa a ser tratada sob a ótica
gerencialista. É nesse processo que demontramos nesse capítulo como a
geopolítica está ligada ao espaço territorial e como os estados nacionais gerenciam
esse território .

5.1 Geopolítica Ambiental, seus Instrumentos e Principais Enfoques

A geopolítica ambiental está ligada a todo espaço territorial e como os
Estados Nacionais fazem para utilizar e proteger seus recursos naturais e suas
fronteiras em relação ao meio ambiente, verifica-se que o uso de conceitos como
regime

ambiental,

interdependência,

vulnerabilidade,

fragilidade,

natureza,

desenvolvimento, sustentabilidade e escassez importam na conjuntura da crise
ambiental descortinada nessas últimas décadas e no jogo político das relações
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internacionais ao desvelarem novas agendas temáticas e sujeitos que dinamizam a
geopolítica contemporânea.
A questão ambiental tem ocupado um papel relevante nas relações
internacionais, na negociação e na implementação de tratados com agendas
amplas, complexas e direcionadas, que dão contornos a um sistema internacional
multilateral imerso em desigualdades, conflitos e contradições. Novos e velhos
processos emergem no cerne da dinâmica capitalista e contribuem para a nova
geopolítica global, como o fim da Guerra Fria, a reestruturação produtiva, a
globalização econômico-financeira, a propagação da ideologia neoliberal e os
avanços tecnológicos e científicos, principalmente no campo da biotecnologia e da
nanotecnologia.
Algumas temáticas ambientais têm como principais enfoques a diminuição da
camada de ozônio, a mudança do clima global, a perda da biodiversidade, a
poluição dos ambientes marítimos e a devastação das florestas, além dos múltiplos
desafios relacionados à água e à energia, cujos impactos extrapolam as fronteiras
dos Estados Nacionais. Segundo Rodrigues (2008), têm surgido com maior
destaque na política internacional e influenciado na (re)configuração da geopolítica
mundial.
A geopolítica contemporânea caracteriza-se como relações de poder de
vários sujeitos sobre o território, extrapolando a perspectiva clássica de poder
centrado exclusivamente no Estado, marcada pela presença de pressões de todo
tipo, intervenções no cenário internacional, desde as mais brandas até guerras e
conquistas de territórios, atuando, sobretudo, por meio do poder de influir a tomada
de decisão dos Estados sobre o uso do território.
A assimetria do poder internacional das grandes corporações pode asseverar
a existência de uma disputa das potências pelos estoques das riquezas naturais,
uma vez que a distribuição geográfica de tecnologia e de recursos é desigual.
Enquanto as tecnologias avançadas são desenvolvidas nos centros de poder, as
reservas naturais estão localizadas nos países periféricos ou em áreas não
regulamentadas juridicamente.
Pode-se considerar que poder e território, este último entendido em suas
dimensões não só material, mas como ―[...] uma produção a partir do espaço,
produção por causa de todas relações que envolve. [...] um espaço onde se projetou
um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações
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marcadas pelo poder‖ (RAFFESTIN, 1993, p.144), relações estas com interfaces que
dialogam e se interpenetram, estando cada vez mais imbricadas frente à crise
ambiental. A apropriação e o uso das riquezas naturais passam a ser almejados por
distintos poderes, cada qual, com suas intencionalidades e perspectivas de ação e
cada vez mais desiguais.
A

desigualdade,

para

Santos

(2000),

aponta

a

impossibilidade

da

generalização da cidadania, em que o espaço é esquizofrênico na expressão da
exclusão social e uns homens sentem-se mais cidadãos do que outros. Sendo que
estes homens são apenas consumidores, pois a cidadania depende de sua
generalização; não existem cidadãos num mundo apartado, não se é cidadão em um
espaço onde todos não o são. São consumidores os que expressam direitos e
deveres no âmbito do mercado e não no âmbito do espaço público, onde a política é
realizada e o poder distribuído.
A administração dos recursos naturais, no início do século XX, tornou-se
assunto de política pública nos Estado Unidos, onde foram criadas 53 reservas
naturais, 16 monumentos nacionais e cinco parques nacionais durante o governo do
Theodore Roosevelt, em 1908, em meio às controvérsias da manutenção de áreas
sem uso e exploração controlada. Após a segunda guerra mundial, a ONU criou a
União Internacional para Proteção da Natureza (IUPN), promovendo a consolidação
de núcleos conservacionistas junto aos órgãos governamentais em vários países.
No Brasil, as políticas públicas para a administração dos recursos naturais se
desenvolveram a partir das exigências do movimento ambiental internacional,
iniciado a partir da segunda metade do século XX, quando foi regulamentada a
apropriação privada dos recursos naturais face às necessidades crescentes de
desenvolvimento urbano-industrial no país, onde a desigualdade de renda e as
distorções do crescimento se refletem na condição espacial, momento, segundo
Rosa (2000), da criação da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza
(FBCN) em 1958, com sede no Rio de Janeiro.
Até 1988, de acordo com Monoswski (1989), as estratégias básicas
observadas nas políticas públicas dos recursos naturais brasileira estiveram focadas
na administração dos recursos naturais, no controle da poluição industrial, no
planejamento territorial e na gestão integrada dos recursos naturais. Por outro lado,
intensifica-se o processo de globalização do mundo (iniciado na década de 1950) e
no ano de 1989 condensam-se estas gigantescas transformações. O período em
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que abrange três presidências no Brasil (Fernando Collor, 1990-1992, Itamar Franco,
1992-1994, e Fernando H. Cardoso, 1995-2002) durante as quais as políticas
públicas em geral passaram do modelo nacionalista para o modelo globalizante com
enfoque na redução das barreiras alfandegárias, atração de investimentos
estrangeiros, abertura progressiva dos mercados financeiros, legitimidade crescente
da estabilidade macroeconômica como parâmetro da ação governamental,
abandono da política externa e da defesa terceiro mundista, aceitação crescente das
condicionantes ambientais na relação com os países desenvolvidos e abertura à
cooperação internacional com respeito aos problemas ambientais em particular na
Amazônia.
Com a intensificação da política de preservação ambiental em 1992, a rede
mundial contava com 8.163 unidades de conservação com 750 milhões de hectares
de ecossistemas marítimos e terrestres, representando 1,5% da superfície terrestre
ou 5,1% da extensão territorial dos países (BRESSAN, 1996).
O comércio internacional intensifica-se criando pressões cada vez maiores
para a diminuição das barreiras alfandegárias (criação da Organização Mundial de
Comercio em 1994) e a formação de uniões econômicas regionais complementares
do processo de globalização (NAFTA, MERCOSUL) (KURZ, 1993), passam a afetar
o caráter conservacionista da política ambiental brasileira, onde são enfatizados
aspectos de restrição ao uso dos recursos e espaços direcionados a amenizar as
consequências do crescimento econômico, e enquanto emergem discursos sobre a
lógica privada, como as noções de responsabilidade social, autorregulação,
ecoeficiência, governança, parcerias formação de consenso, mecanismos de
desenvolvimento limpo (MDL), consumo e mercados verdes, ISO 14000 etc. (ACSELRAD, 2001, 2009; DUPAS, 2005; CAMARGO et al., 2004; LITTLE, 2003;
CUNHA; COELHO, 2008).
Os mercados verdes na dimensão financeira localizam-se nos mercados
financeiros transnacionais em que o capital especulativo circula eletronicamente em
alta velocidade erodindo progressivamente a capacidade regulatória dos Estados
Nacionais (mesmo dos mais poderosos). Segundo Thurow e Dreifuss (1966), os
mercados financeiros transnacionais têm uma diversidade de atores. As instituições
de Bretton Woods que tornaram-se cada vez mais limitadas para lidar com os
fenômenos da globalização financeira e a volatilidade da circulação de capital
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especulativo se constitui na maior ameaça para a estabilidade e previsibilidade do
sistema e para a manutenção de áreas protegidas.
Para Conceição (2004), a condição de país periférico, dependente,
exportador, fragiliza a rede de intercâmbio comercial, submetendo-o à situação de
devedor internacional. Dessa forma, ―a perspectiva do desenvolvimento sustentável
nos países periféricos está diretamente relacionada às políticas governamentais
locais em sintonia com a política neoliberal, na especificidade do governo norteamericano, que estabelece o que e como produzir‖ (CONCEIÇÃO, 2004, p.87) e se
ajusta à determinação do atendimento ao programa do Bird sob o controle do FMI.
A globalização e o risco de degradação ambiental são fatos que já existiam
desde a década de 1950, mas intensificaram-se em função da capacidade destrutiva
das armas nucleares e do potencial de contaminação - do ar, água, solo e cadeias
alimentares - por parte das indústrias química e nuclear. A dimensão ecológicoambiental entra no poderoso processo de globalização com repercussões sobre a
atividade científica e sobre os conceitos básicos que, utilizados para conhecer a
realidade social, atingem um ponto de inflexão na construção da imagem da
globalização com a emergência da comunidade científica do Global Environmental
Change na segunda metade da década de 1980 (BUTTEL, 1996).
Uma vez atingida a percepção da globalização ambiental, passa-se do
conceito de sistema internacional (que se refere apenas a realidades sociais) para o
de sistema global, porque este passa a distinguir e incluir as realidades sociais e
naturais e orienta na investigação sistemática sobre seus modos de interação em
escala planetária (NOBLE, 2001).
Há uma ilusão monetária que induz a perder de vista a dinâmica territorial,
sendo esta uma categoria analítica que remete a sociedade na natureza e, assim,
obriga a considerar as relações sociais e de poder na relação sociedade-natureza
(PORTO-GONÇALVES, 2006), já profetizado por Marx e Engels em o Manifesto
Comunista, quando afirmavam:
Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia
invade todo o globo terrestre. Necessita estabelecer-se em toda
parte, explorar toda parte, criar vínculos em toda parte. Pela
exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter
cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países [...] As
velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a ser
destruídas diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja
introdução se torna uma questão vital para todas as nações
civilizadas – indústrias já não empregam matérias-primas nacionais,
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mas sim matérias-primas vindas de regiões distantes, e cujos
produtos se consomem não somente no próprio país mas em todas
as partes do mundo, [...] No lugar do antigo isolamento de regiões e
nações auto-suficientes, desenvolvem-se um intercâmbio universal
independência das nações. E isto se refere tanto à produção material
quanto à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação
tornam-se patrimônio comum (MARX; ENGELS, 1998, p.43).

Os alinhamentos políticos vigentes apontam para um processo de
Globalização que já nasceu sob o signo do desafio ambiental, que se constituiu num
período histórico das décadas de 1960/70, e tem no nome síntese, desenvolvimento
a ideia de dominação da natureza, continuadora da sociedade industrial-agrária de
altas assimetrias e grandes contradições que vigorou na segunda metade do século
XX.
Nesse ínterim, o Brasil em 1989 já possuía 58 unidades de áreas protegidas
geridas pelo IBAMA, porém, em 2000 é criado o Sistema Nacional de Unidade de
Conservação (SNUC) e em 2007, o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade desvinculado do IBAMA e vinculado ao Ministério do Meio Ambiente
que integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Monitora 310
Unidades de Conservação (UCs) federais e 11 centros de pesquisas em unidades
descentralizadas da autarquia, que definem o manejo, conservação e recuperação
da biodiversidade nessas UCs.
Os territórios indígenas estão diretamente afetos à territorialização das UCs.
Segundo Durand (2009), no ―Atlas da Mundialização, dossiê do Brazil‖, organizado
por Le Tourneau (2009) (ver figura 6), as áreas das unidades de conservação
federais e estaduais em 2007 totalizavam 99,7 milhões de hectares, sendo 98
milhões referentes às unidades de conservação em ambientes terrestres. Dessas
unidades, 310 (41,5 milhões de ha) são de proteção integral e 286 (58,2 milhões de
ha) de uso sustentável. Entre 1997 e 2007, foram criadas 251 Unidades de
Conservação (UCs) e acrescidos 51,35 milhões de hectares de unidades em
ambientes terrestres. A distribuição territorial das UCs é desigual e a maior parte
está no bioma amazônico, que concentra 74,2 milhões de hectares – 75,7% do total
e correspondem a 11,71% do território nacional.
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Figura 6 - Áreas ocupadas pelas Unidades de Conservação (Federais e
Estaduais) e Áreas Indígenas, 2008.

Fonte: Síntese elaborada por Le Tourneau, François-Michel (2009).

Estes dados desmistificam a falta de terras para plantio de alimentos,
alentada pelos propósitos do agronegócio, que pressionam pela flexibilização das
leis ambientais e aumento de suas fronteiras agrícolas, impulsionando o conflito
nesses espaços. Outros problemas, segundo Brito (1995), são encontrados para a
consolidação das UCs, como a superposição entre instituições encarregadas da
implementação, regularização fundiária e inadequação do padrão de gestão das
Unidades de Conservação em relação às diretrizes internacionais.
Mesmo com cerca de 20% da biodiversidade mundial, a busca de uma
inserção mais efetiva e articulada do Brasil nas discussões da agenda ambiental
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internacional esbarra nas assimetrias de poder entre os países desenvolvidos e em
desenvolvimento. Na Amazônia, encontra-se o epicentro dos conflitos ambientais. A
relação de poder de vários interesses sobre o território extrapola a perspectiva do
poder centrado exclusivamente no Estado, o território é entendido como fonte de
estoque de recursos naturais, que no capitalismo é indispensável para garantir o
lucro e realizar o ciclo de produção, circulação e consumo. Traduz-se no acesso ou
restrição a esses recursos, prevalecendo a ideia de natureza como capital de
realização atual e futura.
Para Rasfesttin (1993), não são as materialidades em si, na extensão
amazônica que despertam a cobiça das geopolíticas e das geografias políticas dos
estados e do mercado, mas essas materialidades como campo de possibilidades à
execução produtiva mediatizada pela técnica e pelo trabalho.
A Amazônia, como território imbuído de um conjunto de possibilidades, tem
seus recursos cobiçados de maneira desmesurada, já que as funções técnicas
insaciáveis do capitalismo global demandam suas materialidades. É um meio de
atingir um fim lucrativo com demandas crescentes que está longe de acabar; está no
olho do furacão da objetivação mercadológica, na vertente do consumo crescente.
Daí ser este espaço um lócus tanto de estratégias geopolíticas do
Estado Brasileiro, quanto de geografias políticas das empresas
nacionais e globais, pois a relação com a matéria é política, no
sentido de que (uma prática, uma técnica mediatizada pelo trabalho)
é um produto coletivo. A relação interessa ao acesso de um grupo à
matéria. Esse acesso modifica tudo de uma só vez, tanto o meio
como o próprio grupo. Toda relação com a matéria é uma relação de
poder que se inscreve no campo da política por intermédio do modo
de produção [...] é uma concepção histórica da relação com a
matéria que cria natureza sócio-política e socioeconômica dos
recursos (SÁ, 2009, p.3).

Importantes descobertas de bens minerais, a partir da década de 1970, foram
realizadas na Amazônia Oriental, com grandes investimentos no setor, como: projeto
Carajás (ferro, manganês, cobre, níquel e ouro), mineração Rio do Norte (bauxita),
Projeto Albrás/Alunorte/Alumar (alumínio e alumínio metálico), Projeto Jarí (caulim),
Projeto de Ouro Aluvionar (garimpos de Serra pelada, Tapajós, Madeira, Serra da
traíra), Projeto Ouro de Mina em Serra Leste, Igarapé Bahia; Corpo Alemão em
Carajás, Projeto de Pitanga da Mineração Taboca-Paranapanema (estanho, nióbio,
tântalo, zircônio e terras raras), projeto estanífero de Rondônia, projeto de calcário e
gipsita da Nhamundá e Urucará, projeto de silvanita em fazendinha no rio Madeira,

151

projeto de exploração de petróleo e gás na bacia do Urucu, no Médio Solimões e
tantos outros programas e descobertas em fase de pesquisa e afinados com capital
imperialista (SÁ, 2009).
Fazendas improdutivas e especulativas são instaladas na Amazônia, com
sistemas produtivos agrícolas focados em commodities, principalmente soja e carne,
que atende a importantes mercados mundiais e atuam como grandes fontes de
divisas para o país (LE TOURNEAU, 2009).
Tudo isso impulsionou um espaço físico modificado, transformado pelas redes
que ali se instalam: rodovias, hidrovias, aerovias, circuitos comerciais, fluxos de
saída de recursos e entrada de tecnologia mediatizada pelo trabalho que condizem
as práticas em poder de simbiose entre mercado e Estado. Em que,
[...] a cadeia das propriedades materiais é uma função das práticas e
dos conhecimentos humanos. Sem a prática, a matéria não é
desvendada como campo de possibilidades: sem prática, nenhuma
relação com a matéria e, portanto, nenhuma produção (RAFFESTIN,
1993, p.224).

Nesse

ínterim,

devido

ao

rastro

de

destruição

ocasionado

pelo

desenvolvimento de mercado denunciado por movimentos ambientalistas e pelos
conflitos causados em comunidades tradicionais, o Estado, a partir da Conferência
Rio 92, recomendado pela ONU e orientado pelo PNUMA, passa a aumentar o
número de áreas protegidas no país (maior parte concentrada na Amazônia),
seguindo a tendência mundial de 5% para 10% da superfície terrestre.
Assim,

a criação de diversos instrumentos de proteção ambiental,

incorporados aos já existentes, que ainda se encontram vigentes (Quadro 2), propõe
a consolidação e manutenção de UCs no Brasil, em quais a floresta já não é vista
como desvantagem, como na década de 1970 (época da descoberta e extração de
minérios e apropriação de áreas para atividades agropecuárias), mas como forma de
reserva de valor para a realização futura e expressão do modo de regulação de uso
do território imposto aos países periféricos.
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Quadro 2 - Evolução dos principais instrumentos de criação de Áreas Protegidas no Brasil
Período

De 19341964

De 19651999

Instrumentos

Código Florestal e
Código da Caça e
Pesca
Dec. 23.973/1934

Instrumentos
Incorporados

X

Novo Código
Florestal no 4
7.771/1965.

Código Florestal
Dec.
23.973/1934

Lei de Proteção
aos Animais - Lei
no 5.197/1967

Lei de Proteção
aos Animais
(Dec.24.645/193
4)

Programa MaB,
1970 (Dec.
74685/1974 e
Dec. Pres.
21/09/1999.
Convenção das
Zonas Úmidas,
1971 e Conv.
Patrimônio
Mundial, 1972
(Dec.1.905/1996)
Estatuto do Índio
(Lei no 6.001 de
19/12/1973)
Estações
Ecológicas e
Áreas de Proteção
Ambiental (Lei no
6.902/1981)
Reservas
Ecológicas e
ARIEs (Dec.
89.336/1984)
RPPNs (Lei no
1.922/1996)

Tipologias
Floresta Protetora,
Floresta de
Rendimento, Floresta
Modelo e Floresta
Remanescente
Parques de criação e
refúgios de animais.
Parque Nacional,
Floresta Nacional,
Área de Preservação
Permanente e
Reserva Legal.

Categorias
Parque Nacional,
Floresta Nacional,
Reserva de Proteção
Biológica ou Estética
Parque de Reserva,
Refúgio e Criação de
Animais Silvestres

X

Reserva Biológica e
Parque de Caça
Federal

X

Reserva da Biosfera
Áreas de
Reconhecimento
Internacional

X

Sítios de Ramsar

X

Terras Indígenas

Reserva Indígena,
Parque Indígena,
Colônia Agrícola
Indígena e Território
Federal Indígena

X

Estação Ecológica
Área de Proteção
Ambiental

X

Reserva Ecológica
Área de elevante
Interesse Ecológico

X

Reserva Particular de
Patrimônio Nacional

X
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Continua...
Período

Instrumentos
Novo Código
Florestal no 4
7.771/1965.

Sistema Nacional
de Unidades de
Conservação da
Natureza (SNUC)
(Lei no 9985/2000)

A partir de
2000

Programa MaB,
1970 (Dec.
74685/1974 e
Dec. Pres.
21/09/1999
Conv. Zonas
Úmidas, 1971
(Dec.1.905/1996)

Instrumentos
Incorporados
Código Florestal
Dec.
23.973/1934
Lei de Proteção
aos Animais
(Dec.24.645/193
4); Estações
Ecológicas e
Áreas de
Proteção
Ambiental (Lei
no 6.902/1981);
RPPNs (Lei no
1.922/1996);
Reservas
Ecológicas e
ARIEs (Dec.
89.336/1984) e
parte do novo
Código Florestal
4.771/1965.

Tipologias
Área de Preservação
Permanente
Reserva Legal

Unidade de Proteção
Integral (PI)
Unidade de Uso
Sustentável (US)

(PI) Estação Ecológica,
Reserva Biológica,
Parque Nacional,
Monumento Natural e
Refúgio da Vida
Silvestre
(US) Área de Proteção
Ambientral, Área de
Relevante Interesse
Ecológico, Floresta
Nacional, Reserva
Extrativista, Reserva de
fauna, Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável, Reserva
Particular do Patrimônio
Natural

X

Reserva da Biosfera

X

Sítios de Ramsar

X

a) ao longo dos rios
ou de qualquer curso
d'água desde o seu
nível mais alto em
faixa marginal cuja
largura mínima será:
1 - de 30 (trinta)
metros para os
cursos d'água de
menos de 10 (dez)
metros de largura;
2 - de 50 (cinqüenta)
metros para os
cursos d'água que
tenham de 10 (dez) a
50 (cinqüenta)
metros de largura;
3 - de 100 (cem)
metros para os
cursos d'água que
tenham de 50
(cinqüenta) a 200
(duzentos) metros de
largura;

Áreas de
Reconhecimento
Internacional
Conv. Patrimônio
Mundial, 1972
(Dec.80.978/1977)

Categorias
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Conclusão.
Período

Instrumentos

Instrumentos
Incorporados

Tipologias

Categorias
4 - de 200 (duzentos)
metros para os cursos
d'água que tenham de
200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de
largura;
5 - de 500 (quinhentos)
metros para os cursos
d'água que tenham
largura superior a 600
(seiscentos) metros;

b) ao redor das lagoas,
lagos ou reservatórios
d'água naturais ou
artificiais;
c) nas nascentes,
qualquer que seja a sua
situação topográfica, num
raio mínimo de 50
(cinqüenta) metros de
Convenção
largura;
d) no topo de morros,
Patrimônio
Áreas de
Mundial, 1972
X
Reconhecimento
montes, montanhas e
(Decreto
Internacional
serras;
A partir
e) nas encostas ou partes
nº. 80.978/1977)
de 2000
destas, com declividade
superior a 45°,
equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como
fixadoras de dunas ou
estabilizadoras de
mangues;
g) nas bordas dos
tabuleiros ou chapadas, a
partir da linha de ruptura
do relevo, em faixa nunca
inferior a 100 (cem)
metros em projeções
horizontais;
h) em altitude superior a
1.800 (mil e oitocentos)
metros, qualquer que seja
a vegetação.
i) nas áreas
metropolitanas definidas
em lei.
Reserva Indígena, Parque
Estatuto do Índio
Indígena, Colônia Agrícola
o
(Lei n 6.001 de
X
Terras Indígenas
Indígena e Território Federal
19/12/1973)
Indígena
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA) – Sistema Nacional de Unidade de Conservação Chico
Mendes (SNUC). Organizado por Fontenele, 2011.
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Justamente nas áreas onde estão adensadas as Unidades de Conservação e
vivem comunidades tradicionais na Amazônia, estão sendo realizados novos
projetos de infraestrutura (figura 6), financiados pelo Banco Mundial (BM) que visam
maximizar a exploração dos recursos naturais que estão de certa forma
resguardados.
Tal prática recebe apoio do Estado que aparece
como o comitê executivo do mercado (conforme destaca Francisco
de Oliveira), do que o árbitro neutro, colocado acima das classes
sociais (como em Hobbes e Locke), isto se deve às articulações do
capital financeiro dentro de cada estado nacional. Sem as políticas
de desregulamentação, de privatização e de liberalização do
comércio empreendidas pelos governos nacionais, o capital
financeiro e os grupos internacionais não teriam conseguido romper
os obstáculos e explorar os recursos existentes e necessários à sua
ampliação (ALMEIDA, 2010, p. 81).

No ano de 2000, o acordo de Integração da Infraestrutura Física
Sulamericana (IIRSA), realizado por doze países da América do Sul (Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname,
Uruguai e Venezuela) (figura 7) teve o objetivo de integrar seus territórios, criando
um bloco econômico de forma a impulsionar o desenvolvimento, crescimento
econômico e integração da região à economia-mundo. Essa integração é refletida
pelo desenvolvimento de projetos específicos, relacionados ao agronegócio
(escoamento e abertura de novas áreas para plantio: construção, melhoramento e
renovação de rodovias, hidrovias, ferrovias, oleodutos, portos fluviais e zonas
marítimas), geração de energia (construção de hidroelétricas, biodiesel, petróleo,
usinas eólicas), prospecção mineral, exploração da biodiversidade, abertura de
novas

fronteiras

etc,

materializadas

em

12

corredores

ou

hubs

de

integração/exportação para uma eficiente circulação de mercadorias (PORTILLO,
2006).
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Figura 7 - Eixos deintegração de infraestrutura na região sul americana

Fonte: IIRSA, 2000.

Dentro desses eixos, estão incluídos blocos econômicos, como o Mercosul e
a Comunidade Andina (CAN), formada pelos países: Bolívia, Colômbia, Equador,
Peru e Venezuela. Por sua vez, cada um dos eixos é dividido em grupos, de modo a
expandir a escala de ação. Cada grupo é definido por um projeto âncora, que em
conjunto constitui a base para a integração regional, e por sua vez dá origem a cerca
300 projetos (MAIELLO, 2011). O conjunto dos eixos cruza zonas onde se
encontram maior concentração de recursos naturais, como minérios, água,
biodiversidade, dentre outros, e os assentamentos de comunidades tradicionais.
A IIRSA é financiada pelas principais instituições financeiras, Banco InterAmericano de Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina de Fomento (CAF), o
Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) do Brasil, concessões e
agentes privados num investimento de 37.425,23 milhões de dólares (IIRSA, 2008).
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Porém, são os estados nacionais que criam as condições para que os fluxos
da globalização se realizem com velocidade. À medida que o movimento do capital
exige a derrubada de fronteiras, este processo se expande justamente porque os
estados nacionais funcionam como mola propulsora, promovendo a crescente
abertura das economias nacionais para mercadorias e capitais produtivos e
especulativos (SOPER, 1995).
Esse investimento visa consolidar, basicamente, infraestrutura para melhorar
os custos de produção dos produtos principais do continente. Assim, a distribuição
explica a cobertura de áreas geográficas onde estão os principais recursos naturais,
e de conexão com a saída principal desta produção, principalmente para a
exportação extracontinental. Isto pode ser claramente visto na leitura do mapa de
recursos em que se observa que virtualmente todas as reservas de biodiversidade,
petróleo, gás e água se inserem no quadro dos eixos (figura 7), identificando uma
correspondência notável entre a área dos principais recursos naturais e os principais
mercados consumidores. Através de portos, estradas, oleodutos e gasodutos,
corredores de exportação para commodities, que abastecem diretamente cidades
dos EUA.
O termo mercado, através do desenvolvimento sustentável, atua como
apropriação privada dos meios de produção. Nesse caso com expropriação e
extermínio de comunidades tradicionais que residem nos eixos de integração do
IIRSA e comandam a apropriação sobre uma grande escala de riquezas criadas por
outrem; uma economia explicitamente orientada para os objetivos únicos de
rentabilidade e de competitividade. Chenais alerta para as formas mais concentradas
do capital que se beneficiam de um campo de operações e de um espaço de
dominação que se estende sobre grande parte do planeta.
Atrás do eufemismo do mercado, encontram-se formas cada vez
mais concentradas de capital industrial e financeiro que detêm um
poder econômico sempre maior, que inclui uma capacidade muito
forte de colocar em xeque o mercado, curto-circuitar e cercar os
mecanismos da troca normal (CHENAIS, 1996, p. 9).

Dessa forma, o tratado IIRSA permite a apropriação da riqueza natural e de
dominação do continente sul americano, uma vez que, integrado tanto à Alca, em
sua estrutura jurídico-administrativa, como o NAFTA, permitirá aos EUA e
corporações exercerem o controle de todos os recursos naturais (energia,
mineração, água, florestas, solos, rios, etc.) das Américas e do usufruto ilimitados
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por esta nação (BARREDA e COSTAFREDA, 2004), ―por meio da parceria públicoprivada presente na quase totalidade 337 projetos que o compõe‖ (LEHER, 2007
p.237). Significa a perda permanente da soberania nacional sobre qualquer um
deles, uma acumulação por despossessão.
Os recursos naturais são os alvos de ação de corporações multinacionais, e a
razão que pretende realizar a iniciativa de integração (PORTILLO, 2006). Para que
isso seja realizado, é necessário ter a infraestrutura necessária, que a IIRSA fornece
através de seus eixos de desenvolvimento (ZHOURI, 2005). A construção desta
infraestrutura está inserida como um objetivo fundamental da ALCA (BARREDA e
COSTAFREDA, 2004). A ALCA e a IIRSA são dois lados da mesma moeda, mas é
importante dizer que ambas as questões estão sendo discutidas em paralelo, sem
uma ligação explícita nas Cúpulas dos Presidentes (PORTILLO, 2006).
No final de 2011, através da União das Nações Sulamericanas (Unasul), foi
criado o Conselho de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) para implementar o
seu Programa de Ação Estratégica e construir 31 projetos de infraestrutura na região
até 2022 ao custo de US$ 16 bilhões, sob a coordenação do Brasil. A Unasul, que
se diz autônoma dos EUA e ancorada na vontade brasileira para se tornar uma
corporação brasileira hegemônica, tem dinheiro público canalizado pelo BNDES,
uma vez que o BID não conseguiu tocar aqueles projetos de infraestrutura de
transporte e energia (BARTESAGHI, 2006).
Nos projetos do Cosiplan, confirma-se a centralidade do BNDES (e por
extensão, do Brasil), cuja carteira para a região soma US$ 14 bilhões. Em que pese
a retórica de cooperação e integração energética e produtiva, os financiamentos do
BNDES priorizam a expansão da economia brasileira, para ampliar as exportações
de commodities e a internacionalização de empresas brasileiras do setor, ao passo
que os financiamentos do banco aos governos se faz sob a condição de que sejam
contratados bens e serviços de empresas brasileiras. As quatro maiores empreiteiras
brasileiras (Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa e Queiroz Galvão) ficam
com 80% dos financiamentos do BNDES no exterior (BARTESAGHI, 2006).
O Brasil vai assim reproduzindo nos países vizinhos um imperialismo que o
submete aos EUA e a Europa por séculos, mas sempre mascarando suas intenções
em retóricas positivas de integração sul americana. A prática, entretanto, mostra que
os desejos do maior país da região são bem distintos, o que se faz perceber em sua
inserção na disputa pela influência geopolítica na IIRSA, cada vez mais direta, sem

159

que haja perspectiva de diminuição dos conflitos e tensões, ocasionados
principalmente na região amazônica.
Segundo a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal), o
Brasil é um dos maiores investidores na Argentina, responsável por entre 35% e
40% do investimento estrangeiro direto (IED) no país, concentrados, sobretudo, nos
setores de petróleo, cimento, mineração, aço, têxteis, cosméticos, transportes,
bancos, bebidas e comidas. A forte entrada de capital brasileiro na Argentina devese à diferença nas posições por empresários dos dois países à crise financeira dos
anos 1990. Enquanto os Argentinos adotaram uma política defensiva, os brasileiros
apostaram em uma internacionalização agressiva em escala regional. No entanto, a
estabilidade e a previsibilidades que são fundamentais para o aumento dos IEDs,
limitadores para Argentina com previsibilidade incerta (CEPAL, 1992).
O objetivo estratégico das estruturas hegemônicas de poder é sua própria
preservação e expansão, embora seja uma tendência recente do Brasil, inserir-se
nas estruturas de poder mundial, ela esteve sempre presente na agenda externa
brasileira. ―Por esse motivo é natural - e desejável – que seja o Brasil que faça mais
concessões nessa fase de consolidação do processo integracionista‖ (FONSECA,
2007, p.118).
Dentro do processo das investidas do capital para sua expansão e
acumulação, essa é a tendência, de que fala Fonseca (2007), a respeito do Brasil no
processo de integração a IIRSA, cedendo às investidas do capital, realizando
grandes esforços para atender as exigências dos países desenvolvidos e aos
comandos das agencias financeiras. Como resultado, houve o aumento famigerado
da exploração da força de trabalho, desemprego, fome, miséria e utilização ilimitada
dos recursos naturais destruição de ecossistemas, que se dão pela incapacidade do
sistema capitalista antepor as necessidades sociais e ambientais, as necessidades
das grandes empresas capitalistas.
As construções em curso, de tamanha infraestrutura, que sem dúvida levarão
os doze países da América do Sul integrado a IRSA a maximizar a exploração dos
recursos naturais, expropriar comunidades, acelerar o processo de abastecimento
dos mercados internacionais em benefício das empresas transnacionais, significam
uma nova ofensiva, em consonância com tratados de livre comércio estabelecidos
entre os Estados Unidos e alguns países da região, para a ampliação do modelo
neoliberal na América do Sul.
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Historicamente, há uma tendência de concentração de terra e capital, que tem
fortalecido grupos hegemônicos. Esta concentração é explicada pelo fato de que,
possuindo o maior percentual de meios de produção e fatores produtivos,
mecanismos obtidos para promover políticas de determinação da evolução
econômica, esses grupos são os únicos capazes de investir em novas tecnologias
que permitam atingir progressivamente maiores graus de eficiência de extração de
recursos. Uma vez instaurada, torna-se veloz e acumulativa no que se refere à
técnica e à tecnologia. Esse processo de modernização (entendido como processo
de assimilação social da técnica, inaugurado da Revolução Industrial) se generaliza
do ponto de vista geográfico, mundializa-se no bojo da também crescente
globalização da economia (BARTESAGHI, 2006).
No Brasil, de acordo com Moraes (2002), este processo de modernização
iniciou no Governo Vargas, mais precisamente durante o Estado Novo, em que
foram criados vários órgãos públicos na esfera federal com interesse de intervir no
território (dentre eles está o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
com função de recolher dados para subsidiar o planejamento territorial). Só que é no
Governo João Goulart que vai ocorrer o primeiro planejamento territorial global e
integrado (1962) com o Plano Trienal, que estabelecia ações inter-relacionadas nos
diferentes setores da economia, criando o Ministério de Planejamento e tendo como
principal articulador o economista Celso Furtado18. Mas o golpe militar de 1964
encerra tais pretensões, inaugurando uma nova fase de centralização de poder
propondo o Plano Econômico de Desenvolvimento (PED) apoiado com o fluxo do
capital internacional. São estabelecidas estratégias e metas para as infraestruturas e
indústrias de caráter prioritário e seletivo do ponto de vista espacial e social.
Nas duas últimas décadas do século XX, com a crise, perde-se totalmente a
perspectiva de integração e articulação, perde-se o planejamento da União vai
conhecer uma profunda setorização, ilustrada com o desaparecimento dos próprios
organismos de articulação intersetoriais. Fica claro o desaparelhamento do Estado, a
perda de espaço, o sucateamento e esvaziamento dos próprios organismos de
planejamento, como a SUDENE e o IBGE, para o Ministério do Planejamento e do

18

Propõe um Plano fundamentado no pensamento cepalino, que tinha por base o estimulo a formação
de um mercado interno, dinâmico e efetivamente nacionalizado, o que requeria reformas de base na
estruturação da economia brasileira (MORAES, 2002, p.19).
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Banco Central. Promovem-se políticas desarticuladas, setoriais, programas e ações
cada vez mais específicos (MORAES, 2002).
A Política Ambiental nessas décadas de enxugamento estatal amplia seu
poder de ação e postura, passando de uma visão essencialmente preservacionista
para assumir atribuições de comando, controle de qualidade de vida e articuladora
do desenvolvimento. Desse modo, amplia suas atribuições e competência
agregando órgãos afins, como o IBAMA, criado em 1996, e o MMA, em 1998, estes
articulados aos organismos internacionais, estimulando o crescimento do setor
institucionalmente. Para Moraes (2002), a área ambiental foi montada como mais um
setor do aparelho governamental a ser contabilizado, estruturada como gestora de
um conjunto específico e próprio de políticas que justificam sua atuação
insatisfatória.
Podemos observar no quadro 3 que as UCs ocupam uma área significativa
juntamente às áreas indígenas, sendo que 508.866.844 ha da superfície territorial do
Brasil e das 310 UCs federais, 116 estão localizadas na Amazônia, como também
os maiores latifúndios (a exemplo 246.467 ha, 195.309 ha, 175.142 ha, Amazonas,
Acre e Pará, respectivamente).
Quadro 3 - Ocupação da superfície territorial no Brasil em 2010
Área
Superfície Territorial
Áreas dos imóveis rurais
Áreas Indígenas
Unidades de Conservação Ambiental (UCs)
Áreas com corpos d‘água
Áreas urbanizadas
Terras devolutas

Hectares
851.487.659
444.410.712
125.545.870
72.099.864
11.455.300
2.073.700
195.902.055

Fonte: IBGE, 2010.
Organizado por Fontenele (2011).

A institucionalização entre os países através de agências funcionais, outras
instituições (quadro 4) e o surgimento de novos atores paralelos aos Estados, como
as organizações não governamentais (ONGs) criam novas prioridades e a ecologia
passa a ter relevância nas discussões em fóruns internacionais. Porém, o que se
observa é que os impactos envolvidos na produção de mercadorias ainda
apresentam custos menores para a economia, e nenhum investimento em ações
que apontem mudança na base de produção.
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Trata-se da mediação das Organizações Internacionais sobre o meio
ambiente para um novo modelo, mas que mantém a natureza como reserva de valor
exclusiva para uma classe, fato que nos alerta sobre a dimensão da atual crise
produtiva, que coloca em risco o próprio sistema capitalista e as bases edificadas no
século XX. Porém, reconhece-se a necessidade de adequação das novas
exigências do modelo produtivo, pautado em uma nova relação de trabalho, fontes
renováveis de energia e, principalmente, em um novo modelo de desenvolvimento
com manutenções e transformações em relação ao existente.
Quadro 4 - Algumas Organizações Internacionais com Atuação na Área Ambiental
Agência Internacional de Energia Atômica
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Banco Internacional de Reconstrução e
Internacional Bank for Recontruction and
Desenvolvimento (BIRD)
Development (IBRD)
Comissão de Desenvolvimento Sustentável
Commission on Sustainable Development (CSD)
(CDS)
Comissão Internacional sobre a Pesca da
International Whaling Commission (IWC)
Baleia
Conselho Consultivo de Alto Nível sobre
High Level Advisory Boerd on Sustainable
Desenvolvimento Sustentável e Comitê
Development
Interagências sobre Desenvolvimento
Sustentável
Organização das Nações Unidas para a
Food and Agriculture Organization
Alimentação e a Agricultura (FAO)
Organização Internacional do Trabalho (OIT)
International Labor Organization (ILO)
Organização Marítima Internacional (OMI)
International Maritime Organization (IMO)
Organização Meteorológica Mundial (OMM)
World Metereological Organization (WMO)
Organização Mundial de Saúde (OMS)
World Health Organization (WHO)
Organização Mundial do Comércio (OMC)
World Trade Organization (WTO)
Programa das Nações Unidas para Meio
United Nations Environment Programme (UNEP)
Ambiente (PNUMA)
Fundo Monetário Internacional (FMI)
Food Marketing Institute (FMI)
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA).
Organizado por Fontenele (2010).

O aumento da institucionalização das questões ambientais orientado pelas
organizações internacionais, o Estado Neoliberal e a globalização da produção não
trazem benefícios e nem ganhos sociais para os trabalhadores desse setor. Pelo
contrário, estes sofrem a precarização do trabalho, são forçados a aceitarem salários
mais baixos, jornadas mais longas, benefícios e segurança reduzidos, a fim de
continuarem trabalhando. O que deve ser temido, já não é somente a exploração,
mas também, a exclusão.A ameaça de se tornar desempregado força segmentos
menos privilegiados a encarar longas horas de trabalho, a fim de manter um mínimo
de conforto para a sua família.Por isso, grande parte da população se dispõe a
trabalhar por um pequeno salário para não ser excluída do mercado.
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Para os trabalhadores remanescentes desse novo mercado ambiental tornase necessário um alto nível de qualificação técnica, não apenas para desempenhar
suas tarefas profissionais, mas também pela capacidade crescente exigida de opinar
e tomar decisões. Para o sucesso nesse novo sistema de trabalho, é necessário um
trabalhador flexível, capaz de aprender, que saiba trabalhar em grupo, que se
atualize constantemente e que contribua para o constante processo de reformulação
da produção e execução da política instituída pelo consenso mundial.
A concepção teórica globalizante remete a um conjunto de integralidade e
somatório dos mercados e economias com a finalidade de desenvolvê-las. Na
prática, o termo globalizante sugere o oposto, dividir, marginalizar e excluir, visto que
se encontra norteado pelo capital. Essa integralidade tem tomado grande
importância nas mudanças espaciais e territoriais, referentes às infraestruturas
geradas. Mudanças que são respostas ao crescimento progressivo de demandas de
mercado dos países desenvolvidos, que, ante a insuficiência das instituições
ambientais dos países do sul e integradas ao capital local, planificam a extração dos
recursos naturais.
Para que a oferta de matéria prima acompanhe de forma eficiente as
necessidades crescentes dos países desenvolvidos, torna-se necessária a
modernização local nas áreas de extração e a legitimação de novos usos dos
recursos naturais com agregação de valor através dos novos circuitos financeiros,
que se dá através da elevada quantidade de capital não reinvestido na produção,
fase do capitalismo em que os mercados financeiros ganham força no sistema
econômico mundial eliminando os entraves colocados pela luta de classes.

5.2 Novos Circuitos de Valorização do Capital: A financeirização da natureza

A globalização da economia permitiu o surgimento da indústria global, uniu
locais isolados, ampliou mercados e diversificou os locais de produção,
mundializando os mercados e a produção. Diante disso, a escolha da localização
dos investimentos, pelos ditos grandes investidores e financiadores (FMI, BM) 19, é
19

O Banco Mundial foi criado na Conferência de Bretton Woods, entre 1 e 22 julho de 1944. Nesta
reunião foi discutida proposta, inspirada por Keynes, o pai da "revolução keynesiana", para a
criação, pela primeira vez na história, de uma organização permanente de caráter supranacional
que regulasse o sistema financeiro internacional. O resultado da reunião de Bretton Woods foi a
criação de duas organizações supranacionais. Uma batizada de Banco Mundial para a
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feita a partir dos níveis de rentabilidade de capital e das formas de obtenção de lucro
na esfera financeira mundial. Esta última se insere, segundo Harvey (2008a), como
parte do contexto neoliberal. Logo, só há investimento de capital onde se pode obter
vantagem competitiva.
O crescimento espetacular das transações financeiras foi um fator
mais significativo da década de 1980 e já marcou os primeiros anos
da década de 1990. Efetivamente, a esfera financeira representa a
ponta-de-lança do movimento de mundialização da economia; é
nessa esfera que as operações de capital envolvem os montantes
elevados; é aí que sua mobilidade é maior; é aí que, aparentemente,
os interesses privados recuperam mais completamente a iniciativa,
em relação ao Estado (CHESNAIS, 1996, p.11).

Atualmente, cerca de 160 países, entre eles o Brasil, faz uso dos
empréstimos do Banco Mundial. Segundo suas disposições estatutárias, todas as
nações podem aderir-se ao Banco Mundial, contudo, as exigências estabelecidas
para a aceitação dos países membros fundamentam-se em critérios políticos ditados
pelo FMI, como a aceitação do seu código de conduta (OLIVEIRA, 2007).
Neste contexto, a repartição de poder é extremamente concentradora, visto
que os países mais ricos contribuem mais, e consequentemente possuem maior
poder de decisão. Este privilégio dá 50% dos votos a cinco países, dos quais os
Estados Unidos detêm 20%; a Inglaterra, 8%; o Japão, 7,5 %; a Alemanha, 5,5 %; e
a França, 5,5%. A liderança norte-americana se concretiza, também, com a
ocupação da presidência do banco e pelo poder de veto que possui (Op. Cit.).
A avaliação que se faz da atuação do Banco Mundial é contrária aos seus
discursos, vista sua não contribuição para o desenvolvimento homogêneo das
nações assistidas.
[...] a avaliação da performance do Banco Mundial é extremamente
negativa. Este financiou um tipo de desenvolvimento econômico
desigual e perverso socialmente, que ampliou a pobreza mundial,
concentrou renda, aprofundou a exclusão e destruiu o meioambiente
(SOARES, 2003, p.17).

Esse processo, para Carneiro (2005), transformou a natureza pela mediação
das relações de produção determinadas e específicas, as quais condicionaram e
condicionam a magnitude e a qualidade dos impactos que a atividade humana

Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) e a outra, de Fundo Monetário Internacional (FMI). Os
empréstimos de capital são sempre em troca de juros e o Banco faz a intermediação entre
investidores e beneficiários (PEREIRA, 2010).
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exerce na natureza, exatamente por condicionar a forma e os fins com que os
homens, divididos em classes, organizam sua produção material e seu intercâmbio
com a natureza.
Observa-se que a partir do controle do território, locus estratégico de poder, é
possível, ao mesmo tempo, permitir ou impedir o uso de riquezas naturais, criar
monopólios dessas riquezas, normatizando atitudes e comportamentos em relação
às atividades produtivas. Isso pode ser verificado através dos instrumentos
normativos de gestão dos recursos naturais, quando da execução e implementação
da Política Nacional do Meio Ambiente pelo Estado Nacional.
Tais instrumentos incluem os aparatos administrativos, os sistemas de
informação, as licenças e autorizações, pesquisas e métodos científicos, técnicas
educativas, incentivos fiscais e outras medidas econômico-financeiras, relatórios
informativos. São os instrumentos (quadro 5) que os formuladores da política
ambiental empregam para alterar os processos sociais de modo que eles se
transformem e se compatibilizem com os objetivos ambientais e com a liberalização
e desregulamentação dos mercados.
Quadro 05 - Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 9 o da Lei no
6.938/81, com as modificações introduzidas pelo inciso VI do artigo 1 o da Lei
no 7.904/89
I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII
XIII

Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental (normas CONAMA).
Zoneamento ambiental (Lei nº 6.803, de 2-7-1980 e Dec. nº 4,297, de 10/7/2002).
Avaliação de impactos ambientais (art.225, § 1, IV, da CF, e Res. nº 001/86 e 237/97 do
CONAMA.
Licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (Res. nº
237/97 do CONAMA).
As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas
necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.
Incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação ou absorção de tecnologia,
voltados para a melhoria da qualidade ambiental.
Criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Publico Federal,
Estadual e Municipal, tais como áreas de proteção ambiental (APA) e as de relevante
interesse ecológico (ARIE) e reservas extrativistas (RESEX). (Lei nº 9.985, de 18-7-2003).
Sistema nacional de informações sobre o meio ambiente (SISNIMA)
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.
Instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (Lei no
9.605, de 12-2-1998, e Dec. no 3.179, de 21/9/1999).
Garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder
Público a produzi-las quando inexistentes (Lei no 10.650, de 16/4/2003).
Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos
recursos ambientais.
Instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental
e outros (Incluído pela Lei no 11.284, de 2006).
Fonte: MMA (2010).
Organizado por Fontenele (2010).
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Dentre os instrumentos definidos na Política Nacional do Meio Ambiente
(PNMA), o licenciamento ambiental insere a questão ambiental no processo
produtivo da iniciativa privada, ao permitir a instalação e o funcionamento de
indústrias e empresas poluidoras, promove o reordenamento do espaço e conflitos
de ordem socioespacial, de acesso, apropriação e uso dos recursos. Encontra-se
regrado de acordo com os ditames do art. 1o da Resolução no. 237 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 19 de dezembro de 1997, no qual é
estabelecido como um procedimento administrativo por meio do qual o órgão
ambiental competente, federal e/ou estadual, considerando as disposições e normas
técnicas aplicáveis ao caso, licencia os empreendimentos e atividades utilizadores
de recursos ambientais, em termos de localização, instalação, ampliação e
operação.
O licenciamento ambiental deve cumprir a função precípua de ser um
instrumento de avaliação da sustentabilidade socioambiental das atividades
potencialmente poluidoras, levando em conta suas implicações técnicas, políticas,
sociais e ambientais, pretendendo assim não funcionar como mero instrumento para
atender às demandas que atribuem ao meio ambiente tão somente o caráter de
recurso material a ser explorado economicamente. No entanto, mesmo ao referir-se
sobre o aprofundamento da divergência no embate teórico-prático, permite
conciliações com a crença no desenvolvimento e na salvaguarda da base material
de reprodução da vida.
A inscrição do licenciamento ambiental na política brasileira ocorre à medida
que este interfere no ordenamento dos empreendimentos e estabelece condições de
uso dos recursos naturais. Sua atuação se baseia em ações do Estado com
pretensão de prever e controlar impactos ambientais. Mas, funciona como forte
instrumento mediador e regulador do qual o Estado se utiliza para ordenar o espaço
geográfico nacional. Apesar disso, mostra-se insuficiente para a compreensão dos
problemas que remetem a conflitos em torno dos direitos territoriais e significados
culturais que ultrapassam as tentativas de valoração econômica da natureza.
Assim, há uma tendência do licenciamento ambiental em perpetuar políticas
socialmente injustas e ambientalmente insustentáveis, na medida em que nega a
condição de sujeitos às comunidades diretamente atingidas, que vivem do próprio
trabalho, desqualificam o ambiente, reforçam a reificação do Estado e a invisibilidade
das comunidades, foca na ecologia instrumental, na modernização ecológica e na
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técnica. Atua como condição para liberação de crédito, quando a instituição
financeira passa a fazer pesquisa sobre sua regularidade junto aos órgãos do meio
ambiente para os megaprojetos de infraestrutura (estradas, hidroelétricas e
saneamento) e de commodities (agropecuária, mineração e siderurgia, papel e
celulose, petróleo e gás) financiado pelo BNDES (quadro 6), o segundo maior banco
de fomento do mundo responsável por cerca de 20% em média de todo crédito do
país, condutor oficial e fornecedor de crédito para as privatizações no Brasil
(BNDES, 2010). Os megaprojetos têm causado grandes impactos socioambietais,
contaminação e poluição ambiental, aumento da concentração de renda,
acumulação, destruição de postos de trabalho, controle de até 80% do mercado do
setor alimentício, internacionalização de empresas brasileiras e do próprio banco
(caso da IRSA).
Quadro 6 - Desembolso de BNDES para megaprojetos e beneficiários
Ano

Valores em (R$ bilhões)

Beneficiários

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

35,1
40,0
47,1
52,3
64,9
92,2
137,4
168,4
139,7

Bradesco, Itáu, Votorantin/Aracruz, Odebrecht,
Andrade Gutierrez, Grupo Vicunha, Queiroz
Galvão, Camargo e Correia, Grupo EBX, Gerdau,
Perdigão/Sadia, JBS/Bertin, Vale/Bradesco.

Fonte: BNDES (2011)

As decisões políticas são ancoradas na sustentabilidade e no discurso verde
que, ao serem transformadas em questões técnicas, escamoteiam as contradições
sociais, obstruem os controles democráticos, que são tarefas da sociedade política.
Entendem o território como propriedade na lógica mercantil atribuindo ao mercado a
capacidade de resolver a degradação ambiental por meio de medidas mitigadoras e
compensatórias.
[...] a adequação ambiental propugna a capacidade de superação da
crise ambiental pelas instituições da modernidade, sem abandonar o
padrão de modernização e sem alterar o modo de produção
capitalista em geral. Os partidários da modernização ecológica
promovem uma despolitização da crítica ambiental, tão claramente
articulada pelo movimento da ecologia política desde os anos 1970
ao desconsiderarem a articulação entre degradação ambiental e
injustiça social. Naturalizando, assim, a crítica ecologista que
demanda por mudanças na distribuição do poder sobre os recursos
da natureza (ZHOURIet al., 2005, p. 53).
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A multiplicação dos problemas ambientais, para Zhouri (2005), faz com que a
crença nos ajustes tecnológicos, representados pelas condicionantes ambientais,
medidas mitigadoras e compensatórias, realize a função de adequar o meio
ambiente e a sociedade aos empreendimentos implantados. O licenciamento
ambiental se materializa, então, como mero instrumento de atendimento formal às
exigências legais, percebidos como impasses burocráticos formatados em ajustes e
acomodações técnicas que, apesar das falhas apresentadas, é bastante combatido,
por ter-lhe sido atribuído o caráter de entrave ao desenvolvimento econômico do
país.
Outros instrumentos da política ambiental foram adotados em determinados
Estados, como controle, a auditoria ambiental, e como ajustes de mercado, os
instrumentos econômicos (de incentivos fiscais, os ICMS verdes, e financeiros, como
os pagamentos por serviços ambientais: direitos de poluir, e a despoluição).
A educação ambiental, como instrumento de gestão ambiental, embora não
expressa na Lei no 6.938/1981, é considerada um dos mais importantes
instrumentos de política ambiental que assume função formativa do indivíduo na
sociedade, que são desafiados a discutir os problemas ambientais subjacentes à
produção econômica.
O Ministério da Educação, juntamente ao Ministério do Meio Ambiente,
difundiram em 1997 nas escolas formais de educação básica os Parâmetros
Curriculares Nacionais do Meio Ambiente (PCNs) como tema transversal e a Agenda
21 na escola, como um programa de adesão pelos estados e municípios, seguidos
de atividades de caráter pontual, pulverizado e articulado ao contexto que as
geraram. Este contexto, no que concernem às mudanças que aconteceram no
sistema produtivo nas décadas de 1970 e 1980, exigia novas formas de organização
social, a democratização do ensino, que propiciou oportunidades de acesso à
escola, e em consequência um repensar das políticas educacionais.
Em 1990, o Brasil não contava com um projeto conciso para abranger a
educação nacional e os organismos internacionais visavam o crescimento
econômico, visto que, neste momento, a economia encontrava-se em crise, devido
ao

novo

padrão

de

acumulação,

exigindo

da

educação

características,

comportamentos e atitudes para inserção dos trabalhadores as necessidades do
mercado. Estes organismos internacionais propuseram financiamentos aos setores
sociais, ―com a intenção de diminuir a pobreza nos países subdesenvolvidos e
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garantir

a

participação

das

camadas

mais

pobres

aos

benefícios

do

desenvolvimento.‖ (FONSECA, 1995, p.169).
O Brasil firma compromisso e obedece à regra do Banco Mundial e do FMI,
incorporando a política educacional à política do capital financeiro e passa a
organizar-se segundo as regras dos organismos financiadores elaborando suas
propostas curriculares frente à educação para todos, com intenção de formar um
sujeito empreendedor, criativo, competitivo, apto às mudanças constantes. Este
propósito culmina com aprovação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional
em dezembro de 1996, atrelada ao Plano Decenal de Educação, em consonância
com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1998). ―A escola assume a tarefa de
preparar os indivíduos para estarem sempre aptos a aprender aquilo que for
necessário em determinado contexto e momento de sua vida. Exercendo o aprender
a aprender‖ (DUARTE, 2006, p. 49).
Em 1999, com a necessidade de se tematizar a questão ambiental na
educação, como estratégia de enfrentamento a crise de desenvolvimento, institui-se
a Política Nacional de Educação Ambiental, através da Lei no 9.795/1999, a ser
incorporada na escola e fora da escola, através de programas e projetos (TREIN,
2007). A educação ambiental assume a função adaptadora do sujeito a um modelo
de sociedade previamente estabelecido, simplista, no qual a superação dos
problemas sociais e ambientais é consequência do processo educativo, baseado na
mudança

de

comportamento,

sensibilização,

responsabilidade

individual,

conservação e racionamento, que acaba por reproduzir as sociedades desiguais.
A realidade dos fatos aponta para impossibilidade de adaptação de um
modelo capitalista hegemônico na direção de um capitalismo menos predatório,
tanto no âmbito das relações de produção como no desenvolvimento das
forçasprodutivas.
Já os instrumentos econômicos definidos na política ambiental pressupõem a
estratégia de influenciar o processo de decisão em nível micro, isto é, aquele dos
agentes econômicos relevantes, tais como os consumidores, os produtores e os
investidores (OECD, 1994). Tal abordagem leva à aplicação de incentivos
econômicos ou estímulos de mercado, em que a valorização econômica torna-se a
única forma legítima da representatividade da natureza.
A motivação em que se baseia esta abordagem é que, se um comportamento
mais apropriado em termos ambientais se torna mais vantajoso em termos
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financeiros, aos olhos dos agentes envolvidos, a atitude e o comportamento
mudarão automaticamente em favor de alternativas socialmente mais desejáveis. As
opções podem se tornar mais ou menos atraentes (financeira ou economicamente)
pela aplicação de cobrança ou encargos, subsídios, implementação de taxas
diferenciadas etc. Desse modo, as questões ambientais podem, em certo sentido,
serem internalizadas, pela alteração do comportamento do agente, mais do que pela
alteração de suas preferências ou estruturas de valor.
Como mais um instrumento da política ambiental brasileira, a criação de áreas
protegidas se consolidou como forma de reservar espaços geográficos para a
manutenção de estoques de recursos naturais, conforme exposto no item anterior.
Para Cunha (2009), a criação de áreas prioritárias para proteção configurouse como mais uma das dimensões da via autoritária brasileira para a modernidade,
em que a politização e a manipulação do território foram fundamentais no processo
de modernização da estrutura econômica do país, sem tocar na sua estrutura
hierárquica.
Observa-se, então que no Brasil, a questão ambiental está desde o
início, imbricada com a questão democrática. Não se trata de dois
problemas, mas de um só desafio para as forças progressistas dos
vários países. O uso racional dos recursos, o respeito pelo
patrimônio natural nacional, políticas territoriais não dilapidadoras,
tudo passa pelo controle que a sociedade exerce sobre o Estado
(MORAES, 2002, p.42).

As unidades de conservação brasileiras seguiram o modelo do primeiro
parque criado, Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872, que
com o objetivo de preservar belas paisagens naturais, numa visão judaico-cristã de
paraíso intocado, segundo Diegues (1994), terminou por expropriar as populações
tradicionais que nele habitavam.

Assim, o conflito entre certas estratégias de

conservação da natureza e as comunidades tradicionais e residentes ao entorno,
muitas vezes responsáveis pela manutenção da integridade biológica, nasceu com a
criação de áreas protegidas e assumiu ao longo do tempo grandes proporções, as
quais refletiram no modelo de gestão hoje evidenciado.
O resultado disso é que quem conserva é punido, enquanto quem
usa o ambiente de forma predatória é recompensado. Ou seja,
aqueles que preservaram a biodiversidade das áreas onde vivem
estão ameaçados de ser desalojados em nome de um benefício
maior e mais difuso: algo como o ―bem da humanidade ou das
gerações futuras‖. Aqueles que degradaram o meio ambiente
continuam onde estão, e ainda ganham os benefícios das áreas
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protegidas que melhoram sua qualidade de vida e asseguram
serviços ecológicos que, de outra forma, se perderiam (BENSUSAN,
2006, p.119).

Para Freud, à medida que o homem amplia o espaço humanizando-o e o faz
pela diminuição ou completo extermínio de outras espécies cria para si um dilema.
A criação do domínio mental da fantasia encontra um paralelo
perfeito no estabelecimento das reservas ou parques naturais em
lugares onde as exigências da agricultura, das comunicações e da
indústria ameaçam ocasionar mudanças na face original da terra que
logo a tornará irreconhecível. Uma reserva natural conserva o estado
original que em todas as outras partes foi, para nosso pesar,
sacrifício à necessidade. Todas as coisas, incluindo o que é inútil e
mesmo nocivo, nela podem crescer e proliferar livremente (FREUD,
1963, p.372).

Os processos de criação e gestão de UCs no Brasil são recentes,
considerados

como

principais

modos

de

preservação

da

biodiversidade,

regulamentados pela Lei No. 9.985 de 18/07/2000, que institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC). O SNUC divide as UCs do País em unidades de
proteção integral (antes denominadas de unidades de uso indireto) e unidades de
uso sustentável (antes denominadas de unidades de uso direto) (RYLANDS, 2005),
(ver tabela 1).
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Tabela 1 - Número e área total das diferentes categorias de unidades de conservação
estaduais e federais no Brasil (fevereiro de 2005)
UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
FEDERAIS
PROTEÇÃO INTEGRAL
Parque nacional
Reserva biológica
Estação ecológica
Refúgio de vida silvestre
Monumento natural
Subtotal
USO SUSTENTÁVEL
Floresta nacional
RDSª
b
Reserva extrativista
c
APA
d
ARIE
Subtotal
Total

UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
ESTADUAIS
PROTEÇÃO INTEGRAL
Parque estadual
Reserva biológica
Estação ecológica
Refúgio de vida silvestre
Monumento natural

No

ÁREA
(hectares)

54
26
30
1
0
111

17.493.010
3.453.528
7.170.601
128.521
0
28.245.729

58
0
36
29
18
141
252

USO SUSTENTÁVEL
14.471.924 Floresta estadual
0 RDS
8.012.977 Reserva extrativista
7.666.689 APA
43.394 ARIE
30.194.984
58.440.704
Fonte: Rylands (2005)

No

ÀREA
(hectares)

180
46
136
3
2
367

7.697.662
217.453
724.127
102.543
32.192
8.773.197

58
9
28
181
19
295
662

2.515.95
8.227.032
2.880.921
30.711.192
12.612
44.397.707
53.171.684

Nota:
a
Reserva de Desenvolvimento Sustentável
b
Inclui três florestas extrativas em Rondônia, totalizando 1.438.907ha.
c
Área de Proteção Ambiental.
d
Área de Relevante Interesse Ecológico

As unidades de conservação são gerenciadas pelo poder público através de
suas entidades especializadas em questões ambientais, Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) até 2007. A partir deste ano
fica a cargo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
e das Organizações Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs). As estratégias de
gerenciamento das UCs são definidas em planos de manejo cuja implementação é
acompanhada e analisada por Conselhos Consultivos, no caso de unidades de
proteção integral e Conselhos Deliberativos, no caso de unidadesde uso sustentável
(Figura 8).
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Figura 8 - Esquema dos Agentes de Gestão de Unidade de Conservação

Fonte: MMA, 2010.
Organizado por Fontenele (2010).

O modelo de gestão das Unidades de Conservação, proposto na figura 07,
pressupõe o modelo de desenvolvimento sustentável, articulando a regulação estatal
com agentes locais (manejo participativo) em espaços territoriais protegidos. A
geopolítica da conservação dá-se em áreas que geralmente sofrem pressões por
desenvolvimento e por agências internacionais de crédito, como condição ao
financiamento de grandes projetos, na medida em que os grandes projetos são alvos
de estudo de impactos ambientais (EIA) e relatório de impactos ambientais (RIMA)
que recomendam como medidas mitigadoras e compensatórias a criação de
unidades de conservação (UCs), enquanto instrumento político ambiental para
conservação da biodiversidade, fornecedor de serviços ecossistêmicos e reservas
de capital.
O plano de manejo que regulamenta as UCs é pautado no conhecimento
científico das bases dos recursos naturais ena estratégia mundial de conservação,
qual prevê a manutenção dos processos ecológicos e dos sistemas vivos ditos
essenciais, preservação da diversidade genética e o aproveitamento perene destes
ecossistemas com vistas à melhoria da qualidade ambiental. O Estado assume
restringe e proíbe ações e agentes, redefinido suas políticas territoriais ao criar as
UCs. No entanto, essas ações esbarram-se na desarticulação com o restante do
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tecido de ordenamento territorial e do desenvolvimento expondo as contradições
desse modelo. Dessa forma,
[...] as iniciativas de manejo participativo procuram enfrentar as
fragilidades e problemas apresentados tanto pela regulação
comandada pelo Estado como aquela encabeçada por comunidades
ou usuários locais. O modelo estatal ou tecnocrata de regulação gera
grande demanda sobre a capacidade de monitoramento do Estado,
que por sua vez não dispõe de pessoal, fundos e equipamentos
necessários para execução das atividades de fiscalização e controle
de regras de uso e acesso aos recursos naturais estabelecidos por
suas leis e decretos (CUNHA, 2009, p.61).

Para Moraes (1999), o aparelho do Estado sempre objetivou e objetiva o
controle e domínio do território e não o bem-estar da população. Por isso, os
espaços públicos oficiais construídos sob a determinação de áreas protegidas
podem ser ultrajados, destruídos e atacados em forma de vandalismos, como forma
de resistência daqueles que não foram ouvidos ou que discordaram por diferentes
razões dos novos usos. É o ―eu‖ interior dos atingidos que se manifesta como tal,
embora, em algumas sociedades não seja aceito dessa maneira.
As contradições e conflitos gerados em torno da apropriação das condições
naturais transpassam o horizonte delimitado pela ideologia do desenvolvimento
sustentável, impede de discutir os nexos entre as relações capitalistas de produção
e seus impactos sobre as condições naturais e conduz o pensamento a considerar
que os impactos sobre a natureza são resultados da ação humana. Dessa forma
para Carneiro (2005), as ações de conservação pautadas no desenvolvimento
sustentável se incapacitam em discutir o que propõe.
Ao assumirem os pressupostos da ideologia do desenvolvimento
sustentável, os trabalhos nela ancorados estão, já na partida,
inexoravelmente incapacitados precisamente para discutir o que se
desenvolve e, portanto, se isso que se desenvolve pode fazê-lo sem
destruir as condições naturais. E é por estarem impedidos de
empreender uma discussão desse tipo que tais trabalhos supõem ser
possível e desejável reorientar politicamente o desenvolvimento
(capitalista) de forma a torná-lo ecologicamente sustentável e
socialmente igualitário (CARNEIRO, 2005, p. 32).

No Brasil, a gestão ambiental tem-se pautado, nesse discurso, fazendo uso
da regulação, com instrumentos de comando e controle, como os já colocados, da
tecnologia e da técnica, e se classificam em categorias:
a)

Padrões ambientais de qualidade e de emissão para fontes específicas:
monitoramento da qualidade do ar, da água, instalação de equipamentos
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industriais, rodízio de trafego de carros (São Paulo, iniciada em 1995), entre
outros.
b)

Controle do uso do solo – zoneamento econômico-ecológico (saneamento,
infraestrutura e criação de áreas de proteção).

c)

Licenciamento e cotas - intransferíveis (Estudos Ambientais-EA, Estudo de
Impacto

Ambiental-EIA/Relatório

de

Impacto

ambiental-RIMA,

Relatório

Ambiental Simplificado-RAS).
d)

Penalidades (multas, compensações, entre outros).
As políticas de comando e controle impõem mudanças de comportamento dos

agentes poluidores e têm resultados de eficácia ecológica, porém para isso exige um
monitoramento e fiscalização constante, a utilização de estudos científicos e um
corpo técnico em permanente qualificação, na conjuntura do desenvolvimento atual
em que o espaço e o tempo tornam-se fatores de produção a serem reduzidos de
forma a permitir maior fluidez de capital.
O sistema econômico tende a ajustar os fatores de produção à política
ambiental proposta pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), localizada na França e formada por 31 países membros com
economia de alta renda. Essa organização propõe apoiar um crescimento
econômico duradouro e contribuir para o crescimento do comércio mundial. Na área
ambiental, inclina-se para a orientação internacional da política ambiental em que
pese a adoção de instrumentos econômico-financeiros de uso dos recursos naturais
(taxas ambientais, incentivos fiscais, redução de impostos sobre a renda,
comercialização de títulos de créditos de carbono e consumo de água), os quais
trarão maior flexibilidade à economia mundializada. Visualiza-se novo cenário
institucional sob qual a valoração da natureza na esfera financeira vai aos poucos se
impondo com surgimento de novos sujeitos sociais e econômicos. Mesmo com
aautonomização da esfera financeira em relação à esfera de produção e ao controle
do Estado,
[...] não se defende que a produção de mercadoria deixa de ser
fundamental para a reprodução do capitalismo, o que estaria em
flagrante desacordo com a realidade imediata, sobretudo no que se
refere ao esgotamento dos recursos naturais e à crise ecológica
decorrentes das resistências a qualquer limitação da produção
(LAPYDA, 2011, p.46).
Trata-se de reordenação da lógica geral de acumulação do capital
em prol da valorização financeira – cuja base está evidentimente no
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seu incrível aumento quantitativo -, que se reflete na produção de
mercadorias como uma submissão desta aos objetivos do
funcionamento da esfera financeira (LAPYDA, 2011, p.46-47).

Observa-se que o atual momento histórico desse sistema produtor de
mercadorias tende a predominar as formas mais mercadológicas de acumulação de
riqueza abstrata (subordinação da reprodução social e monopolização da natureza)
com a adoção, através do Estado, dos instrumentos econômicos de regulação de
uso dos recursos naturais, reajustando a política ambiental, da forma mais dura para
a mais flexível.
A situação histórica inscreve os
postulados dos clássicos que advogam o mercado como o mais
sensato mecanismo para coordenar a multiplicidade de interesses,
decisões e ações dos indivíduos. O mercado se apresenta como a
condição para o homem se tornar um ser supremo; é a forma única
de produção e de distribuição da riqueza social. O mercado é
necessário para que o homem encontre alternativas que melhorem a
sua condição social, já que a troca se constitui a única maneira de
alcançar o que deseja através da liberdade de agir (LISBOA, 2007,
p.50).

Do ponto de vista do capital, a lógica da concorrência pela obtenção da maior
rentabilidade e acumulação privada de riqueza abstrata, a natureza só interessa na
medida em que pode ser convertida em valor monetário. Nessa perspectiva, o ar, a
água, o solo, a floresta e os animais não são elementos fundamentais para
manutenção do equilíbrio ecológico, nem elementos fundamentais na manutenção
da vida, e sim um conjunto naturalmente produzido de matérias-primas, meios e
condições que podem ser utilizadas para acumulação única da quantidade que
conta, a monetária.
A adequação ambiental, para ZOURI (2005), constitui-se em um verdadeiro
paradigma, inserido na visão desenvolvimentista que, ao apostar na modernização
ecológica, motiva ações políticas que atribuem ao mercado a capacidade
institucional de resolver a degradação ambiental. No entanto, é o próprio
funcionamento desse sistema, estruturalmente orientado pela busca da maior
rentabilidade, que conduz à degradação das condições naturais de que depende
visceralmente.
Nesse sistema, a concorrência precipita os capitais individuais numa
luta de vida ou morte pela externalização dos custos de produção e
de provimento das condições de produção. Assim, como efeito não
pretendido, orquestrado por uma mão maligna, mão invisível,
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verdadeira tragédia dos comuns, crescem continuamente os custos
das tarefas de provimento das condições naturais da produção,
tarefas que, evidentemente, devem ser operadas pelo Estado e
custeadas pela tributação de parcelas crescentes do valor excedente
produzido (CARNEIRO, 2005, p.29).
Lógica que se inscreve na própria materialidade das tecnologias existentes

intrinsecamente antiecológicas, na qual está o cerne da economia de acumulação e
implicam necessariamente na produção de impactos ambientais muitas vezes
irreversíveis. A distribuição das unidades de produção e consumo faz-se em função
do uso dessas tecnologias e, nessa medida, torna esse uso praticamente
obrigatório, como acontece com o automóvel, celular, pilhas, dentre outras
mercadorias e tecnologias, invalidando alternativas menos agressivas.
A mediação da degradação ambiental passa a exercer valor não só da
natureza explorada através do trabalho social e apropriada individualmente, mas da
natureza a ser recuperada. Essa medida socializa os desequilíbrios e a poluição e
individualiza os ganhos, quando se propõe estipular valor da natureza degradada
(rio poluído, floresta devastada, solo contaminado, entre outros) e sua recomposição
ou recuperação através das técnicas e tecnologias ditas modernas.
Configura-se, assim, a naturalização dos ambientes poluídos, degradados,
contaminados, escassos, à medida que podem se inserir na valorização do capital
através de ações políticas, de arranjos e ajustes tecnológicos, no âmbito da lógica
econômica que se propõe resolver toda a problemática da degradação
socioambiental. Vê-se, então, a formação de novos circuitos de valorização da
natureza, novas estratégias de reapropriação privada dos processos produtivos e
novos sentidos que mobilizam e reorganizam a sociedade aos propósitos da
financeirização ecológica, que destrói todos outros propósitos não mercantilistas da
relação sociedade-natureza.
A valorização de bens e serviços advindos da natureza revela a intenção dos
agentes financeiros individuais. No caso de investimento na bolsa de valores de
créditos de carbono comercializáveis, a linguagem é expressiva, os investidores
colocam ou retiram seus dinheiros que aumenta magicamente.
O estabelecimento de valores econômicos exige a desvalorização de
todas as outras formas de vida social. Essa desvalorização
transforma em um passe de mágica, habilidades em carências, bens
públicos em recursos, homens e mulheres em trabalho que se
compra e vende como um bem qualquer, tradições em fardo,
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sabedoria em ignorância, autonomia em dependência (ESTEVA,
2005, p. 61).

Para Carneiro (2005), em cada formação socioeconômica específica e
momento histórico de produção de mercadorias, predominam ora formas mais
estadistas, ora formas mais mercadológicas de regulamentação e acumulação.
Contudo, assistimos a tendência ao crescimento do volume de atividades estatais de
gestão da natureza decorrente do próprio desenvolvimento da economia de
mercado. Essa atividade estatal vem se expandindo historicamente à medida que a
complexificação das redes socioeconômicas requer mais mediação política de
reprodução social.
Além de que o Estado dispõe da prerrogativa do poder de jurisdição,
substituindo os vínculos sociais tradicionais, locais, pelo poder da economia de
mercado, com a ajuda da criação de uma superestrutura político-jurídica que cuide
continuamente das relações sociais, do caráter vinculatório do direito à natureza, de
forma a assegurar o monopólio da coação legítima.
Ocorre que a expansão contínua da atividade estatal amplia a aplicação de
instrumentos de comando, controle e punição. Políticas ambientais consideradas
duras, dadas à normatização e controle do uso da natureza, se estabelecem na
contramão do contexto atual de uma economia de acumulação mundializada. Nesse
sentido, a mundialização da economia logra libertar-se das políticas de normatização
duras para uma linha flexível, liberando-se da sanha tributadora do Estado e da sua
regulação política, adotando mecanismos de mercado. E, ainda, instaurando
programas de desregulamentação e austeridade a essas economias como essencial
para assegurar a concorrência global. A modernidade sofre déficit institucional para
a modernização da economia, em que a transnacionalização dos mercados e das
inovações tecnológicas transformou a racionalidade instrumental na racionalidade
predominante e suas exclusões/externalidades em um mal a ser atenuado.
Os valores de mercado referem-se ao custo externo do processo de produção
ao meio ambiente, o qual seria repassado para o governo na forma de uma taxa,
equivalente, ao custo marginal de controle da poluição emitida pela empresa. Na
realidade, os valores estabelecidos para esse instrumento não se baseiam no custo
que a externalidade causa para o meio, porque isso exigiria o conhecimento da
função do dano do poluidor, mas sim em valores estabelecidos pelos órgãos
ambientais, para que consigam atingir os seus objetivos (VARELA, 1993).
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Em 1972, a OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômico) adotou o poluidor-pagadorcomo base para o estabelecimento de
políticas ambientais nos países membros. Este princípio é a base para o enfoque
econômico da política ambiental (BURSZTYN; PERSEGONA, 2008). Esta corrente
entende que os danos causados se devem aos custos não considerados no
processo produtivo. Dessa forma, os recursos como água, solo e ar que recebem
resíduos dos processos produtivos e não são comprados, entram no processo
mercadológico por compensação ambiental, através dos instrumentos econômicos.
Neste caso, os usuários em geral dos recursos naturais, e não somente os
poluidores, devem pagar pela utilização destes recursos. Há uma socialização da
poluição, não só quanto aos custos, como também, quanto à qualidade do ambiente.
Os tipos de taxas mais comuns são as cobradas sobre efluentes na água, ar e
solo, em que, para a definição da cobrança, é levada em consideração a
quantidades dos poluentes emitidas, independentemente do dano causado pela
emissão; as taxas sobre produtos, que incidem sobre o preço dos bens que durante
o seu processo de produção ou consumo geram danos ao meio ambiente; as taxas
sobre os usuários, que contabilizam o custo do tratamento público ou coletivo dos
efluentes, e a cobrança de taxas diferenciadas, permitem que sejam cobrados
valores menores para produtos mais favoráveis ao meio ambiente.
A outorga do direito de uso da água, outro instrumento definido pela Lei no
9.433/97, já está sendo utilizada em quase todos estados brasileiros, exceto Amapá
e Acre. Esse processo regido pelo Banco Mundial que vem trabalhando com vários
Estados na promoção das reformas, nas bases legal e institucional, para gestão dos
recursos hídricos e, através da Agência Nacional de Águas (ANA), dando apoio à
estruturação e a consolidação de um Sistema Nacional de Outorgas sob atuação
regulatória do Estado ao poder concedente.
O marco legal do gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil,
considerando as constituições anteriores, é o Código das Águas, com decreto no
24.643 de 10/07/1934. Para Pompeu,
os princípios nele constantes são invocados em diversos países
como modelos a serem seguidos, mesmo em legislações modernas.
Veja-se, por exemplo, que o princípio poluidor–pagador, introduzido
na Europa como novidade na década de 1970, está previsto em seus
arts. 111 e 112 (POMPEU, 2002, p. 602).
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[...] Art. 111. Se os interesses relevantes da agricultura ou da
indústria o exigirem, e mediante expressa autorização administrativa,
as águas poderão ser inquinadas, mas os agricultores ou industriais
deverão providenciar para que as se purifiquem, por qualquer
processo, ou sigam o seu esgoto natural. Art.112. Os agricultores ou
industriais deverão indenizar a União, os Estados, os Municípios, as
corporações ou os particulares que pelo favor concedido no caso do
artigo antecedente, forem lesados [...] (BRASIL, 10/07/1934).

No que se refere à cobrança pelo uso da água, como um dos instrumentos do
Programa Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), é definida como um preço
público. Diversos estudos foram realizados para simular a aplicação deste
instrumento e já indicam possíveis valores que serão cobrados (CARRERAFERNANDEZ, 1997). O Ceará começou a cobrar pelo uso da água bruta em 1996
(CARNEIRO, 1997). No Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia o processo de
implementação deste instrumento foi iniciado em 2000 e em Sergipe foi iniciado em
2009, através da Superintendência Estadual de Recursos Hídricos.
A Lei no 9.433/97 estabelece que o uso da água deva ser tarifado e os valores
definidos e classificados no âmbito de cada bacia hidrográfica. Para a contabilização
da tarifa são considerados, o nível de poluição, a disponibilidade e a distância na
distribuição. A consequência imediata é a possibilidade de haver variações dos
preços cobrados não só entre os estados, mas, entre pontos diferentes no interior
deste.
O que se observa, é que a água é colocada em escassez e transformada em
recurso; mercantilizada, passa a ser legalizada e institucionalizada pelo Estado
segundo padrões e normas internacionais e gerenciadas por agências nacionais. A
legalidade tem por finalidade obrigar a obediência e disciplina, como modelo de
qualquer burocracia desenvolvida no Estado Moderno. Esse processo de
disciplinamento de uso envolve disputas pela apropriação dentro de um mesmo
campo de interesses, nas diversas escalas mundial, nacional e local. No caso, a
utilização da água como insumo produtivo para o agronegócio, indústrias e
abastecimento de cidades, como também, envolve conflitos que põem em disputa
modos distintos de apropriação material e simbólica de uma determinada base de
recursos territorializados, no caso a água, e que, em última instância, podem levar à
inviabilização da permanência de uma determinada prática social ou até mesmo de
comunidades inteiras.
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Há, também, de considerar que um dos mecanismos de ordem financeira
mundial que tem sido pauta do objeto de discussão das conferências internacionais
e das evidencias científicas, como eixo central da economia verde, são os
mecanismos de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), que tentam solucionar
os problemas ambientais a partir da lógica do mercado.
O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um mecanismo para fomentar
a criação de um novo mercado, que tem como mercadoria os processos e produtos
fornecidos pela natureza, como a purificação da água e do ar, a geração de
nutrientes do solo para a agricultura, a polinização. Para isso, é fundamental que
exista possibilidade de valoração monetária para viabilizar a comercialização e
legalização que, por meio do estabelecimento de obrigações criem a demanda para
o mercado hoje em consolidação e mais afinado com o padrão de acumulação em
curso.
Dentro dos parâmetros do PSA, a Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU) apresentou as bases da Convenção Quadro Sobre Mudança
do Clima (Framework Convention on Climate Change - FCCC) para adesão e
assinatura dos países membros da ONU, com o objetivo explícito de reduzir, ou no
mínimo estabilizar, a concentração de gases, proveniente das atividades industriais,
que causa efeito estufa na atmosfera do planeta e propor medidas de redução às
ameaças e efeitos danosos das mudanças climáticas.
Em 1997, ações foram acordadas durante a terceira Conferência das partes
(COP3), realizada em Quioto no Japão. O Protocolo de Quioto 20, foi aprovado por
cerca de 36 países, como proposta concreta de início do processo de estabilização
das emissões de gases geradores de efeito estufa a ser realizada em 2008 até
2012. Estabeleceu a criação de mecanismos comerciais (Mecanismos de
Flexibilização) para facilitar os países e suas empresas cumprirem suas metas de
cortes nas emissões.
As florestas e outras culturas, ainda em discussão, então convertidas em
títulos financeiros, a serem comercializados na bolsa de valores, equivalentes ao
montante. Existem bolsas de valores específicas para esse tipo de transação, nos
EUA e no Japão, que não estão funcionando a pleno vapor justamente porque não

20

O Protocolo de Quioto entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. Países em desenvolvimento
não entraram na diminuição das emissões de CO 2 atmosférico em 5,2% até 2012. Mas, o maior
emissor se recusou a assinar por pressões das empresas de petróleo e produtoras de carvão.
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existe ainda uma regulamentação internacional.

Atualmente, encontra-se em

discussão a inclusão de mecanismos do PSA no texto do novo Código Florestal
Brasileiro (CFB), que explicita a atuação constante do poder econômico por sua
flexibilização.
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, (Clean Development
Mechanism - CDM), como estratégia ambiental corporativista, abre possibilidades
para que países industrializados e empresas transnacionais financiem projetos de
redução ou comprem os volumes de redução de emissões resultantes de iniciativas
desenvolvidas nos países não industrializados. Segundo o artigo 12 do Protocolo de
Quioto, o MDL tem o objetivo, sobretudo, de promover o desenvolvimento
sustentado nos países em desenvolvimento (Ministério de Ciência e Tecnologia MCT, 2000).
O MDL criou uma cédula financeira mundial dos créditos de carbono
(CER‘s)21 obtidos através de ações como: redução das emissões (substituição de
combustíveis por fontes renováveis, eficiência energética, conservação de energia)
e o resgate de carbono (com florestamento, reflorestamento e uso do solo). Este
último na terminologia do Protocolo de Quioto, Land Use, Land Use Change and
Forestry (LULUCF) exige estudos bem amparados em bases científicas e uma
definição da política de propriedade (CARNEIRO, 2005). Para financiar projetos de
florestamento e reflorestamento, foi criado pelo ―Banco Mundial o Fundo Protótipo de
Carbono – PCF (Prototype Carbon Fund)22, do qual participam 17 (dezessete)
companhias e seis governos‖ (LASCHEFSKI, 2005, p.245).
No entanto, na história do capitalismo, a difusão da tecnologia para os países
em desenvolvimento de forma a subsidiar os estudos científicos nunca foi tão
espontânea. A lógica do capitalismo não se baseia na filantropia, mas sobre os
lucros. Portanto, o maior lance para a tecnologia verde vai obter os benefícios da
mesma,obviamente nesse mercado a classe menos favorecida e os países pobres
vão ficar para trás. A apropriação privada dos benefícios da tecnologia verde não
será capaz de deter a destruição do ar atmosférico. Ela foi fruto da introdução cada

21

Sigla em inglês de CO2–EmissionsReductionEquivalents.
Dessa forma, estimulou a plantação da monocultura do eucalipto, tendo como primeiro projeto, o da
empresa Plantar Florestal S. A. e criou expectativa junto aos plantadores de eucalipto no Brasil, com
o governo pretendendo aumentar a área plantada de 5 para 12 milhões de hectares. Projetando-se
nas áreas de pequenos produtores com Plano Nacional de Florestas – PNF, fomento alocado no
âmbito do Plano Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF (LASCHEFSKI, 2005, p. 247).
22
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vez maior da questão ambiental na agenda pública internacional, e como resposta
adotada pela ONU à crise econômica, ambiental e social.
O que é necessário é que tal tecnologia verde seja considerada propriedade
comum e distribuída a todos os países igualmente. Uma vez que a melhoria da taxa
de emissão de poluentes atmosféricos que atinge a todos beneficiaria todos na
mesma proporção. Mas isso está fora da lógica da economia capitalista e, portanto,
não podem ser implementadas ao abrigo deste sistema, devido ao capital utilizar-se
da questão ambiental para criar novas formas de acumulação, uma vez que este se
encontra em crise nas suas formas clássicas de acumulação. O território brasileiro
com cerca de 250 milhões hectares conservados em reservas indígenas e
assentamentos de reforma agrária torna-se um grande atrativo.
As transformações ocorridas em relação às novas políticas ambientais
desenvolvidas envolvem muitos conflitos, discussões e negociações entre os
diversos grupos de interesse e ao contrário de uma visão simplificada muito
difundida, que acredita na total harmonia entre ação empresarial e meio ambiente, o
caminho percorrido é bastante conflituoso e demanda intensas negociações e
exclusões. A arquitetura financeira do MDL é projetada de modo a contemplar a
expressão clara das commodities, toneladas equivalentes de CO2 e demais fatores
que à luz do Protocolo de Quioto conferem aceitação, liquidez e agregam valor aos
Créditos de Carbono (CERs) a serem transacionados no mercado de melhoria
ambiental e sustentabilidade.
A exemplo da mineração, a extração do ferro gusa verde, realizada pela
empresa corporativa GERDAU, atuante em 14 países, com capacidade de
comercialização de 25 milhões de toneladas/ano, com mais 140 mil acionistas,
listada na bolsa de valores de São Paulo, Madri e Nova York. No Brasil, a extração é
realizada nos estados do Pará, Minas Gerais e Espírito Santo e substitui o
desmatamento ilegal por eucalipto plantado, nos fornos das siderúrgicas. Essas
empresas nos ditames da economia verde estarão reduzindo as emissões de
carbono na atmosfera pelo não desmatamento, gerando papéis de crédito, que
poderão ser comercializados na bolsa de valores. O não evidenciado, nessa análise,
é a expropriação dos agricultores tradicionais, comunidades indígenas e quilombolas
e a substituição de áreas com produção de alimentos pelo aumento de áreas com
plantações de eucaliptos.
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Outro exemplo em que a economia verde tende a transformar a mudança
climática em mais um fator de acumulação do capital é a Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação (REDD). Este instrumento reside na possibilidade de
apropriação de territórios dos povos da mata e do campo, aplicados principalmente
nos estados que compõem a Amazônia, uma vez que estes recebem do governo
uma bolsa floresta e as empresas que pagam por REDD passam a ter direitos
contratuais sobre o carbono sequestrado e, por sua vez, impedem que os povos se
utilizem da madeira da floresta sequer para preparar alimentos. Este fator tem
empobrecido os povos do campo e da floresta e os tornam mais suscetíveis às
imposições de mercado.
Essas transformações de intervenção do Estado em uma economia periférica
sob o capitalismo não têm autonomia. Pelo contrário, o Estado sob o capitalismo,
funciona de uma maneira que corrobora amplamente para o funcionamento
espontâneo do sistema. Essa espontaneidade do capitalismo tem muitas facetas, a
pedra angular do que é a acumulação capitalista. Portanto, qualquer tentativa de
colocar um limite para essa taxa de acumulação capitalista é obrigada a ser
combatida dentro do sistema. Isso expressa um dos principais motivos para a falta
de consenso sobre a questão de limites de emissão sobre as alterações climáticas.
Culpar algum líder ou alguns países diretamente perde essa natureza intrínseca do
capitalismo.
O Estado se guia pelas ideologias do pragmatismo radical, servindo-se de
mitos irracionalistas e conciliando-os com procedimentos racionalistas-formais do
tipo manipulatório. Por meio do Ministério Público estabelece em algumas regiões do
país, desde o ano de 2000, um Programa de Prevenção de Delitos Ambientais, em
que o denunciado é chamado a assinar um termo de Ajustamento de Conduta
(TAC), com a finalidade de sanar rapidamente os danos ambientais.
A partir de outubro de 2001, a cidade do Rio de Janeiro passou a contar com
um Tribunal Arbitral de Justiça Ambiental, constituído por uma equipe de juízes e
peritos especializados em diversas áreas do meio ambiente. O Tribunal passou a ser
um órgão de conciliação, não se subordinando à Justiça, e tem por finalidade fazer
com que as partes envolvidas assinem um acordo e o obedeça.
Há, também, o procedimento de controle ambiental em que se estabelece em
cotas transferíveis (política de bolhas), chamadas normalmente, de instrumentos de
quantidade, porque racionam uma provisão fixa de determinado produto, que pode
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ser um poluente ou um recurso natural. Normalmente, o órgão governamental
responsável pelas questões ambientais estipula qual o nível máximo de produto
permitido e leiloa ou distribui cotas entre os agentes econômicos de determinada
região. A função do órgão do governo seria o de fiscalizar o total de emissão dos
poluentes naquela região e, caso o nível total permitido fosse ultrapassado, esse
órgão cobraria uma multa da região como um todo. Para poder continuar
funcionando, as empresas teriam que pagá-la e decidir entre elas quem ultrapassou
as cotas permitidas, penalizando a empresa culpada, uma espécie de autogestão
(VARELA, 2008).
Outros autores, como Corazza (2000), analisam a importância da negociação
entre os representantes dos órgãos ambientais e os agentes econômicos envolvidos
à luz dos novos avanços nessa área. Segundo a autora, a barganha pode emergir
uma nova regulamentação ambiental. O resultado da negociação poderia ser
considerado como um tipo intermediário de instrumento de política ambiental, que se
situaria entre a regulamentação direta e os incentivos econômicos. A negociação
pode levar à assinatura de contratos entre os representantes do governo e os
poluidores potenciais, sob os ditames da política ambiental como:
 O Decreto-Lei no. 755, de 19 de janeiro de 1993 - estabelece alíquotas diferentes
do Imposto sobre Produtos Industrializados para os veículos movidos a álcool;
 a Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1971 e Lei no 8.847, de 28 de dezembro de
1993 - excluem da base de cálculo do Imposto Territorial Rural às áreas
compostas por floresta nativa, áreas de preservação permanente e as
destinadas à reserva legal;
 a Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991 - permite que dentro da Política
Nacional para a Agricultura se utilize de tributação e incentivos fiscais, para
promover a proteção ao meio ambiente, uso racional do solo e estímulo à
recuperação ambiental, e
 a Lei no 5.106, de 02 de setembro de 1966 - autoriza que as pessoas físicas
abatam de seu Imposto de Renda gastos com florestamento e reflorestamento.
Observa-se a preocupação com a mudança de atitude mais repressiva do
sistema capitalista para mais flexível, no que concerne à remoção de obstáculos
incômodos à vida humana, sem destacar o fator de exploração que fica escondido
sob o véu dos direitos liberais. A questão, também, pauta-se nos valores normativos
de limites impostos pelo mercado em acomodar compromissos e exigências ditas

186

democráticas, prometendo qualidade de vida, removendo riscos ao adotar normas
de emissões e outras leis para salvar o ambiente. No entanto, seria difícil para
ambas as partes negociarem, quando os interesses econômicos estão ameaçados.
Altvater (1995, p.29), alerta que
Os mecanismos reguladores no mercado mundial atuam
manifestamente, de modo tal que os privilégios da sociedade
industrial afluente não sejam ameaçados. [...] O meio ambiente não
constitui fator restritivo enquanto a sua solicitação em relação à
capacidade de absorção dos ecossistemas globais é pequena. Mas
uma sociedade industrial capitalista é expansiva no tempo e no
espaço; ela se amplia, aceleradamente.
O alarme soa no sistema apenas quando determinados valores
limítrofes são atingidos. O meio ambiente constituirá um bem
disponível e desprovido de importância para o sistema enquanto
sistemas fechados puderem obter acesso às reservas de outras
regiões além de suas fronteiras [...] Ao mesmo tempo, a natureza
externa tem como fonte de matérias-primas e depósito de emissões
uma capacidade de absorção da energia solar e, portanto, de
produção de biomassa (ATVATER, 1995, p.33-34).

A defesa

dos instrumentos

econômicos

é geralmente baseada

na

argumentação de que sua essência reside no funcionamento do mercado,
permitindo simultaneamente a flexibilidade de resposta por parte dos agentes
poluidores. Dessa forma, cria-se um mercado de poluição, de licenças de emissão
comercializáveis, certificados de redução de emissão de direitos de poluição e de
direitos de utilização dos recursos. Para evitar a interpretação e a ira dos
ambientalistas de que as pessoas possam adquirir direitos de poluir, faz-se uso da
denominação permissões de emissões negociáveis.
Segundo Laschefski (2005, p. 248),
Hoje, existe certa unanimidade no reconhecimento de que as
sociedades desenvolvidas chegaram aos seus limites ecológicos.
Sobretudo, a aceleração dos processos produtivos e o aumento de
bens e mercadorias, disponíveis por meio da industrialização, não
trouxeram o esperado melhoramento do bem estar para grandes
parcelas da população. A implementação de programas de
desenvolvimento em muitos países foi acompanhada de graves
conflitos nas zonas rurais e nas favelas urbanas.

Na verdade, mesmo com o reconhecimento dos limites ecológicos, o
desenvolvimento sustentável como premissa para a melhoria da qualidade ambiental
encontra-se pautado na economia monetária, lógica do capitalismo, que implica em
uma busca ilimitada por lucros. Isso só é possível quando o capitalismo pode
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comandar os recursos naturais a preços baixos, que implica na nova geopolítica do
capitalismo em controlar os recursos naturais que estão localizados principalmente
nos países em desenvolvimento, rompendo os limites do Estado Nação.
Ocorre então a mercantilização da natureza baseada na privatização da propriedade
pública. O avanço tecnológico, estrutura das sociedades modernas, pode diminuir o
consumo dos recursos naturais e do espaço por meio da eficiência dos processos
produtivos, e, assim, adiar e mascarar diversos problemas ligados à questão, como:
o controle de campos de petróleo, minas, biodiversidade, água e ar por grandes
corporações, que garantem esse direito via governos, resulta na expropriação dos
meios de subsistência das comunidades pobres, tradicionais e extrativistas.
A financeirização ecológica, sob as regras do FMI, BM, BIRD e OMC, instituídas pelo
G7 junto às corporações transnacionais e outros detentores de capital financeiro,
pode ser vista como uma nova forma de expansão e acumulação de capital, em que
os grupos financeiros dominam não somente os mercados financeiros e as principais
redes comerciais locais e internacionais, como também, a produção genética de
alimentos (figura 9), os créditos de carbonos e a disseminação de produtos culturais.
Os negócios da modificação genética de sementes foram controlados pelas
corporações transnacionais, em vermelho (DuPont, Monsanto e Syngenta).
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Figura 9 - Corporações que controlam a indústria de sementes no mundo

Fonte: Howard (2009. p.1273).
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Desde 1996-2008, continuam a controlar as modificações genéticas e
patenteamento das sementes no mundo, ligadas em redes em azul, através de
acordos e licenças (HOWARD, 2009). Estes monopólios oligárquicos que foram
discutidos em Bruxelas orientados pelos EUA estão associados a impactos que
restringem a agricultura renovável e estão direcionados a esmagar implacavelmente
todos os pequenos produtores com risco de se tornarem ilegais e serem impedidos
de usar quaisquer sementes que não sejam as patenteadas pelos empresários da
agroindústria (milho, soja, feijão, etc. transgênicos).
O Brasil (130 mil amostras) está na quarta colocação em coleção de
germoplasma, segundo dados Embrapa (2008), entre os melhores e maiores do
planeta, depois dos Estados Unidos (500 mil amostras), da China (390 mil) e da
Alemanha (160 mil). Isso se deve ao programa de intercâmbio de recursos genéticos
entre o Laboratório da Embrapa nos Estados Unidos (Labex-EUA) e o Serviço de
Pesquisa Agrícola (ARS) norte-americano, após a Convenção da Diversidade
Biológica (CDB), em 1992, quando houve uma redução acentuada desta atividade.
Em 2004, graças a um tratado da Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura (FAO), focado apenas em espécies utilizadas na
alimentação e agricultura, as atividades de intercâmbio ganharam novo fôlego, para
as espécies incluídas notratado (principalmente arroz, soja e milho) (HOWARD,
2009).
Não obstante, o G7, com vistas a mercados futuros, direcionou estudos
realizados por economistas do Deutsche Bank, orientados para The Economics of
Ecosystems and Biodiversity (TEEB), com intuito de quantificar monetariamente
todas as relações ecossistêmicas, desde a beleza cênica a polinização realizada
pelas abelhas e assim transformar em mercadoria não só a natureza, mas os
serviços ambientais realizados por essa (tabela 2). Nessa concepção, a natureza
enquanto mercadoria torna-se um diferencial, segundo os discursos mais
recorrentes, para uma melhor qualidade de vida.
A gestão ambiental sustentável e conservacionista da biodiversidade
pode reforçar a governança participativa e aumentar o crescimento
econômico e a qualidade de vida, conservando os recursos e os
ecossistemas dos quais as pessoas dependem para seu bem estar
para a USAID promover o desenvolvimento transformador (USAID,
2005, p. 4, tradução da autora).
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Tabela 2 - Valores dos serviços ecossistêmicos da biodiversidade
Serviços ecossistêmicos
Formação do solo
Recreação
Ciclo de nutrientes
Oferta e regulação da
Regulação climática (precipitação e temperatura)
Habitat
Proteção contra tempestades e inundações
Produção de alimentos e matérias primas
Recursos genéticos
Equilíbrio do gás atmosférico
Polinização
Outros serviços
Total do valor em serviços ecossistêmicos

Valor (trilhões de US$)
17,1
3,0
2,3
2,3
1,8
1,4
1,1
0,8
0,8
0,7
0,4
1,6
33,3

Fonte: Biodiversity Conservation: a guide for usaid staff and partners (2005, p.13).

Acompanhando sua hegemonia econômico-política, as operações globais das
corporações subordinam funções do estado, e em nome da competição,
desenvolvimento da produtividade e da liberdade, o espaço público é marcadamente
reduzido como observa Gomez (2002, p.135): “[...] A função da universidade está
sendo transformada [...] em gestão industrial [...] uma redução inegável do seu papel
público e crítico‖.
O sistema estabeleceu um equilíbrio instável que tomou forma como um
período

que

ficou

marcado

pela

franca

expansão

do

capital

financeiro

essencialmente decorrente da ação do Estado, sobretudo do Estado rentista norteamericano, no sentido de desmontar as barreiras à circulação do capital, em
especial às frações do capital financeiro (DANTAS, 2011).
Os investidores e instituições financeiras internacionais construíram um
conjunto de mecanismos com o objetivo de fazer fluir em direção aos mercados
financeiros um fluxo de riqueza que satisfizesse as exigências da economia
internacional que ignoraram as condições da produção e da realização do valor
(DANTAS, 2009). Mas, estas condições não podem ser satisfeitas de maneira
estável enquanto dezenas ou mesmo centenas de milhões de pessoas de todas as
partes do mundo são excluídas da esfera em que as necessidades individuais e
coletivas encontram-se.
Estamos em um sistema em que a produção, os meios de produção e os
meios de trabalhos da sociedade, são hoje do capital. Eles só serão utilizados e
ampliados se seus proprietários (os acionistas financeiros) considerarem que eles
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vão tirar desta operação um lucro suficiente, um valor acionário à altura de suas
exigências (CHESNAIS, 1996).
A edificação de um novo regime de acumulação, com dominância financeira,
é formado no setor produtivoa partir de onde assumem as formas de rendimentos na
produção e no intercâmbio. O que ocorre atualmente é que uma parcela cada vez
mais elevada desses rendimentos é direcionada para a esfera financeira. ―O regime
financeirizado se constitui em um passo além no movimento de esforço e expansão
da propriedade privada. Quanto mais áreas estiverem sobre o império desta, mais
oportunidades se abrem para o rentismo [...]‖ (LAPYDA, 2011, p. 101). Ocorre à
propriedade pura e simples dos bens comuns, a existência do monopólio da
natureza, que subsume todas as atividades a sua existência, da propriedade e da
classe detentora dessa propriedade. Daqui se impõe uma legislação que garante a
propriedade e cria um novo mercado regulatório internacional das atividades
poluidoras e degradantes em um mecanismo perverso, que quanto maior a
degradação maior o valor dos serviços ambientais.
Ao negligenciar as contradições sociais do capitalismo, o SISNAMA é tido
como emancipatório, quando o que vem ocorrendo são privatizações dos setores
antes controlados e gerenciados pelo Estado, como a natureza, estampadas por
governos tidos em sua história política como democráticos.

Em particular, a

economia verde advinda do poder imperialista mundializado não diminui a
degradação, nem a exploração excessiva da natureza. Ela trabalha com
mecanismos burocrático-institucionais e estruturais que lhe dão sobrevida,
convertidos em produtos para o mercado financeiro que singulariza a participação
social como controle local territorializado, importante instrumento para implantação
das políticas pensadas globalmente.

192

6 POLÍTICA AMBIENTAL EM SERGIPE: INCORPORAÇÃO DA
PROTEÇÃO DA NATUREZA À POLÍTICA DE ESCALA NO
(RE)ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Sem sombra de dúvida, a vontade do
capitalista consiste em encher os bolsos, o
mais que possa. E o que temos a fazer não é
divagar acerca da sua vontade, mas
investigar o seu poder, os limites desse poder
e o caráter desses limites.Karl Marx

A política ambiental em Sergipe reflete as formas históricas de significação e
apropriação do espaço, tendo em vista, que para construir a sustentabilidade e a
justiça ambiental no Brasil anula-se a multiplicidade de formas de conceber e agir
junto ao ambiente natural contrapondo-se a forma homogeneizante de intervir na
natureza.
Os conflitos gerados nas diferentes formas de apropriação da natureza têm
sua origem nas relações de propriedade, nas interfaces da escala global, formados
frente ao controle do sistema histórico de ação e dominação social do espaço.
A partir do controle do território, locus estratégico de poder, torna-se possível
ao mesmo tempo e de maneira dialética permitir ou impedir o uso de riquezas
naturais. Ao analisar a condução da política ambiental estadual, com base em
normas estabelecidas pela união e na forma de descentralização, que tem o
município na centralidade da gestão, recebedor e indutor de políticas públicas, os
problemas socioambientais são conduzidos na lógica administrativa, na resolução
dos conflitos gerados nas diferentes formas de apropriação dos recursos naturais,
sustentada pelo economicismo e pela tecnocracia. A questão ambiental deixa de ser
pensada como resultado das políticas sociais e econômicas, e passa a ser tratada
sob a ótica gerencialista.
6.1 Os Arranjos Institucionais na Formulação das Relações dos Entes
Federados e a Descentralização das Políticas Públicas no Âmbito
Ambiental
No final do século XX, as transformações ocorridas na economia política do
capitalismo deixaram mudanças profundas e fundamentais no processo de
transformação da natureza através do trabalho, nos hábitos de consumo, nas
configurações geográficas e geopolíticas de apropriação e produção de natureza,
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como também, nas relações desiguais de poder, nos poderes e práticas do Estado,
este como indutor, implementador e gestor de políticas públicas para o
desenvolvimento.
O que se pôde perceber é que se deduzem medidas de política
econômica susceptíveis de melhorar o sistema econômico vigente,
onde o Estado, ou não interfere, ou tem sua participação máxima, em
estreita união com os monopólios, apoiando o setor privado e
fundindo-se a ele ao fornecer-lhes fundos para fazer face às
exigências de capital impostas pelo avanço da técnica. Estas
proposições aparecem explicitamente nas propostas dos
reformadores das políticas públicas para resolver as questões dos
desajustes internos a cada país e influenciam economistas em
diferentes países da América Latina e do mundo (LISBOA, 2007,
p.51).

Nos eventos recentes, nos quais se tratam e institucionalizam a questão
ambiental vê-se uma transição no regime de acumulação, no modo de
regulamentação da sociedade-natureza e na política a ele associados, como forçaschave na transformação e na desestabilização das interações humanas com o
ambiente. O resultado disso foi o surgimento de acordos e tratados internacionais,
seguido de leis e normas nacionais, estaduais e municipais.
Para Harvey (2008b) pode existir um sistema particular de acumulação
porque seu esquema de reprodução é coerente. A problemática é fazer os
comportamentos de todos os tipos de indivíduos, capitalistas, trabalhadores,
funcionários públicos, financistas, e outros agentes públicos, assumirem uma
configuração que mantenha o regime de acumulação funcionando. Tem de haver,
uma materialização do regime de acumulação em normas, regras, hábitos, leis,
redes de regulamentação entre outros, que garantam a unidade do processo, o qual
se define com modo de regulamentação.
O mercado assume a posição de coordenar as decisões de produção na
economia mundial de acordo com as necessidades, vontades e desejos dos
consumidores. Mas, este por si só, não garante um crescimento estável do
capitalismo, prescinde de uma ação de regulamentação e intervenção do Estado,
necessária para compensar suas falhas, como os danos inestimáveis ao ambiente
social e ecológico.
Ao estabelecer a política compensatória e funcional,
o Estado viabiliza a ordem reprodutiva sociometabólica do capital,
gerenciando o controle dos antagonismos, não mais sob o modelo do
Estado regulacionista, do bem-estar, mas a partir da lógica fetichista
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do mercado, que se cristaliza na ideia da individualização. A
estrutura institucional anuncia o espaço da possibilidade como
inerente ao mundo das ideias e das vontades humanas
independentes do sistema econômico mas que dizem respeito à
capacidade e ou incapacidade empreendedora do poder da vontade
do indivíduo. Sob essa lógica anuncia políticas de gestão, que devem
ser regidas no âmbito local, na perspectiva do desenvolvimento
sustentável (CONCEIÇÃO, 2012, p.143-144).

Ao tempo em que o mercado prescinde do Estado para as ações
regulamentacionistas, ocorre a diminuição do alcance social deste. Provocado em
grande parte pela globalização da economia e pelo desenvolvimento tecnológico. O
uso do espaço é regulado através de instrumentos normativos, com maior
flexibilização das relações entre agentes públicos e privados, na promoção do
desenvolvimento local. A flexibilização das relações econômicas, fazem parte da
agenda neoliberal que tem sua base delineada através do Consenso de
Washington23, formulado em novembro de 1989, que prevê um programa de ajuste e
estabilização com reformas centrais a serem executadas nos países em
desenvolvimento eespecialmente nos países da América Latina.
Nesse contexto, o Estado Neoliberal consiste no ―aparelho de Estado cuja
missão fundamental é criar condições favoráveis à acumulação lucrativa de capital
pelos capitalistas‖ (HARVEY, 2008a, p. 17). Essa observação abre-nos a via de
compreensão do que constitui a unidade aparentemente díspar da função do Estado
e, traduz o dilema político-econômico deste como financiador da acumulação e
expansão do capital e da reprodução da força de trabalho, funcionamento que é
sempre unificado pela ideologia da classe dominante apesar das suas contradições
e da sua diversidade. Que, por vezes da resistência da classe explorada encontra
meios e ocasiões de expressão no aparelho do Estado, através das contradições e
conflitos existentes, na luta e posições de combate.
A mobilidade em que investe o capital, no Estado Neoliberal, retira-lhe os
freios e os anteparos que dirigiam as atividades industriais e resulta em graves
consequências para humanidade em razão da capacidade destrutiva que ele tem de
fomentar a catástrofe ecológica e a barbárie social e põem em perigo as próprias
condições de vida e existência social (CHESNAIS; SERFATTI, 2003).
23

Para Trein (2007) o consenso de Washington surgiu para definir as relações internacionais e
garantir a lucratividade dos capitais internacionais, o pagamento regular das dívidas dos países
periféricos e submeter a sociedade política às ações gestoras que são eufemisticamente chamadas
de boa governança.
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Neste cenário, as políticas públicas são criadas com fortes implicações das
novas relações estado e sociedade civil e interferência das contradições existentes,
uma vez que o estado não se encontra apenas sob a atuação dos governos
nacionais, mas está inserido dentro de um processo mais amplo de mundialização
da economia em que se identificam duas faces que se unem: ―[...] a reformulação
das estratégias das empresas e dos países no âmbito do mercado mundial de
mercadorias e capitais e o processo de financeirização‖ (BERKING, 2003, p. 254).
Aliado a isso, não só a economia passa a ser determinada mundialmente,
mas as proposições para as diferentes esferas da sociedade, dentre elas a
ambiental, uma vez que, para o neoliberalismo, os recursos naturais cumprem um
papel estratégico no desenvolvimento da economia, por atraírem investimento de
corporações estrangeiras, no controle e uso desses recursos, e na divisão
internacional do trabalho.
A gestão ambiental brasileira passa a ser concebida com o intuito de
disciplinar o uso dos recursos naturais, de acordo com as recentes exigências da
mundialização da economia e da atual configuração do Estado. A necessidade de
repensar a gestão ambiental, imprimindo-lhe características de racionalidade é
apresentada na Constituição Federal de 1988, que prevê mecanismos para tornar o
meio ambiente um direito de todos, como no artigo 225 que insere o meio ambiente
como um dos direitos sociais além de outros dispositivos, artigos 231 e 232 nos
quais são reconhecidos os direitos dos índios sobre as terras que ocupam, ações de
proteção ambiental e artigos 196 a 204 que inscreve a saúde como direito de todos
e dever do Estado cabendo a este formulação de políticas públicas, ações de
proteção ambiental e de qualidade de vida.
Cabe salientar que, este princípio está atrelado ao princípio de igualdade de
todos perante a lei, porém, as diferenças de classes são marcadas pelas
disparidades econômicas, pelos desníveis de acesso aos recursos naturais a
informação e especialmente pela possibilidade, limitadas, de inserção do trabalhador
no mundo do trabalho. Assim, mesmo que o intuito da lei seja o de promover a
igualdade, é possível perceber que o mecanismo da democracia, ao não considerar
as contradições e desigualdades sociais, acaba por tratar igualmente os desiguais 24.

24

Tratar duas pessoas de modo igual deve significar na verdade não dar a elas exatamente o mesmo
tratamento, mas cuidar de modo igual de suas diferentes necessidades. Elas não são indivíduos
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A política de descentralização da questão ambiental, enquanto concepção
formatada nas bases do sistema neoliberal, ao passo em que prega a autonomia
organizacional de gestão e financeira ao sistema federal, aos sistemas estaduais e
municipais, tem a possibilidade de organizar-se de acordo com suas características
e realidades e condiciona tais sistemas ao alcance de resultados estipulados por
programas de avaliação externa que visam à regulação ambiental, através de
mecanismos como a criação de espaços verdes, disciplinamento de uso dos
recursos (licenciamento ambiental), zoneamento ecológico-econômico, consciência
ambiental e avaliação de impactos ambientais.
Como referendado sobre as mudanças no modelo de Estado, a partir da
política neoliberal, o novo modelo de gestão ambiental incorporado por este
paradigma baseia-se em práticas de compensação, concessão, privatização,
comando e controle, como forma de monitoramento, organização e funcionamento
interno.
Rosa

(2000)

constata

que,

para

os

organismos

internacionais

à

descentralização é sinônimo de desconcentração administrativa, constituindo-se em
um instrumento adequado à redistribuição de recursos escassos como mecanismo
de criação de unidades de gestão menores de forma a facilitar a operacionalização
dos aparatos administrativos. Em outros termos, a descentralização ocorre pela
transferência das tarefas de execução das políticas delineadas na instância central
para as unidades fisicamente descentralizadas, sem deslocamentos do poder
decisório.
No caso das instituições ambientais, ao invés de um controle rígido interno,
como a avaliação dos impactos e riscos a população, onde o ecológico e o social
fossem determinantes para definir a instalação de empreendimentos e atividades
altamente poluidoras, os inúmeros índices de avaliação cumprem a função de um
controle externo mascarado e justificado em função da garantia de um padrão
mínimo de qualidade e compensação, atuando como uma estratégia de imposição e
regulação de mercado.
Antes da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, a Lei no 6.938/81,
que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), já se previa um sistema
descentralizado de gestão ambiental no Brasil, por meio de um Sistema Nacional de
iguais, mas são igualmente indivíduos. É nesse princípio que o conceito sensato de igualdade já
implica a noção de diferença (EAGLETON, 1998, p.114).
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Meio Ambiente (SISNAMA), constituído por órgãos que se integram estruturalmente:
um órgão superior consultivo e deliberativo, Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA); um órgão central, Ministério do Meio Ambiente (MMA); um órgão
executor, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), órgãos seccionais,
Organizações Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) e órgãos locais (Órgãos
Municipais de Meio Ambiente). A forma de como e quando deveriam ser feitas tais
atividades, não havia sido discutida com os estados, e muito menos com os
municípios, estes últimos, alvos das ações previstas no SISNAMA.
Assim, cada nível da federação tem o encargo de proteção ambiental de
acordo com a legalidade, além deque todos eles têm o exercício do poder de polícia,
o que ocasiona sobreposição de ações pelos órgãos ambientais. A propositura legal
estabeleceu que a execução da gestão ambiental deveria levar em consideração os
limites territoriais em qual ocorreu o uso do recurso natural, seja como matéria
prima, seja como serviço ecológico prestado a população para melhoria da
qualidade de vida.
Desde o início do processo de elaboração da Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA), o SISNAMA opera por pressupostos governamentais voltados à
descentralização, ou seja, ao repasse de atribuições e responsabilidades em matéria
de política e gestão ambiental às Unidades da Federação. Segundo consta na
Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República (SEMA), o anteprojeto de
lei de meio ambiente foi elaborado pelo Ministério do Interior (MINTER) e
encaminhado pelo governo para a Câmara, onde foi montada uma comissão mista
para avaliá-la, tendo sido aprovada por voto de liderança.
O Ministério do Interior (MINTER), não se opunha à descentralização da
gestão

ambiental,

tendo

em

vista

que

ele

próprio

já

executava

ações

descentralizadas, por atuações nas regiões (Norte, Nordeste, entre outras, via
Fundos Constitucionais). A Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), por sua
vez, tinha como objetivo descentralizar para os entes federados as ações
ambientais, pois já havia percebido que a atuação local era a mais efetiva no trato
da questão ambiental. Assim, a concepção da própria lei já apresentava premissas
para a descentralização. A partir daí a municipalização passou a ser estratégia do
planejamento do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) para garantir os
princípios da universalidade, integralidade e equidade.

198

A elevação do município à categoria de ente federativo tende a prover-lhe de
mais obrigações e competências que se esbarram na sua incapacidade institucional,
administrativa e financeira para cumprir essas novas atribuições. Para o Estado a
descentralização e o fortalecimento dos municípios permitem a participação mais
efetiva destes, constituindo-se em um mecanismo de redistribuição de poder político
e administrativo. Por outro lado, não há uma relação direta e necessária entre
democratização e descentralização, tendo em vista a falta de transparência na
alocação

dos

recursos

públicos,

características

dos

sistemas

altamente

burocratizados, além de que podem incentivar práticas clientelistas no município,
promover o enfraquecimento das instituições e o aumento das desigualdades sociais
e dos impactos ambientais locais.
Desde sua implantação, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), em
1981, a descentralização de suas ações tem ocorrido de forma tímida, marcada por
períodos de avanços e retrocessos. Nos primeiros anos, a descentralização da
gestão ambiental ocorreu mesmo em regimes políticos fechados, momento especial
em que o Brasil passava por várias ações repressivas, houve criação de estruturas
estaduais de meio ambiente.
A política ambiental, na década de 1980, era vista como uma limitação ao
modelo de desenvolvimento do país, postura presente em alguns segmentos e
setores do governo e da iniciativa privada. A modernização ecológica rompe com os
discursos ambientalistas da década 1970, seja o ecologista que reivindicava
mudanças radicais nos usos e costumes da modernidade industrial, seja o
pragmático discurso dos órgãos ambientais governamentais que enfrentaram o
problema ambiental a partir de uma visão focada nos efeitos do crescimento
econômico.
No enfoque político, a modernização ecológica foi sendo progressivamente
assumida e, com certas nuances endossada, tanto no Relatório Bruntland, em 1987,
como na Agenda 21 da Conferência Rio 92. A estratégia de controle no final do
processo produtivo, geradora de uma série de normas, padrões ambientais e
legislações associadas, é o exemplo mais claro desse pragmatismo governamental.
Os enfoques eram polarizados: reformas versus mudanças profundas; crescimento
econômico versus economia estacionária.
A criação e consolidação da política ambiental o Brasil, deu-se ―[...] em
meados dos anos 1980, no momento em que se buscava implementar uma
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transição democrática, no sentido da vida econômica, social e política‖ (CALVI,
2007, p.82). Apesar do avanço político com o retorno à democracia e aumento da
participação popular, no final dessa década as políticas socioambientais foram
retoricamente conduzidas frente ao avanço das medidas de ajuste macroeconômico.
A desativação das estruturas públicas no campo social desarticulou os serviços e
abriu espaço ao retorno as ações assistencialistas e clientelísticas, apesar da
legislação e a institucionalização da questão ambiental avançarem, seu poder foi
sempre ignorado quando não atenuado, em acordos, consensos e compensações
frente às investidas de mercado em favor do desenvolvimento.
Nesse contexto, em oposição à dependência estrutural dos governos locais, o
movimento municipalista assumiu a proposta de descentralização fiscal associada à
municipalização dos serviços públicos, esse movimento tomou corpo como um dos
atores do processo de transição democrática. Com a eleição dos governos
subnacionais (estaduais e municipais), a Frente Municipalista Nacional assumiu a
organização de vários encontros, realizados entre 1982 e 1985, com objetivo de
ampliar a discussão sobre a descentralização do poder e a participação da
sociedade no governo local, fez emergir a orientação hegemônica para a
descentralização do Estado consubstanciada na Constituição de 1988 (ROSA,
2000).
O resultado das práticas de descentralização, adotadas pelo governo,
enfocou traços característicos do processo marcado através do debate sobre
políticas públicas no contexto da América Latina,
tem havido uma grande profusão de experiências de
descentralização, muitas delas apoiadas ou fomentadas por agências
internacionais de desenvolvimento, como o Banco Mundial e o BID.
Os resultados já podem ser objeto de análise, com vistas a possíveis
correções de rumo. Fica claro que, por meio da transferência de
competências, mas não de recursos, e por meio da fragmentação do
processo político, afirma-se que a descentralização cumpre a função
de adaptar a regulamentação estatal às novas condições de
acumulação do capital mundial (liberalismo), dentro de um marco de
crise econômica e fiscal. Nessa perspectiva, a descentralização
contribui não tanto com o aumento da legitimidade do ordenamento
político, mas com a diminuição da presença legitimadora do Estado
central, em um sentido instrumental de governabilidade (SCARDUA,
2003, p.293).

Já na década de 1990, várias mudanças foram sendo processadas na esfera
federal que permitiram que ações induzidas por parte do governo central fossem
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empreendidas. Essas ações ganharam formato, mesmo de maneira incipiente e
desordenada, por meio de programas e algumas ações de fortalecimento
institucional, de forma que estados fossem capacitados para assumirem algumas
atribuições do governo central, e posteriormente os municípios.
No entanto, para Rosa (2000),a proposta de reestruturação administrativa do
governo Collor favoreceu a dilapidação do Estado com o desmonte final das
estruturas de planejamento estatal (a exemplo o IBGE) e da capacidade de
implementação de políticas públicas, ficando assim, complicada a objetivação de
políticas públicas descentralizadas que, na falta de diretrizes gerais, tornaram-se
meros instrumentos de repasse de recursos, vulneráveis a manipulações
clientelistas, como a principal característica de descentralização no Brasil sua
descoordenação, pela falta de um programa nacional de descentralização
comandado pela União.
Ao analisar essa característica no contexto da mundialização do capital, na
reestruturação produtiva e nas mudanças do mundo do trabalho, vê-se o Estado
envolvido por
[...] um processo que faz a economia transnacionalizada ser mais
forte que a política [...] obrigando o Estado a dividir centro de
decisões para poder decidir alguma coisa ou aceitar diretrizes
estabelecidas por centros de poder externos a ele [...] (NOGUEIRA,
2005, p.65).

Em seu processo de reprodução, o capital se expande tanto em profundidade
- reordenando modos de vida e espaços já organizados e consolidados - como em
extensão - através da incessante incorporação de novos territórios. Estes
movimentos dialeticamente conjugados conduzem, à produção de um espaço global
(HAESBAERT, 2009).
Em relação à política ambiental no Brasil nas décadas de 1980 e 1990, Calvi
(2007) observa que os setores democráticos ganham visibilidade nacional, porém
são

sufocados

em

1990

pelos

setores

neoliberais

que

apostavam

na

desregulamentação e equilíbrio fiscal como condições necessárias para eficiência e
eficácia das políticas e do Estado. Para Offe (1984) é evidente que as políticas
públicas decorrem das contradições do capitalismo e, talvez a maior dentre elas, da
inconciliável relação entre acumulação e investimento social.
Nesse modelo, toma corpo a descentralização gerencial com ênfase na
participação da sociedade civil na construção, implementação, execução e
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fiscalização das políticas públicas. Para Tatagiba (2003), a discussão da
participação da sociedade civil se fazia também acompanhar pela proposta da
descentralização e da publicização, em que o programa de publicização se expressa
na criação das agências executivas e das organizações sociais, na regulamentação
do terceiro setor, ONGs e instituições filantrópicas com as quais o Estado estabelece
termos de parcerias para a implementação e execução das políticas sociais
(MONTAÑO, 2002).
Na pesquisa realizada, analisamos o perfil e atuação de algumas instituições
não governamentais entre as quais o estado estabelece alguma parceria (quadro 7).
Quadro 7 - Instituições não governamentais de defesa do meio ambiente, localizadas no
Território da Grande Aracaju.
Instituição

Partido
Verde
(PV)

Instituto
Mamíferos
Aquáticos
(IMA)

Instituto
Bioterra

Gestor

Reynaldo N. de
Moraes

Formação

Engenheiro Civil

Rodrigo
Farias
de C.
Terra

Biólogo

Karla
Fernanda B.
Barreto

Bióloga
com Mestrado em
Meio Ambiente

Função

Presidente
Estadual

Técnico

Diretorapresidente

Tempo

Projetos
Executados

Recursos

25
anos

Plano de
criação da
Secretaria de
Meio
Ambiente de
Aracaju.

Filiados

12
anos

6
anos

Monitoramen
to do peixeboi no rio
Real
Monitoramen
to de botos
no rio
Sergipe e no
rio VazaBarris.
Licenciament
o para
assentamentos
rurais
(convênio
INCRA);
recuperação
ambiental;
corredores
ecológicos
(boticário);
plano de
desenvolvimento
ambiental
(PDA) do
MMA.

Descentralização
da política
Processo
comandado pela
União piorou a
questão ambiental
no estado.
Percebeua
disputa entre
osórgãos.

Licenciamento
ambiental
(repasse
do estado).

Não vê integração
e nem
descentralização
das questões
ambientais entre
estados e
municípios.

Convênios;
voluntários
, doações,
associados
e
atividades
de rapel.

Não vê integração
entre entes
federados e nem
descentralização
da política
ambiental.
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Conclusão.
Instituição
Movimento
Popular e
Ecológico
de Sergipe
(MOPEC)

Sociedade
de Estudos
Múltiplos
Ecológicos
e Artes
(SEMEAR)

Gestor

Lizaldo
Vieira

Waldso
n Costa

Antonio
José
Góis

Instituto
Acauã

Formação

Ensino
Médio

Função

CoordenadorGeral

Geógrafo
Pós-graduado em
planejamento
urbano

Economista e Advogado

Diretor de
Meio
Ambiente

Presidente

Tempo

20
anos

11
anos

9
anos

Projetos
Executados
Projetos de
jovens e
adolescentes na
defesa do meio
ambiente;
Frente Parlamentar Verde.
Plano de ação
nacional para
conservação do
patrimônio
espeliológico na
bacia do São
Francisco; Pacto
de restauração
da mata
atlântica;
corredores
ecológicos de
biodiversidade
da mata
atlântica do
nordeste;
programa
preservando
nascentes;
adote um
manancial;
comitê de
arborização de
Aracaju.

Projeto de
aproveitamento
da fibra do coco

Recursos
UNICEF;
associados
ONG SOS
mata
atlântica.

Descentralização
da política
Vê a integração
como ação
globalizada, não
percebe
descentralização da
política nos entes
federados.

Estado,
união,
bancos
internacionais,
fundações
internacionais e
Petrobrás.

Não vê integração
e nem
descentralização da
política ambiental
nos entes
federados, devido a
falta de estrutura
organizacional e
administrativa dos
entes.

Voluntários
e
associados
.

Não existe
integração, nem
descentralização da
política ambiental e
sim sobreposição
de ações entre os
entes federados.

Fonte: Pesquisa de campo realizada em março de 2012.

O processo é descrito por Nogueira (2005) como entrega de partes do Estado
a particulares via publicização de gestão empresarial, com o objetivo de reduzir o tamanho do Estado e de seus custos nas áreas sociais.
Embora estas instituições sejam apresentadas como extensoras das políticas
públicas

ambientais,

que

visam

a

melhoria

da

qualidade

ambiental

e

consequentemente o aumento da qualidade de vida da sociedade (com saneamento
básico, água encanada, energia, equipamentos urbanos, escolas, postos de saúde,
etc), atuam como um braço do Estado mínimo assumindo algumas de suas
responsabilidades e apresentando projetos diversos a sociedade; o que está posto,
na forma de agir dessas instituições, é a dominação do espaço a partir da tomada de
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decisões por uma visão hegemônica do que sejam possibilidades de uso dos
recursos naturais, dentro da lógica do mercado, produção e consumo incessantes.
A afirmação das instituições pesquisadas sobre a descentralização da política
ambiental e a integração dos entes federados como expressão do maior fracasso,
com sobreposição de ações e agir desintegradas no combate a degradação
ambiental e gestão dos recursos naturais, reverbera numa parcela expressiva da
população dos municípios pesquisados. As opiniões dos cidadãos, não apenas
indicam frustração diante de um modelo, que nos últimos anos tem mostrado
inaptidão para compreender as contradições e a dinâmica da relação social entre ser
humano e natureza. Há um descontentamento crescente com o livre mercado que
pavimenta o caminho, para apostar num novo modelo, ancorado na economia verde
e no desenvolvimento sustentável, submetidos à lógica financeira da acumulação.
A publicização das políticas ambientais esbarra na própria contradição das
instituições, que atuam nas especificidades de sua criação e de ações como,
proteção de nascentes, arborização urbana, projetos da ONG Sociedade Semear,
licenciamento ambiental dos assentamentos rurais projeto do Instituto Bioterra em
convênio com o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (INCRA), que
se dispõem como intervenções pontuais destituídas de qualquer caráter integrador
sócio-político altamente dependentes dos recursos financeiros provenientes dos
seus membros formadores, de ONGs maiores como é o caso do Movimento Popular
Ecológico de Sergipe (MOPEC), do Estado e das agências financeiras como bancos
internacionais. A cooperação internacional é a maior fonte de financiamento de
muitas ONGs, fato observado na Sociedade de Estudos Múltiplos Ecológicos e de
Artes (Semear) que recebe financiamento de bancos internacionais e fundações
internacionais, como também, os financiamentos oriundos das esferas federal,
estadual e de empresas como a Petrobrás, que exercem forte influência na
composição orçamentária dessas ONGs.
Para os ideólogos do movimento verde, conservacionistas, a temática está
acima do campo político e das classes sociais, pois a crise ambiental atingiria
democraticamente toda a humanidade. De acordo com manifesto do Partido Verde
brasileiro (1986), a grande diferença da proposta Verde é que não procura dividir o
mundo em explorados e exploradores, porque todos seriam atingidos da mesma
forma. O Partido Verde se define como um movimento de cidadãos e não de
políticos profissionais ou homens do aparelho de governo, considerando que o povo

204

brasileiro está descontente com a chamada classe política e almeja um tipo de
representação e ação mais eficiente, desinteressada e moderna. Nem à direita nem
à esquerda, o Partido Verde deve estar à frente de capitalistas e comunistas. O
pressuposto da neutralidade da causa ambiental, já inteiramente delineado nas suas
próprias contradições, permitiria sua adaptação a qualquer sistema econômico,
inclusive ao capitalismo.
Ações realizadas por ONGs e outras instituições substituem políticas sociais
por assistencialismos de forma a manter a ordem social vigente e apesar de
atuarem, algumas há mais de vinte anos, na política ambiental em Sergipe não se
vêem

nesse

processo.

Singularizam

sua

participação

ao

se

colocarem

descapitalizadas para suas atividades de conservação da natureza e ao rebaterem
as políticas publicas ambientais negligenciadas pelo estado, como observado nos
depoimentos obtidos na pesquisa de campo.
Nossa atuação depende dos recursos advindos somente dos filiados ao
Partido Verde, tendo como principal meta a criação da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente em Aracaju (Reinaldo Nunes, PV, pesquisa de campo em 15/05/2012).
Antes de 1987 a causa ambiental era mais romântica, hoje meio ambiente passou a
ser preocupação de todos.
Não dispomos de ajuda financeira, só quando há repasse de órgãos
licenciadores como da Secretaria do Meio Ambiente em Sergipe pela compensação
ambiental dos impactos causados pela construção da ponte Joel Silveira (Rodrigo
Faria, IMA, pesquisa de campo em 18/05/2012).
Dispomos de ajuda financeira somente de outras ONGs e dos filiados. Hoje
existe conhecimento e maior clareza do papel do meio ambiente, mas não foi
colocado em prática. Em nível de debates, de pesquisa já tem muita coisa, mas na
política não aconteceu muita coisa, mesmo nos governos progressistas vive-se um
modelo de 207contrário que foi acordado, principalmente no nordeste (Lizaldo Vieira,
MOPEC, pesquisa de campo em 05/05/2012).
O surgimento do ambientalismo atuante em Sergipe ocorreu na segunda
etapa do ambientalismo nacional (primeira em 1960), década de 1980, que teve na
sua origem os conflitos gerados a partir da problemática ambiental ocorrido no
mundo, a partir das relações surgidas do desenvolvimento, calcado no crescimento
industrial. O processo de industrialização do estado impulsionou a criação do Distrito
Industrial e de leis regulamentares para as atividades poluidoras. Os movimentos
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sociais primaram, pela horizontalidade da sociedade, quanto à proteção da natureza
e melhoria da qualidade de vida, e pela ecologização lenta e permanente da
sociedade, não pela tomada de poder (SILVA JÚNIOR, 2007).
O Instituto Acauã atuante desde 1996, foi precedido pela Associação
Sergipana de Proteção Ambiental (ASPAM), esta nascida em 1983, nos bancos da
universidade por estudantes de biologia, movimento ambientalista importante em
Sergipe, tinha estatuto e sede próprios, suas atividades eram realizadas a partir de
recursos vindos de sócios, de doações por entidades públicas e privadas.
Foi presidido por duas vezes pelo Professor Universitário Clóvis Roberto P.
Franco e pelo Biólogo Senhor Genival S. Nunes como líder de maior
representatividade, extremamente combativo, destacando-se no cenário estadual,
transcendendo do meio acadêmico para a materialização na formatação de leis, na
condição de assessor, do então Deputado Estadual Marcelo Déda, eleito em 1986.
Esta condição permitiu a construção de um capítulo próprio (Capítulo IV – do Meio
Ambiente, da Ciência e Tecnologia) sobre meio ambiente na Constituição Estadual
de Sergipe, 1989, Art. 232.
Não havia entre as lideranças da ASPAM interesses de projeção política, a
cargos eletivos, no legislativo e no executivo, mas também a afirmativa de que essas
lideranças não os negariam se fossem convidados (SILVA JÚNIOR, 2007). Porém, o
então presidente do Instituto Acauã (1999) Senhor Antonio Góis, membro da
ASPAM (1983-1998), foi vereador por Aracaju, pleito 2001-2004, e atualmente
trabalha para viabilizar um projeto de reaproveitamento de fibra de coco, envolvendo
trabalhadores rurais, como uma das atividades do Instituto Acauã, que preside
desde 2006.
Já o ex-presidente da ASPAM (1983-1998) e do Instituto Acauã (1998-2006),
Senhor Genival S. Nunes ocupa o cargo de Diretor-Presidente da Administração
Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) desde 2007 e a partir de 2010 acumula
também o cargo Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(SEMARH), fruto de ações que ganharam espaço junto ao Governo de Marcelo
Déda, e enquanto assessor deste no seu mandato como Deputado Estadual (19861990).
Foi com a própria mudança na ação ambiental, que os órgãos defensores do
meio ambiente, passaram a evitar o modelo preservacionista, denunciante e
combativo dos danos ambientais, como ação apropriada pelos organismos
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internacionais, para o modelo de desenvolvimento sustentável, centrado na
sustentabilidade tecnicista e articuladora das políticas governamentais.
A gestão ambiental na SEMARH, desde 2008 passou por um processo de
modernização

e

informatização

dos

setores

técnico-administrativos,

consubstanciada na técnica e na tecnologia, para ganhar maior legitimidade perante
a sociedade civil, maior controle operacional do trabalho técnico e de gestão dos
recursos naturais.
Essa posição dá-se por um processo de alinhamento as normas
internacionais, que toma a crise ambiental não como limite da racionalidade
econômica, mas a crise de Estado na legitimidade de suas instancias de
representação, propondo a sociedade civil um novo paradigma, nos preceitos da
mundialização do capital e das suas próprias concepções de democracia, no sentido
das demandas emergentes de solidariedade, participação e de autogestão dos
rejeitos provenientes dos processos produtivos. Sem suscitar suspeitas, sobre o
incansável impulso do capital de transcender seus limites estruturais, de dialogar
com as próprias contradições e de ampliar sua margem de manobra.
Assim, via política pública, pautada na defesa da sustentabilidade difundida
no mundo, oferece a ilusão para a sociedade civil de que as empresas ao
incorporarem as normas ambientais estarão limpando a sua imagem, o ambiente e
pacificando as relações de classes, Assim, as novas necessidades desenvolvidas na
e pela sociedade capitalista, reforçam relações e estruturas sociais de exploração e
de dominação. Cenário evidenciado nos conflitos ambientais, que reflete o paradoxo
vivido entre sociedade civil, empresas e governo, em que o perfil da denúncia tem o
limite de sua operação.
Os órgãos ambientais trabalham com o quadro reduzido de funcionários e
dependem de assuntos de relevância midiática, para sua repercussão e
transcendência das áreas de origem para materializar-se em ações locais e
estaduais.
Ao aprovar um empreendimento de grande porte embutido da melhoria
ambiental para todos, na base do consenso; governo e empresa lançam a
responsabilidade dos problemas ambientais aos cidadãos comuns, indivíduos sem
poder, deixando intocável a base causal do problema, que passa a invadir e
subjugar a todos.
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O novo processo da institucionalização da questão ambiental no Brasil foi
norteado pelo conceito de desenvolvimento sustentável e nesse sentido, a
formulação e a implementação da política ambiental caracterizam-se, em linhas
gerais, pela crença do consenso e na possível harmonia entre as dimensões
econômica, ecológica e social, o que criou as bases para efetivação de programas e
projetos que supostamente compatibilizam interesses diversos, como a lógica da
economia de mercado e a preservação da natureza (CABRAL, 2006, p.30).
É válido ressaltar, que o Movimento Popular Ecológico (MOPEC), surgido em
1989 a partir do Encontro de Agentes de Projetos II, Conferência Ecumênica de
Serviços (CESE), enquanto movimento ambiental na década de 1990, teve
momentos bastante combativosquando promoveu nesta década, manifestações
públicas e o movimento Pró-Serra de Itabaiana. Atuou junto ao Partido Verde (PV) e
ao Partido do Trabalhador (PT) e a ASPAM contra a iminente proposta da Prefeitura
de Aracaju, Prefeito Wellington Paixão, de aterrar a Praia Treze de Julho.
O MOPEC junto a ASPAM realizou várias manifestações populares que junto
a atuação do mandato do Deputado Estadual Marcelo Déda, assessorado pelo
Biólogo Senhor Genival S. Nunes conseguiram aprovar a Lei no 2.825/1990 que
enquadrou na forma de áreas protegidas, como Paisagem Natural Notável, a
margem do Rio Sergipe na Praia Treze de Julho. Segundo Silva Júnior (2007), o
projeto de maior visibilidade do MOPEC foi Educação Ambiental no meio popular,
realizado no bairro São Conrado, em 1992, financiado pela UNICEF.
Nos diversos campos de lutas, em defesa do meio ambiente, grupos,
agências, organizações, instituições é possível identificar diferentes momentos de
formação e consolidação da questão ambiental em Sergipe, as diferentes lutas entre
organizações e o Estado, as disputas para afirmar hegemonicamente o enfoque na
área ambiental atreladas às questões políticas.
Apesar da repercussão das ONGs ambientalistas na década de 1980, a
política ambiental em Sergipe, como a política brasileira são determinadas no
modelo do desenvolvimento sustentável, ditados por organismos internacionais e
agências multilaterais, por ocasião das grandes Conferências mundiais, elaborada
pela United StatesAgency for International Development (USAID), que é também, a
principal financiadora de projetos de ONGs ambientalistas no mundo.
A forma de atuação das ONGs ambientalistas não conduz as ―transformações
estruturais senão medidas paliativas e maquiadoras da ordem social imperante, sem
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levar sequer ao reformismo ‖[...] (PIQUERAS, 2000, p.17). Trabalham com políticas
setoriais através de projetos financiados pelo Estado que levam o capitalismo a se
legitimar, incorporando parte dos valores dos quais fora criticado.
Assim, os problemas ambientais são percebidos como uma falha nas
negociações, na falta de utilização de tecnologias limpas, na determinação
econômica e na falta de interesse do Estado. Essas afirmativas se contrapõem a
ideia de que, na verdade, é a acumulação capitalista que está na origem da
degradação, tanto do campo social, como do campo ambiental.
Sobre esse ponto, as ONGs Acauã, MOPEC, Partido Verde, Bioterra e
Semear manifestaram em entrevistas que,
- Não vê nenhuma mudança para política ambiental qual recebe
financiamento de organizações que não tem interesse que mude. As
decisões não são cumpridas entre o Estado e as grandes
corporações (Antonio Góis, Acauã, 10/06/2012).
- Não há alternativas para a política ambiental no Brasil devido a
tendência desenvolvimentista e a pobreza estrutural contínua.
Acredito que poderá surgir durante a Conferência Rio+20, onde
várias comunidades irão se reunir, uma nova proposta para o mundo
baseada principalmente tecnologias limpas (Lizaldo Vieira, MOPEC,
05/05/2012).
- Os países mais ricos não querem que os países em
desenvolvimento utilizem seus recursos, os problemas estão no
desenvolvimento versus sustentabilidade. A economia verde pode
conviver com o capitalismo se utilizando de tecnologias limpas.
Muitos ambientalistas de esquerda, vinculados as ciências humanas
ainda pensam em derrubar o capitalismo, esta questão está
ultrapassada (Reinaldo Nunes, Partido Verde,15/05/2012).
- Os acordos internacionais contêm muita conversa e pouca ação há
mais de vinte anos existe acordos, mas os Estados Unidos não estão
nem aí para acordos (Karla Fernanda Barbosa, Bioterra, 17/05/2012).
- Os acordos buscam a sobrevivência na terra,mas a política e a
economia se sobrepõem as questões ambientais as quais não tem
efetividade e são estruturadas na tecnocracia (Waldson Costa,
Semear, 07/05/2012).

O programa de publicização torna visível, a redução do papel do Estado na
resolução e gerenciamento dos problemas ambientais e sociais, principalmente, na
questão ambiental onde a escassez é tida como uma questão de gerenciamento dos
recursos naturais, a exemplo da forma como vem sendo apropriada a água, por
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meio da privatização de áreas que contém rios, nascentes, lagos entre outros corpos
hídricos, geridos pelo Estado.
A água como recurso material básico indispensável à sobrevivência humana,
transformada em mercadoria não apresenta nenhum compromisso com as lutas
populares, como pescadores e pequenos agricultores, mas uma questão de
gerenciamento de uso por meio de uma política pública de gestão-práticaparticipante onde a população assistida seria o objeto da pesquisa e não seus
agentes.
Nesse sentido, é criada da Agência Nacional de Águas (ANA), através da Lei
no pela Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000, qual compete (art. 2o): formular a
Política Nacional dos Recursos Hídricos; articular os planejamentos nacionais,
regionais, estaduais e dos setores usuários referentes aos recursos hídricos, bem
aos princípios neoliberais, com autonomia financeira, recursos do BM e do Bird,
fundamentada pela instituição do usuário-pagador, que tipifica a água como um bem
econômico e incentiva a racionalização do uso social.
A política ambiental, ao colocar a água como um bem econômico retira-lhe a
gratuidade natural que deve servir a todos, indistintamente como condição de vida.
Assim, esse bem passa a se regulado pelos ditames do mercado, como um bem a
ser produzido e comercializável, que justifica os investimentos das agências
mundiais em universidades e órgãos de pesquisas nacionais no setor de produção e
criação de água na área rural (Programa Produtor de Água) 25, principalmente em
lugares, antes considerados minadouros naturais, hoje devastados. Esse processo é
descrito por Nogueira (2005), como entrega de partes do Estado a particulares, via
publicização da gestão empresarial, com o objetivo de reduzir o tamanho do Estado
e de seus custos nas áreas sociais.
A iminente e apregoada escassez de água, desempenha uma função
midiática focada nas políticas ambientais conservacionistas, de controle e
distribuição desse recurso natural, subvertendo a lógica incansável do capital de
transcender seus limites, mesmo que absolutos, procurando dentro deles ampliar
25

O programa é uma iniciativa da ANA, de adesão voluntária, prevê o apoio técnico e financeiro à
execução de ações de conservação da água e do solo, como, por exemplo, a construção de terraços
e bacias de infiltração, a readequação de estradas vicinais, a recuperação e proteção de nascentes, o
reflorestamento de áreas de proteção permanente e reserva legal, o saneamento ambiental, etc.
Prevê também o pagamento de incentivos (ou uma espécie de compensação financeira) aos
produtores rurais que, comprovadamente contribuem para a proteção e recuperação de mananciais,
gerando benefícios para a bacia e a população, (MMA, 2011).
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seu poder de adaptar-se, que impossibilita a discussão dos fundamentos causais
desse limites, muito menos a solução da crise dentro deles.
Já a descentralização político-administrativa é um processo que envolve a
defesa da estadualização, municipalização que significa o deslocamento de poder
da União, para estados e municípios, e o deslocamento de poder do estado para a
sociedade civil organizada por meio dos Conselhos, Conferências, Fóruns,
Audiências Públicas, entre outros. Assim, seus princípios são: a flexibilidade, que
implica

considerar

as

diferenças

econômico-financeiras,

políticas,

técnico-

administrativas e sociais, que fazem com que os governos, nos níveis estadual e
municipal, tenham distintas capacidades de resposta às demandas que se lhe
apresentam (CALVI, 2007).
Nos princípios democráticos, garantidos pela Constituição Federal em 1988, a
descentralização das políticas públicas deve criar mecanismos de participação
social, como mecanismos políticos institucionais de comunicação, canais orgânicos
de comunicação constantes, que rompam com o distanciamento do local onde as
decisões são tomadas e dos locais onde ocorre a participação da população. Assim,
para Tatagiba, ―[...] a articulação estado/sociedade tem como base a exposição dos
conflitos e a negociação das diferenças centrada na disputa democrática entre
classes sociais com interesses e visões conflitantes‖ (TATAGIBA, 2003, p. 65).
A política neoliberal se apropriou do princípio da participação social para
implementar sua política de descentralização e controle social. Segundo Correia
(2002), o controle social pode ser exercido como controle do aparelho do Estado
sobre a sociedade, no qual o Estado controla a sociedade, em favor dos interesses
da classe dominante por meio da implementação de políticas sociais para amenizar
os conflitos, garantir o consenso social e aceitação da ordem do capital.
Para Mészaros (2002), o capital como um modo de controle sobre o trabalho
se sobrepõe aos demais, inscreve o Estado como apropriado pelo sistema do capital
para operacionalizar esse controle, significando que nesse contexto o controle social
é hegemônico, mas que pode subsistir em conjunto a outras formas de controle.
Os problemas ambientais ganham visibilidade internacional, que torna
propício a institucionalização da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) em
1981, a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) em 1986, que
garantia a participação da sociedade civil nas decisões e definições da agenda de
prioridades e problemas a serem tratados, e torna pública a dimensão conflitiva da
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questão ambiental. No entanto, observa-se que na política ambiental, a sociedade
não tem ampla participação das decisões políticas, os conflitos são reprimidos via
consenso de classes antagônicas, por meio de propostas de compensação
financeira (indenização), de propostas de aumento de postos de trabalho, de
infraestrutura entre outras.
Para operacionalizar as ações previstas na Constituição Federal e na Política
Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA composto por um colegiado representativo
de cinco setores, a saber: órgãos federais, estaduais e municipais, setor empresarial
e sociedade civil. Deliberou do ano 1984 ao ano 2012, quatrocentos e sessenta
Resoluções, publicadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), com diferentes
níveis de detalhes, que tratam do zoneamento ecológico-econômico, consequências
do desmatamento na Amazônia Legal, poluição do ar, solo, da água e concessões e
disciplinamento do uso dos recursos naturais.
As Resoluções do CONAMA revelam a intenção de resolver pontos de
estrangulamentos provocados pelo processo dinâmico e contraditório da economia
capitalista, os quais terminam por fortalecer o controle social imposto pelo Estado.
Mesmo a grande quantidade de deliberações que estabeleceram princípios,
entre os quais está autonomia municipal, como escala de referência em relação às
silvquestões ambientais, são poucos os municípios que contam com algum órgão do
meio ambiente. Segundo Scardua (2003), dos cerca de cinco mil e quinhentos, em
1999, municípios brasileiros, 11,7 % contavam com algum órgão para tratar de meio
ambiente, aliado ao baixo número de Conselhos Municipais de Meio Ambiente,
21,37%, são indicativos de que o meio ambiente ainda não estava na ordem das
prioridades capitalistas, ou ainda não representava um problema, nessa ordem, para
os municípios brasileiros.
No entanto, todos estados brasileiros já possuíam instituições responsáveis
pela implementação de políticas ambientais (MMA, 1996). Política que adota o
discurso modernista evitando a polarização entre desenvolvimento e desastre
ecológico, ao tempo que, considera o caráter destruidor do desenvolvimento, suscita
que as soluções estão no próprio desenvolvimento através das inovações
tecnológicas, modificações de procedimentos empresariais e individuais.
Estes procedimentos ampliaram o caráter da gestão ambiental através de
tecnologias limpas e sistemas técnicos com embasamento ambiental, associados a
legislações cooperativas, normas técnicas e instrumentos de indução econômica.
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A descentralização da questão ambiental se pautou por meio de acordos
individuais entre Estados e Municípios, via convênios, contratos, cooperação técnica
ou pactos federativos. Assegurados os mecanismos de controle e participação da
população por meio de Conselhos paritários (governo e sociedade civil), nas três
esferas da administração pública, com caráter deliberativo e normativo. Esses
encontram-se atravessados pela contradição capital x trabalho e pela contradição de
interesses antagônicos de classe e seus projetos políticos.
A participação social então se dá, no plano constitucional, por meio de
controle social sobre as políticas públicas com a criação de conselhos paritários,
comitês e audiências públicas, que se apresentam como novo lócus de exercício
político, apontado, nos últimos anos, como uma das diretrizes fundamentais em
projetos de desenvolvimento sustentável e de conservação ambiental, constando
nas principais exigências do Banco Mundial e agências multilaterais.
Os

Conselhos

Nacional

e

Estadual,

formas

institucionalizada

de

representação da sociedade, em sua maioria, são paritários e deliberativos, alguns
deles têm maior representação que outros segmentos que não o poder público.
Apesar da aparente paridade, sua representatividade ainda é questionável, porque
muitos dos representantes da população, nesses conselhos, não a representam
verdadeiramente.
Para Silva (1991), os conselhos ao tempo que constituem a possibilidade da
classe popular de participar do processo de criação, implementação e fiscalização
das políticas ambientais, são induzidos pela estratégia de consenso e tomados
como mecanismos privilegiados de legitimação da hegemonia da classe dominante.
Normalmente, a descentralização da gestão ambiental tem ocorrido através
de pactos com finalidade de cooperação técnica e administrativa, das competências
constitucionais de proteção do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis,
que promoveu a interação política e institucional da gestão descentralizada
compartilhada. Tais pactos guardam peculiaridades entre si, pois levam em conta
o status institucional e instrumental existente em cada unidade estadual e municipal.
Essas peculiaridades permitem que se avance na definição de competências
constitucionais, o que não significa que o órgão federal não continua sendo
responsável pela gestão dos recursos naturais renováveis, objeto de repasse de
atribuições.
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A centralidade do governo federal não é dissipada, dadas as diversidades
culturais, econômicas e ambientais dos estados e municípios, a centralidade se faz
necessária a manutenção e a articulação do SISNAMA, porém com ações voltadas
para as peculiaridades locais em regime de cooperação e deliberação com os
Sistemas Estaduais de Meio Ambiente (SISEMAS). Estes últimos devem encontrar
caminhos próprios a sua estruturação,

procurando, porém, incorporar os

representantes do poder público municipal, além da participação efetiva da
sociedade civil organizada.
A ampliação da participação da sociedade civil é apontada em projetos de
desenvolvimento

sustentável

(aterros

sanitários,

construção

de

estradas,

hidroelétricas e pontes, urbanização, etc.), e de conservação (criação de unidades
de conservação, reservas legais, etc.), constando como uma das principais
exigências do Banco Mundial e agências multilaterais de cooperação, incentivadas
pelos Conselhos de Meio Ambiente. A participação traz no seu bojo a legitimação
dos planos nacionais de reforma estrutural e a cooptação pela órbita estatal de
forma a tornar as políticas desenvolvimentistas mais economicistas e mais eficientes
aos objetivos de mercado com arranjos sociais necessários ao desenvolvimento
econômico.
Rahnema (1992) observou nos anos 1990 grande interesse sobre as
abordagens participativas por parte dos governos e instituições ligadas ao
desenvolvimento, que tem a explicativa de que a participação não mais representa
uma ameaça a política vigente, como nas décadas de 1960 e 1970, pelo contrário o
termo participativo se tornou o slogam politicamente atraente, que pode ser arbitrário
por não ter conteúdo próprio, podendo ser utilizado para manipulação social, visto
que ―nenhuma panacéia participativa ou democrática teria o poder de trazer a um
grupo social oprimido ou pessoas condicionadas o que elas individualmente não
possuem: a liberdade‖ (RAHNEMA, 1992, p.127).
Moraes (1999) analisa que a municipalização instituída através da
Constituição de 1988 não significou necessariamente democratização, já que abriu
possibilidades de vir a fortalecer oligarquias locais e, consequentemente, gerar
redes de base local socialmente excludente, especialmente no Brasil onde, segundo
Martins (1994), se tem uma sociedade tradicionalmente marcada pela tradição
conservadora de elites oligárquicas e clientelismo político.
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As práticas clientelistas ligadas a questões políticas locais poderão influenciar
a forma de atuação dos órgãos municipais de meio ambiente, possibilitando maior
desagregação e gerando externalidades negativas para a área ambiental.
A política é hegemonizada por viés hierarquizante e centralizador em qual a
natureza é produzida e enquadrada pelas formulações das racionalidades científica
e tecnológica, institucional, a modernização ecológica é percebida como um projeto
social moderado que considera possível a internalização das questões ambientais,
nas instituições e nas empresas, a partir da incorporação da racionalidade ecológica,
progressivamente, nos processos sociais de decisão.
Por este ângulo a descentralização é um instrumento de democratização das
relações políticas, no sentido de proteção contra um Estado autoritário, como de
instrumento necessário a superação da democracia representativa. Além de que a
participação social exercida e construída em várias esferas decisórias pode evitar ou
minimizar posturas clientelistas, e a prática de cooptação do governante sobre os
fóruns de deliberação.
Para Lisboa (2007), a descentralização de um Estado mínimo e integração a
realidade tende a enfraquecer os poderes locais, distribuir funções administrativas
em níveis de governo, que pressupõe a eficiência do setor público, antes
centralizado e ineficiente, naturalizando a exclusão.
A descentralização viria a permitir a introdução de novas regras de
comportamento privado do setor público, de modo a estabelecer maior concorrência
no âmbito de cada esfera descentralizada de governo a propiciar condições para
cobrança de serviços públicos eficientes por parte da população (LISBOA, 2007, p.
147).
É neste contexto, que a descentralização das políticas públicas no âmbito
ambiental é pensada, institucionalizada e implementada no âmbito nacional,
destacando o território enquanto ator do desenvolvimento. Neste marco, é
necessário realizar uma rápida incursão pela particularidade histórica do estado de
Sergipe para identificar os principais traços da sua formação, institucionalização e
descentralização, para daí apreender como se processou e se processa a política
ambiental em Sergipe.
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6.2 O Desenvolvimento Local e o (Re)Ordenamento do Território: As Interfaces
da Escala Global na Condução da Política Ambiental
O desenvolvimento local a despeito dos discursos de mudanças e melhorias
sugere, a partir do local, oferecer melhor capacidade de implementar políticas
públicas, que reproduziriam os modelos de desenvolvimento impostos por órgãos de
controle internacional (BM, BIRD, ONU, etc.), prometendo mudanças com ênfase no
desenvolvimento e qualidade de vida a partir dos recursos endógenos (locais),
porém desarticuladas com o que realmente oferecem. A força do desenvolvimento
local homogeneizada não está nas conquistas e resultados, reside na capacidade de
articular discursos e práticas que subvertem os erros e a ineficácia das políticas
públicas e ainda, na capacidade de integralizar as críticas e as posições contrárias.
O desenvolvimento local cumpriria a atribuição qualitativa incorporada a ideia
de desenvolvimento sustentável no sentido de satisfazer as necessidades da
população, promover o desenvolvimento com melhoria da qualidade de vida e
proteção da natureza. De acordo com Santos (2008, p. 202) ―Revestido de uma
dimensão

social,

o

desenvolvimento

local

é

exposto

como

espaço

de

democratização das políticas publicas porque nele há possibilidades de disputas e
interesses diversos a serem tratados por aqueles que vivenciam os problemas‖.
Assim nas discussões participativas realizadas nos municípios as comunidades
discutem problemas e dificuldades e sugerem soluções que devem ser incorporadas
em políticas públicas a serem operacionalizadas pelos representantes do poder
político.
As manobras que o projeto de desenvolvimento local exerce com o discurso
de implementação das políticas públicas para melhoria das comunidades e através
de ações que em seu nome se realizam, tem lhe proporcionado sobrevida. O local
passa a ser construído a partir da leitura que o desenvolvimento faz dele,
reproduzindo o que é desenvolvido, traduzindo carências em termos de
necessidades humanas fundamentais homogeneizadas, interpretando relações em
termos de possibilidades de lucro, visto que a homogeneização produz espaço
enquanto mercadoria.
Nesse contexto, a partir do desenvolvimento sustentável local que a
descentralização da política ambiental no estado de Sergipe foi analisada,
considerando que as políticas públicas territorializadas são colocadas como resposta
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a crise estrutural do capital, propondo um reordenamento do espaço alinhando o
global e o local.
Para Trein (2007), ao enfatizar os laços locais em alinhamento com o global,
tenta-se escamotear as fissuras do tecido social nacional, os sistemas gestores
buscam superar a fragmentação dos interesses da sociedade, unindo os interesses
locais e articulando-os aos interesses globais. Este estratagema torna difusos os
interesses de classes e ocultam as contradições capital x trabalho.
Sergipe, como a maioria dos estados brasileiros, tem sua política ambiental
seguindo os passos de crescimento da economia mundial capitalista que se refletem
na gestão ambiental, na desarticulação dos órgãos estatais, na falta de prioridade
política, na economia local, na minimização dos impactos, no estabelecimento do
consenso das decisões que envolvem a apropriação dos recursos naturais.
Observa-se que a legislação ambiental é construída a partir da consolidação e
modificação industrial, onde a economia sergipana acompanhou as tendências da
economia nordestina e os movimentos cíclicos da economia nacional. Dessa forma,
até a década de 1960, a economia sergipana apresentou as mesmas características
da sua formação originária, muito próxima da conformação estrutural do complexo
econômico nordestino, baseada na agroindústria açucareira, na pecuária extensiva e
no segmento têxtil‐algodoeiro (NASCIMENTO, 1997).
A partir da década de 1970 Sergipe começa a experimentar as
modernizações em sua base produtiva e desconcentração espacial do setor
industrial, com impulsos advindos do governo federal e setores locais voltados a
exploração e processamento de minérios, que gerou significativas transformações
socioeconômicas e espaciais, com queda progressiva da agricultura como principal
atividade do Estado e o crescimento da participação do setor industrial na
composição do Produto Interno Bruto (PIB), que, além de representar mudanças na
sua especialização produtiva, implicou também alterações das feições urbanas.
Entretanto,

o

crescimento

urbano

de

Sergipe,

capitaneado

pela

industrialização, ocorreu de forma acelerada, com a transferência da sede
administrativa da Petrobrás, a Região de Produção do Nordeste, de Maceió para
Aracaju, bem como a transferência de um elevado contingente de técnicos e
especialistas

de

petróleo,

cujos

salários

superavam

a

média

estadual,

criandocondicionantes para a formação de uma nova classe média sergipana
(FEITOSA, 2006).
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A Petrobrás construiu o Terminal Marítimo de Carmópolis (Tecarmo), em
Aracaju, realizando investimentos que tiveram grande impacto na economia
estadual. Ademais, o governo federal autorizou a implantação de duas grandes
plantas industriais em Sergipe: a Petrobrás Mineração S/A (Petromisa), em 1976, e
a Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste (Nitrofértil), em 1978, repercutindo
diretamente no aumento da geração do emprego e renda local (DANTAS, 2004).
Em consonância com a política de industrialização em âmbito nacional e
regional, o governo de Sergipe projetou uma série de políticas públicas que,
juntamente com uma reestruturação da rede urbana, visava dar suporte às
atividades econômicas do Estado. Uma das primeiras medidas foi à implantação do
Distrito Industrial de Aracaju (DIA), a criação da Universidade Federal de Sergipe
(UFS) e a definição de alguns incentivos fiscais, que impulsionaram o surgimento de
novos empreendimentos industriais e investimentos diretos em infraestrutura e do
sistema viário, resultando num incremento no número de indústrias e pessoal
ocupado na cidade (FEITOSA, 2006).
Com as estatais, Petrobrás, Nitrofértil/Fafen (Fábrica de Fertilizantes
Nitrogenados S. A.) e Petromisa (Vale do Rio Doce), que desempenham
elevadopoder de comando na dinâmica produtiva estadual e atrelada a esses
setores e a crescente demanda por habitação decorrente dos fluxos migratórios,
desenvolve-se em Sergipe o Polo Cimenteiro, que impulsiona a construção civil no
estado e o desenvolvimento urbano, implementado pela Política Habitacional e de
Obras Públicas impulsionadas pelos governos federal e estadual.
A integração da base produtiva de Sergipe segundo Guimarães (2002), é
caracterizada pela transferência de capitais do centro-sul, na disponibilidade de
recursos naturais e nas formas de atuação do Estado. Além de contar com Fundo de
Apoio à Industrialização (FAI) atuante com incentivos de governo desde 1970,
porém, instituído em 1990 junto a Programa Sergipano de Desenvolvimento
Industrial (PSDI).
A população migrante, não conseguindo se enquadrar no espaço urbano da
capital, dado o alto preço dos imóveis, aluguéis e terrenos, foi para a periferia da
cidade fixando residência nos municípios limítrofes e/ou nos conjuntos habitacionais
próximos, em áreas que, por sua distância e carência dos serviços urbanos, o custo
da habitação era mais baixo (BARRETO, 2003).
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Verifica-se que o dinamismo no setor produtivo industrial a forte presença do
Estado para minimizar as disparidades regionais de renda e a promoção da
integração da economia nacional inscritas nas políticas públicas visam a
manutenção do Estado capitalista, a proposta liberal está no bojo da especialização
dos estados a partir de suas vantagens comparativas para o mercado que é
confrontada com uma realidade globalizada, que reflete no local, em qual ocorre a
polarização para uma minoria dominante da riqueza socialmente produzida.
A primeira legislação ambiental do Estado de Sergipe segundo Guimarães
(2008) refere-se à Lei no 656, de três de novembro de 1913 – Código Florestal
Sergipano – que trata do Serviço Florestal, do Horto Florestal e da Floresta Modelo
para Sergipe (Figura 10), instituído pelo Presidente do Estado de Sergipe José de
Siqueira Menezes26.
Figura 10 - Horto Florestal e Botânico, década de 1920, localizado no Instituto
Parreiras Horta, Rua Campo do Brito

Fonte: Guimarães (2010, p.91).

Contudo, só a partir de 1978, através da Lei no 2.18127 que o estado de
Sergipe dispôs de um órgão administrativo do meio ambiente, a ADEMA, mesmo
sem uma Política Nacional consolidada a gestão ambiental já prescrevia o modelo
descentralizado, dispondo no artigo 8o desta Lei das prerrogativas deliberativas e

26

Militar, engenheiro e político, nascido em São Cristóvão/SE, no ano de 1852, foi Presidente do
Estado, mais alto cargo executivo da época, entre os anos de 1911 a 1914 pelo Partido Republicano.
27
Lei estadual criada a partir das influencias da Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente (CNUMA), ocorrida em Estocolmo, 1972.
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fiscalizadoras do Conselho Estadual do Meio Ambiente e no artigo nº 16 das
instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de caráter
permanente e de composição paritária entre governo e sociedade civil.
A Administração do Meio Ambiente no estado de Sergipe foi instituída no
Governo de José Rollemberg Leite (ver quadro 6), vinculada à Secretaria de Saúde
Pública, no período de expansão da economia sergipana, que direcionou suas
atribuições para formulação das leis estaduais antipoluição com enfoque sanitarista.
Ao examinarmos a composição da representação do quadro político
institucional do meio ambiente sergipano (ver quadro 8) vemos que as
representações se repetem a medida que se repetem o quadro do representante do
Governo.
Quadro 8 - Diretores-Presidentes da ADEMA desde a data de sua criação em 1978
PERÍODO DE GESTÃO

DIRETORES-PRESIDENTES

GOVERNOS ESTADUAIS
José RollembeergLeite

De 1/11/1978 a 22/02/1979
De 22/03/1979 a 19/03/1987
De 19/03/1987 a 12/04/1991

SérgioBarreto de Melo
Luiz Carlos Resende
Zilton Fonseca Rodrigues

De 12/04/1991 a 10/03/1999

Luiz Carlos Resende

De 10/03/1999 a 14/11/2001

Luiz Carlos Resende28

João Alves Filho/Albano do
Prado Franco
Albano do Prado Franco

De 14/11/2001 a 27/12/2002

ReinaldoNunes de Moraes

Albano do Prado Franco

De 01/01/2003 a 09/02/2003

João Salgado de Carvalho Filho29

JoãoAlvesFilho

De 10/02/2003 a 01/04/2004

Edson Leal MenezesFilho

JoãoAlvesFilho

De 01/04/2004 a 13/08/2004

Edinaldo Batista dos Santos

JoãoAlvesFilho

De 13/08/2004 a 07/11/2004

João Salgado de Carvalho Filho

JoãoAlvesFilho

De 08/11/2004 a 30/03/2006

GleidineidesTeles dos Santos

JoãoAlvesFilho

De 30/03/2006 a 04/01/2007

Edinaldo Batista dos Santos

JoãoAlvesFilho

04/01/2007...

Augusto Franco/João Alves Filho
Antônio Carlos Valadares

Marcelo DédaChagas
Genival Silva Nunes
Fonte: Setor pessoal da ADEMA(2009).
Organizado por FONTENELE, Ana C. F. (2012).

Em 1991 a ADEMA passa a estar vinculada a Secretaria de Indústria,
Comércio e da Ciência e Tecnologia, que por força do ambientalismo atuante da
época ONGs MOPEC e ASPAM e amplos debates com o poder público sobre uma
legislação antipoluidora, incidindo principalmente sobre o controle de resíduos

28

Exerce nesse período a função de Secretário Especial do Meio Ambiente, tendo em vista a extinção
da SEMA.
29
Exerce nesse período os dois cargos de Secretário e Diretor-Presidente da ADEMA.
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industriais, advindos principalmente da usinas de cana-de-açúcar, fábrica de cimento
e das atividades petrolíferas. A política ambiental nesse contexto passa de
sanitarista para atuar na prevenção e controle de resíduos emitidos pelas atividades
industriais.Em Sergipe, para Cano (1988), os capitais destinados à industrialização
do açúcar tiveram origem nos antigos engenhos coloniais.
Nesse sentido, as políticas públicas ambientais em Sergipe são limitadas aos
impactos causados pelos resíduos advindos das atividades industriais e pelo
controle no uso dos recursos, principalmente, minerais e florestais. Os impactos
passaram a serem visíveis pela constante poluição da água e do ar que atingem o
funcionamentodos grandes empreendimentos industriais.
Para minimizar esses impactos oriundos do processo produtivo, o órgão
ambiental ao conceder autorizações para instalação de indústrias, estabelecia como
condicionante a implantação de cinturões verdes em torno das indústrias, forma
evitar a dispersão de particulados no ar. Ainda, realizavam estudos e mapeamento
de manguezais como atividades de pesquisa e ações de conservação, sem uma
política de meio ambiente sistematizada, na medida em que o órgão ambiental
estadual atuava somente em alguns pontos de estrangulamento.
Após a Conferência Rio-1992 e com os compromissos assumidos pelo país
de apresentar resultados sobre efetiva responsabilidade sobre o meio ambiente em
conferencias futuras, a classe política Sergipana acata a criação em 1995 da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), Lei n o 4.063, vinculada a Secretaria
de Estado da Cultura, que em 1998 passa a vincular-se a Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. No entanto, segundo Dantas (2004) a
classe política muita afeita às questões político-partidárias montou a pasta dessa
Secretaria como mais uma forma de cumprir promessas eleitoreiras.
O número de pastas revelou-se pequeno para honrar todas as
promessas eleitorais, foi contemporizando, além de admitir centenas
de pessoas na Casa Civil, através do uso de cargos em comissão,
como sinecuras, próprias da estrutura clientelista (DANTAS, 2004,
p.251).

O

Conselho

Estadual

do

Meio

Ambiente

(CEMA),

integrante

da

estruturacriada pela lei no 4.063, de 30/12/98, extingue esta Secretaria no mesmo
governo em que foi criada noGoverno Albano Franco (1998-2001),ficando o estado
por mais de quatro anos sem secretaria relativa ao meio ambiente (ver quadro 9).
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Quadro 9 - Secretários Estaduais de Meio Ambiente, tempo de gestão e governos
PERÍODO DE GESTÃO
De 10/01/1995 a 02/04/1998
De 02/04/1998 a 30/12/1998

SECRETÁRIOS
José AraújoFilho
Antônio Carlos Oliveira Mota

GOVERNOS ESTADUAIS
Albano do Prado Franco
Albano do Prado Franco

Em 30/12/1998

Extinção da Secretaria

Albano do Prado Franco

Em 17/01/2003

João Alves Filho

De 06/07/2005 a 31/03/2006

Recriação da Secretaria
João Salgado de Carvalho
Filho
Sérgio Oliveira da Silva

De 27/03/2006 a 01/01/2007

Maria ConceiçãoCacho

JoãoAlvesFilho

01 /01 2007 a 01/01/2010

Marcio Costa Macedo

Marcelo DédaChagas

De 21/01/2003 a 06/07/2005

01/01/2010...

JoãoAlvesFilho
JoãoAlvesFilho

Marcelo DédaChagas
GenivalNunes Silva30
Fonte: Setor pessoal da ADEMA(2009).
Organizado por FONTENELE, Ana C. F. (2012).

Observa-se que o Governador de Estado Albano Franco (1998-2001), como
um grande industrial usineiro envolvido com o aumento da industrialização e
desenvolvimento de Sergipe, não achou necessário o controle sobre a poluição
advinda dos processos industriais que se intensificavam no Estado, podendo para
ele essa ação configurar-se em um caráter impedidor do desenvolvimento,
mostrando a posição alinhada com o enfoque desenvolvimentista nacional de
privilegiar o crescimento econômico.
Na mensagem enviada pelo governador Albano do Prado Franco à
Assembleia Legislativa, a justificativa apresentada para acabar com
a pasta é o esforço para adequar as despesas à capacidade de
arrecadação. No projeto fica estipulado o fim dos 29 cargos de
comissão da Secretaria e a criação de apenas 4 novos cargos
(Jornal da Cidade, Extinção da Sema, 29/12/1998, p.12).

O governo do Senhor João Alves Filho, através da lei n o 4.749, de 17/01/03,
recria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente demonstrando a grande
instabilidade na institucionalização das questões ambientais em Sergipe que tem na
sua expressão a forte influência político-econômico-partidária que determinaram
aatuação da Secretaria e da Administração Estadual do Meio Ambiente.
Além dessas sucessivas redefinições institucionais, uma
característica relevante na sua dinâmica de funcionamento é o peso
dos vínculos políticos partidários, uma vez que os cargos de
dirigentes, em sua totalidade, são cargos de indicação política.
Nesse sentido, é possível identificar a ADEMA como um órgão
governamental marcado pela instabilidade dos mecanismos
institucionais. Em suma, a institucionalização da questão ambiental
30

Desde essa data exerce os cargos de Secretário e Diretor-Presidente da ADEMA.

222

em Sergipe segue a lógica nacional, caracterizada pela alta
profundidade de nomeações e baixa institucionalização das
carreiras burocráticas. Com isso, é a dinâmica político-partidária e o
papel da nomeação dos cargos que influenciam diretamente no
processo de formulação das políticas públicas de gestão ambiental
(OLIVEIRA, 2011, p 110).

Esse mesmo Governo no ano de 2006, institui a Política Estadual de Meio
Ambiente pela Lei no 5.858 que passa a influir efetivamente na política ambiental
sergipana.
A ADEMA mesmo montada como cabedal político partidário, elaborou e
manteve-se atuante com pesquisas na área de conservação e avaliação de
impactos, que no princípio da generalização da escassez e das especificidades
ecológicas, mostrou-se de grande relevância para o estado (ver quadro 10).
Quadro 10 - Síntese das pesquisas ambientais realizadas na ADEMA
ANO
1979

1980/
1984

1981
1982/
1984
1983/
1993
1984/
1985
1985/
1996

1986

1987

PESQUISAS REALIZADAS
Classificação dos corpos d‘água dos principais rios de Sergipe
Levantamento do impacto ambiental na área do Complexo Industrial Integrado
Levantamento ecológico: estudos do impacto ambiental no município de SantoAmaro.
Identificação dos núcleos de desertificação do estado de Sergipe
Levantamento dos resíduos sólidos no estado de Sergipe
Estudos de meio ambiente em planos de desenvolvimento econômico e social do estado de
Sergipe.
Levantamento da flora e caracterização dos bosques de mangue do estado de Sergipe.
Estudos comparativos de mangue norte e sul do Estado.
Estudos de plantas nativas e exóticas na área de implantação do Complexo Industrial
Integrado.
Espaços verdes: uma proposição para Aracaju e municípios vizinhos.
Estudo bioecológico do caranguejo-ucá (Ucidescordatus) em quatro estuários do estado de
Sergipe e do manguezal de Ilha da Paiva, município de São Cristóvão.
Estudo da produção de serapilheira do bosque de mangue do complexo estuarino dos rios
Piauí/Real/Fundo na região sul do Estado.
Estudo do acompanhamento do impacto do derramamentodo óleo (petróleo) em área de
manguezal no estado de Sergipe.
Experimento com plantas nativas e exóticas em Sergipe.
Determinação da composição do zooplancton em quatro estuários de Sergipe.
Zoneamento dos ricos e das potencialidades ecológicas do estado de Sergipe.
Dados biométricos do caranguejo-ucá (Ulcidescordatus) dos manguezais das Ilha do
Paiva, município de São Cristóvão.
Manual do manejo ecológico do caranguejo-uçá (Ulcidescordatus) e dos manguezais de
Sergipe.
Levantamento socioeconômico da população humana envolvida com a pesca nos
manguezais de Sergipe.
Análise do impacto ambiental das atividades de mineração no estado de Sergipe.
Estudo do comportamento, funcionamento e utilização dos açudes da região semi-árida do
estado de Sergipe.
Levantamento das condições ambientais e bióticas dos rios Poxim e Pitanga.
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Conclusão.
ANO
1988
1992/
1996
1993

1994
1996

PESQUISAS REALIZADAS
Estudo da anomalocardia brasiliana em manguezais de Sergipe.
Levantamento preliminar da fauna do estado de Sergipe.
Criação do arboreto botânico na APA Morro do Urubu, município de Aracaju.
Pnta dos Mangues relação sociedade manguezal.
Estudo da importância do apicum para o ecossistema de manguezal de Sergipe.
Biologia do caranguejo-ucá (Ulcidescordatus)
Identificação e análise de impacto por detonação no meio biótico no estuário do rio Vaza
Barris, Sergipe.
Estudo ambiental do meio físico do estuário do rio Vaza Barris, Sergipe.
Aspectos econômicos, culturais e ambientais das comunidades rurais e pesqueiras do
baixo curso dos rios Vaza Barris e Sergipe.
Aspectos e caracterizaçãoda população camaroeira de Pirambu, Sergipe.
Estudo da ecofisiologia dos manguezais de Sergipe.
Fonte: Guimarães (2010, p.124).
Organizado por FONTENELE, Ana C. F. (2012).

A ênfase na conservação foi o contraponto as crescentes denúncias sobre
destruição ambiental, que se configuraram nas propostas de conservação seguindo
a lógica da distribuição sócioespacial da degradação ambiental. Esse período foi
marcado pela consolidação da legislação ambiental, de forma que as ações sobre
meio ambiente passaram de terminantemente conservacionistas na década de 1980
para de valoração ambiental, atuando principalmente com o mecanismo do poluidor
pagador do Licenciamento Ambiental surgido no final da década de 1990 com a
Resolução CONAMA nº 237/1997.
As pesquisas realizadas pela ADEMA, desde o final da década de 1970
reforçaram a marca do processo de industrialização do estado com ações de
mineração pela atuação principalmente da Petrobrás, da Fábrica de Cimento, da
Usinas Açucareiras e a consequente urbanização das cidades onde essas
empresas se instalaram pelo atrativo do pleno emprego. Como hoje é bem
conhecido, com essas promessas de emprego e dinamismo das economias locais,
as empresas conseguem enormes vantagens fiscais, menores custos de
implantação e abrandamento das exigências ambientais.
O

processo

de

industrialização

e

urbanização

no

estado

incidiu

principalmente sobre as áreas de manguezal. Cabe salientar, que as propostas de
conservação e proteção do meio ambiente como política pública, assim como a
criação das Secretarias e Conselhos estaduais em Sergipe se deram em
consonância com as deliberações dos organismos internacionais responsáveis pela
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formulação e implementação das políticas de meio ambiente nas esferas federal e
estadual.
O Governo de Sergipe, em 2007, inclui na estrutura administrativa através do
Secretário do Meio Ambiente Márcio Macedo, Lei nº 6.130, de 02/04/2007, toda a
pasta de recursos hídricos e transforma a Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(SEMA) em Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH)
(ver anexo I).
No entanto, manteve através dos imperativos materiais a estrutura de
trabalho herdada

anteriormente

com poucas

modificações,

marcada pela

desarticulação entre os órgãos ambientais, com fortes vínculos com a política
partidária, sem engajamento, atuação ou experiência do quadro funcional com a
questão ambiental, porém com forte componente técnico.
Oliveira (2008) observa que os funcionários adquirem engajamento na defesa
da causa ambiental a partir da entrada na instituição, sem nenhuma experiência
anterior,
o engajamento posterior à entrada na instituição pode ser visto
como uma forma de manutenção do cargo público. Ou seja, o
engajamento político dos técnicos e funcionários ocorre a partir da
entrada na própria instituição. Esta característica constitui um dos
elementos que corroboram para o entendimento da dinâmica de
institucionalização do ambientalismo em Sergipe, bem como dos
processos de formulação e operacionalização de políticas públicas
de gestão ambiental (OLIVEIRA, Wilson, 2008, p 107).

O avanço da legislação segue sem devida estruturação dos órgãos,
conforme disposição da lei no 5.057/03, que sucedeu sofrendo alterações através
das leis no 2.578/85 e nº 3.090/91, que amplia de 9 para 14 os membros do
Conselho e inclui o Ministério Público Estadual e pela Lei nº 5.057, de 2007 de
novembro de 2003, que alterou também a estrutura administrativa da autarquia
estadual, ADEMA (ver anexo II).
O Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMA) estruturado conforme
figura 11, reúne-se ordinariamente, todos os meses para deliberar sobre normas e
procedimentos administrativos decorrentes da política estadual do meio ambiente,
sendo suas deliberações (anexo III) traduzidas em forma de Resolução Estadual,
publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe. De 1979 a 1990 foram publicados
12 Decretos Estaduais e de 2000-2007 foram publicadas 30 Resoluções Estaduais
todos versando sobre a normatização e adequação estadual das políticas
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ambientais concebidas no âmbito nacional de forma a descentralizar a política
ambiental e promover instrumentos de gestão dos recursos naturais.
Figura 11 - Estrutura deliberativa e paritária do Conselho Estadual do Meio Ambiente
Vice-governador
(representante)
Preside a plenária

Secretária
Executiva

Poder Legislativo

Assembléia
Legislativa de
Sergipe

Instituições do
Poder Público

Representantes da
Sociedade Civil

Administração
Estadual do Meio
Ambiente

Representante do
Poder Judiciário

Organização Não
Governamentais
Ambientalistas

Representante
dos Industriais

Ministério Público
Estadual

Federação das
Indústrias do
Estado

Ordem dos Advogados
do Brasil / Seccional de
Sergipe

Instituto Tecnológico e
de Pesquisa de Sergipe

Universidade Federal
de Sergipe

Município

Secretarias Estaduais: Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Educação, Saude,
Agricultura e Desenvolvimento Agrário, Infraestrutura.

Convidados: IBAMA, Polícia Militar, Capitania dos Portos.
Fonte: SEMARH(2012)
Organização: FONTENLE, Ana Consuelo F. (2012).

Essa

forma

de

gestão

desencadeou

um

movimento

político

de

descentralização com o discurso de que era necessário a sociedade participar das
tomadas de decisão e do próprio controle do Estado, como expressão da
democracia. Com isso, estimulou a criação de conselhos com características
gerenciais e espaços de participação (ANDRADE; ALMEIDA, 2012) como: Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), Conselho Gestor de Fundo de Defesa do
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Meio Ambiente de Sergipe (COGEF), Conselho Estadual da Reserva da Biosfera da
Caatinga de Sergipe (CERBCa-SE). Que levaram as mesmas classes dominantes a
criarem estratégias de consenso, consentimento e despolitização.
A política ambiental do estado foi planejada via políticas públicas (ver quadro
11) em oito territórios sergipanos, que orientou a pesquisa a partir de um recorte
escalar de análise, o Território da Grande Aracaju, considerado por sua densidade
na territorialização das políticas públicas, por uso normativo e operacional com
ênfase nas vantagens locacionais. Estas vantangens segundo Castells (1999),
fazem a produção e o desenvolvimento mudarem de lugar, de forma que quanto
menores as barreiras espaciais mais atrativos ao capital os locais se tornam.
Quadro 11 - Síntese das políticas públicas ambientais em planos, programas e projetos
no Território da Grande Aracaju
P
R
E
S
E
R
V
A
Ç
Ã
O

Nº
01
02
03
04

E

05

C
O
N
S
E
R
V
A
Ç
Ã
O

06
07
08
09
10
11

Planos Programas
e Projetos
APA Morro do
Urubu
APA Foz do Rio
Vaza Barris
APA Litoral
Sul
Paisagem Natural
Notável
Parque Ecológico
Tramandaí
Parque Estadual das
Dunas
Projeto Preservando
Nascentes
Projeto Adote um
Manancial
Monitoramento de
Manguezal por Satélite
Averbação de Reserva
Legal
Agenda Ambiental na
Administração Pública

Municípios
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Nº
C
O
M
P
O
R
T
A
M
E
N
T
A
L

12
13
14
15
16
17
18
19
20

E
S
T
R
U
T
U
R
A
N
T
E
S

21
22
23
24
25
26
27
28

Planos Programas
e Projetos

Municípios

Programa e Eventos de
Cidadania Ambiental
Programa de Combate ao
Caramujo Africano
Programa Coletivo de
Educadores Ambientais
Capacitação de Gestores
Ambientais (PNC)
Projeto Orlas
Gerenciamento Costeiro
Programa de Capacitação de
Gestores Ambientais Rurais
Prog. de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos Urbanos
Programa Águas de
Sergipe
Prog. de Gestão Integrada
de Águas Urbanas
Projeto de Ampliação de
Barragens do Rio Vaza Barris
Estudos de Águas
Subterrâneas
Área Deficitária p/ Atividade
Demandadoras de Água
Outorga do Direito do
Usoda Água
Enquadramento de
Corpos Hídricos
Licenciamento Ambiental
Plano de Controle de
Poluição Veicular
Zoneamento Ecológico
Econômico (ZEE)
Fonte: Levantamento dos dados na SEMARH e na Adema (2011).
Organizado por FONTENELE, Ana C. F. (2012).

Trata-se de iniciativas nas quais os recursos naturais do local se constituem
atributos para a lógica do desenvolvimento, do lucro e da acumulação e do consumo
em massa. Esses atributos incluem: minérios, biodiversidade, águas superficiais e
subterrâneas, terras, serviços ecossistêmicos, áreas protegidas, que se convertem
em propriedade privada a serviço do capital e, que com a redução das barreiras
espaciais, a infraestrutura e o desenvolvimento da técnica informacional asseguram
o controle do trabalho sob condições de acumulação flexível.
Para operacionalizar as políticas públicas o Governo Estadual em
consonância com o Estado Nacional e com organizações multilaterais (BM, BIRD,
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ONU, OCDE) empreenderam políticas de desregulamentação, privatização,
liberalização do mercado que favoreceram ao rompimento dos obstáculos de forma
a poder explorar os recursos naturais existentes e necessários a sua acumulação e
repassar para a comunidade local a capacidade de gerir sua própria demanda. Para
isso o Governo contou com a estratégia de realizar conferências territoriais como
legitimação dos planos nacionais de reforma estrutural, onde a participação
representou uma forma do cooptação estatal.
As políticas públicas estabelecidas no quadro 11, da primeira até a décima
dizem respeito a preservação e conservação da biodiversidade, que se utilizam de
várias estratégias orientadas pela ciência e tecnologia, mecanismos de mercado e
de estímulo da sociedade civil de forma a assumir responsabilidades individuais e
coletivas perante a preservação ambiental.
Do item 11 ao 18 as políticas se configuram como indutoras da mudança de
comportamento,

atuando

em

instituições

públicas

e

privadas

através

de

conferências, palestras, seminários, gincanas, feiras dentre outras, uma forma de
gerenciamento participativo.
A partir do item 19 ao 28 se configuram como políticas estruturais, de
reordenamento do espaço, de gerenciamento e disciplinamento de uso dos recursos
naturais. Utilizam-se doscomitês de bacias que serviriam de elo entre a sociedade
civil e o estado com estratégias de consenso, consentimento e despolitização da
questão ambiental, tendo o mercado como centro de todas as relações. Segundo
Ferreira (2006) na democracia neoliberal as políticas públicas e a participação
cidadã apenas legitimam a ação do Governo, onde a sociedade civil participa não
para discutir ou discordar, mas para valorizar a ótica do equilíbrio e não de
mudança, como eficiência e eficácia da ação estatal.
Ao adotar um enfoque territorial o governo sergipano dá continuidade a
ingerência dos órgãos internacionais e nacionais nas ações locais. Sob forma de
treinamentos,

conferencias,

intercambio

de

experiências,

demonstrações,

invidualizando ações, normatizando e homogeneizando o modelo desenvolvimento
excludente. Nesse sentido, Sergipe lançou no dia 28 de fevereiro de 2012 através do
Secretário de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe, Genival Nunes,
além de representantes dos poderes públicos municipais, estadual, federal, da
sociedade civil, bem como representantes de setores empresariais a 4ªConferência
Estadual de Meio Ambiente (ver figura 12).
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Figura 12 - Calendário das conferências municipais de meio ambiente

Fonte: SEMARH (2012).
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Segundo a SEMARH (2012),
A meta é qualificar o poder público, o setor privado, a sociedade civil
organizada, as cooperativas de catadores e cidadãos em geral no
grande esforço estadual para reduzir a geração dos resíduos sólidos,
assumir responsabilidades com a construção de uma sociedade
sustentável, estimular a economia verde, reduzir os impactos com as
mudanças climáticas e lançar um novo olhar sobre os resíduos
sólidos, reconhecendo-os como um bem econômico e de valor social,
gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania.

Esse enfoque em que território para o planejamento do desenvolvimento, é
instrumental, normativo, leva consigo a neutralidade e a técnica,
conivente com o status quo que não deseja enfrentar os conflitos
sociais inerentes à sociedade capitalista.O resultado de um
desenvolvimento territorial, cujo território está ‗desativado‘ de
conflitos, é um desenvolvimento de via única capitalista, temperado
de consensos reificados (GOMEZ, 2006, grifos do autor).

Os conflitos de classe são colocados em um nível de racionalização e
tecnificação, como conflitos de interesses que podem ser atenuados pela via do
consenso, atuando no processo decisório das políticas públicas. O Estado, assim,
não integra o que seriam seus membros e se defronta com cada um na posição de
estranho, um outro imposto e distinto, que

tudo e a todos subordina, e se

acrescenta na exploração capitalista como mais um. Para Chauí (2001, p. 108) [...] o
conflito não é algo que precisa ser exorcizado, ocultado ou terminado, mas aquilo
que vivifica o regime político [...].
Ao pensar a política ambiental com basena valorização dos conflitos nas
discussões democráticas como contraponto aos interesses hegemônicos que
poderiam quebrar o círculo da consensualidade Rancère (1996, p. 138) afirma,
[...] há boas razões para pensar que ela não sairá nem da inflação
identitária sobre as lógicas consensuais da divisão de parcelas, nem
da hipérbole que convoca o pensamento a uma mundialidade mais
originária ou a uma experiência mais radical da desumanidade dos
humanos.

As questões a serem discutidas, em virtude da análise apreendida na
pesquisa de campo sobre a territorialização e descentralização da política ambiental
em Sergipe a partir das conferências municipais,tem como princípio a redução do
papel do Estado em favor da valorização do mercado, a destruição e reconstrução
dos lugares, a desregulamentação da legislação ambiental e a precarização do
trabalho a partir de um contexto marcado por lutas políticas no cerne dos conflitos de
classes atenuados via consenso e via ordem instituída.
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As Conferencias Municipais que buscam pelo convencimento implantarem
as políticas públicas ambientais, tentam descrever as vantagens da privatização,
valoração e mercantilização da natureza, insistindo na legitimidade da proposta para
o desenvolvimento local, igualando a liberdade das partes que (comunidades e
empresas) negociam a natureza, ou ao afirmar que o consenso, o controle e a
compensação será a forma de resolver a crise ambiental, se tornam verdades
quando ditas por instituições que executam a política.Para Rist (2002, p.93), [...] o
poder não consiste necessariamente em transformar a realidade, mas em
problematizá-la de forma diferente, em propor uma nova representação que
provoque a ilusão da mudança [...].
Nesse sentido, buscou-se adiante refletir sobre a questão da participação
nas políticas públicas naquilo que elas incidem sobre a vida das pessoas e sobre os
ecossistemas, suas contradições internas e contradições com outras políticas.
6.3 Política Ambiental de Sergipe: o município na centralidade da gestão do
território
Na lógica dos SISNAMA, a municipalização aproxima a autoridade dirigente
dos problemas em tempo real e abre canais para as reivindicações da população
assistida. A municipalização é uma estratégia de ação do Sistema Nacional do Meio
Ambiente e uma diretriz da Política Nacional do Meio Ambiente a ser seguida no
âmbito de sua implementação, para que possa garantir o princípio da universalidade,
equidade, temporalidade e integralidade. Em qual o meio ambiente sadio e
equilibrado é um direito de todos extensivo às gerações futuras.
A descentralização como instrumento de transição política, segundo Rosa
(2000), foi resultado da pressão pela (re) democratização nas esferas subnacionais
(Estados e Municípios) que associaram a luta contra o autoritarismo e
descentralização fiscal. No que se refere ao nascimento das políticas públicas tendo
nas relações de classes o acirramento das contradições sociais ao ponto de criarem
mudanças estratégicas adotadas pelos governos como estratégia de manterem a
governabilidade e a ordem instituída.
A qualidade do discurso construído no âmbito das instituições
internacionais e transmitido por instâncias de poder de todas as
escalas é tamanha, que os resultados ficam em um segundo plano,
permitindo a seus responsáveis eludir qualquer responsabilidade no
processo. [...] Sob esse território cheio de desdobramentos dos
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discursos, temos o território técnico da prática, restringido à
valorização do capital sob parâmetros novos (GÓMEZ, 2006, p.115).

Dessa forma, no interior das mudanças estratégicas adotadas para manter a
governabilidade, Rückert (2001) afirma que os processos de desenvolvimento
territoriais têm maiores probabilidades de êxito na medida em que os sujeitos locais,
representados tanto pela sociedade civil, ONGs, quanto pelo Estado e pelo
mercado, buscam estabelecer ações/projetos/programas, voltados à inovação
territorial coletiva e à densidade institucional. Ou seja, inovações construídas de
forma coletiva, com base nas potencialidades do território, em interação com as
demais escalas de poder e gestão.
Nas primeiras décadas de 2000 a noção de território é incorporada ao
desenvolvimento e planejamento da política ambiental. Em Sergipe foram
constituídos oito territórios de planejamento, formados por aglutinação dos
municípios contíguos, como base de planejamento, implementação e auto-gestão do
processo do desenvolvimento sustentável e o fortalecimento e dinamização de sua
economia. De acordo com Governo o enfoque no território para as políticas públicas
permite a proximidade social que favorece a solidariedade e a cooperação, numa
imbricação, ausente de conflitos, entre instituições públicas, agentes privados e
comunidades locais.
A partir do enfoque territorial nas políticas desenvolvimento e meio ambiente
direcionadas a sustentabilidade e da densidade escalar, foi mensurada através do
levantamento dos planos, programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH). Houve o destaque do
Território da Grande Aracaju devido maiores inter-relações entre rural e o urbano,
maior unicidade para valorização do espaço e a abertura de canais de
comercialização.
Ao lançar mão dos projetos, programas, planos, estudos e pesquisas o
Território da Grande Aracaju modula o controle social e o distribui nas escalas
local/estadual/nacional/global. Assim pode-se dominar a dimensão escalar de cada
projeto, programa, plano desenvolvido examinando as diferenças escalares entre o
alcance local, regional, estadual e global nos termos aqui abordados.
Para Gómez (2006, p. 279), a análise escalar do desenvolvimento local seria
apenas uma forma criada pelo capitalismo para entreter alguns, enquanto as ações
importantes se dirimem em outros âmbitos. ―Poderíamos nomear isso como a trans-
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escalaridade

da

dominação

capitalista,

a

qual

consegue,

por

meio

do

desenvolvimento, configurar-se e reconfigurar-se (reescalar-se) em distintas escalas,
para manter sua posição de controle‖. A confusão instalada nas políticas públicas de
desenvolvimento territorial, que se orientam as comunidades, reforça a farsa.
As escalas, do local ao global são formas construídas socialmente e
politicamente de entender o espaço. Certas políticas públicas se organizam em uma
escala nacional como o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), outras se
organizam em escala local como o Projeto Preservando Nascentes, não é algo que
está predeterminado, mas que tem haver com a organização social, baseada em
normas, valores culturais e o sistema socioeconômico. As escalas são partes da
nossa forma de entender a realidade, de dá-lhe significados, de construir limites e
fronteiras para um mundo apreensível.
Cuando todas estas prácticas se institucionalizan y normalizan,
entonces las escalas se convierten en parte de la estructura que
constriñe y organiza las acciones sociales, el movimiento del capital,
la localización de las empresas, la política económica y otros
mecanismos institucionales (CEBALLOS, 2003, p.26)31.

Mediante a análise de como funcionam, em cada escala, os arranjos
institucionais, a conformação do discurso territorial que evita o conflito, as relações
com as políticas globais das instituições internacionais e financeiras. Na figura 13
podemos ver as escalas do desenvolvimento territorial.

31

Quando todas as práticas se institucionalizam e normatizam, as escalas se convertem em parte da
estrutura que constrói e organiza as ações sociais, o movimento do capital, a localização das
empresas, da política econômica e de outros mecanismos institucionais.
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Figura 13 - Escalas de desenvolvimento territorial, distribuição dos planos, programas e

projetos

PNC;
Estudos de Águas
Subterrâneas; ZEE;
Outorga;
Monitoramento de
Manguezal; Gestão
Integrada de Águas
Urbanas; Combate ao
Caramujo Africano;
Licenciamento Amb.

APA Foz do Vaza Barris;
Cidadania Ambiental;
Paisag. Natural Notável;
Pq. Ecológ.Tramandaí;
Parque das Dunas;
APA Morro do Urubu;
APA Litoral Sul
Coletivo de Educadores
.Ambientais;
PCPV e A3P.

DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL
Preservando
Nascentes;
Equadramento dos
Corpos D'água;
Gestão Integrada de
resíduos Sólidos;
Averbação da Reserva
Legal;
PNC RURAL
Adote um Manancial;
PNC Rural;
Ampliação da
Barragem do Rio Vaza
Barris.

Equadramento dos
Corpos D'água;
Gestão Integrada de
resíduos sólidos
Averbação da
Reserva Legal
PNC e PNC rural;
A3P
Estudos de Águas
Subterrâneas;
ZEE; Outorga;
Licenciamento
Ambiental

LEGENDA
Escala Local (escala de controle descentralizado) Municípios
Escala Territorial (escala de controle descentralizado) Grande Aracaju
Escala Estadual (escala de implementação) Sergipe
Escala Nacional (escala de implementação) Nacional
Escala Global (escala de controle) Mundo
Fonte: SEMARH, (2011).
Organização: FONTENELE, Ana Consuelo F. (2012).

Não obstante, o esquema forneceu a visualização do alcance das políticas
publicas

que

prevalecem

dentro

das

fronteiras

escalares

ao

projetar

deliberadamente uma forma fechada com ações abertas. A esquematização perde
as singularidades da análise, são inseguras e equivocas. No entanto captura algo do
que a diferença escalar poderia ser no domínio da política publica como totalidade.
A escala local, mesmo a escala dos Territórios que se pensa
fortemente articulada com as outras escalas, é uma escala muito
limitada, para empreender mudanças estruturais de abrangência
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nacional e com ênfase na população explorada, excluída e
expropriada. Além da fragmentação que cria, esbarra na distorção
que existe entre os objetivos que pretende e o poder que tem. Em
muitos casos, a competência administrativa para realizar uma ação,
numa escala, está nas mãos de um órgão sediado em uma outra
escala (GÓMEZ, 2006, p.277).

A despeito dos projetos, programas e planos descritos acima resultaram de
acordos realizados na Agenda 21, documento final redigido na Conferência Rio-1992
e definidos como política pública no Ministério do Meio Ambiente (MMA). De maneira
geral a execução de ações de proteção e controle ambiental, pelo arcabouço legal,
deve ser atribuída ao órgão que, considerando os limites territoriais dos entes
federados e magnitude dos impactos ambientais, estejam em contato direto com o
administrado e/ou usuário.
Nesse sentido, o município vê-se na centralidade para consolidação da
descentralização da gestão ambiental de forma a lidar com as questões dos
impactos ambientais, geração de resíduos, disciplinamento de uso dos recursos
naturais e a administração dos conflitos (Figura 14), gerados a partir das novas
relações mantidas com a sociedade civil na medida em que os entes federados
impuseram novos atributos ao local para responder as exigências postas pelas
políticas globais e nacionais. A despeito do discurso de descentralização, crescem
as políticas centralizadoras de administração no município.
Figura 14 - Conflitos territoriais na gestão ambiental municipalizada

Fonte: Levantamento bibliográfico e pesquisa de campo realizada em 2011.
Organização: FONTENELE, Ana Consuelo F. (2012).
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De maneira específica os planos, programas e projetos analisados têm nas
iniciativas de descentralização da política ambiental em Sergipe seguindo Programa
Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais (PNC) do Ministério do Meio
Ambiente (MMA) de forma compartilhada.
O Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais PNC foi instituído em 2005, pela portaria do MMA, n. 286, a partir de
uma demanda da I Conferência Nacional de Meio Ambiente de
2003. Com objetivo capacitar gestores e técnicos ambientais com
vistas a ampliar a compreensão e fortalecimento do Sistema
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, visando à consolidação da
gestão ambiental compartilhada, que envolve a responsabilização e
emponderamento das três esferas de governo: federal, estadual e
municipal (MMA, 2009).

Até 2008 a maioria dos municípios sergipanos possuía Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, porém, somente cinco municípios constituíram Conselho
Municipal de Meio Ambiente. Já no Território da Grande Aracaju, somente dois
municípios de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro criaram Secretaria e
Conselho do Meio Ambiente, Santo Amaro, Aracaju e Itaporanga D‘Ájuda ainda não
possuíam Secretaria e os municípios de Barra dos Coqueiros, Maruim, Laranjeiras e
Riachuelo contavam somente com a Secretaria do Meio Ambiente (ver figura 15). No
entanto, em 2012os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana
formalizara atuação descentralizada estruturada da gestão ambiental local, ficando
os 73 municípios sergipanos ainda a cargo da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente.
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Figura 15 - Mapa das Secretarias e Conselhos Municipais Sergipanos

Fonte: SEMARH (2010).

Para impulsionar a descentralização a Secretaria Estadual do Meio Ambiente
em 2008instituiu o Programa Nacional de Capacitação (PNC) em todo o Estado com
a meta de capacitar 300 formadores ambientais (gestores municipais, técnicos de
câmaras dos vereadores e conselheiros de meio ambiente)dos 75 municípios
sergipanos no prazo de 06 a 08 meses seguindo o planejamento da divisão territorial
do Estado. Essa capacitação ocorreu em seis fases e seis módulos, onde na terceira
fase o município formaliza o compromisso de adesão através da assinatura pelas
prefeituras do Protocolo de Intenções e no quinto módulo os gestores municipais
recebem informações sobre a criação e estruturação do Sistema Municipal de Meio
Ambiente.
Em pesquisa de campo realizada no Território da Grande Aracaju dos nove
municípios que o compõe somente os municípios de Nossa Senhora do Socorro e
Laranjeiras possuíam Secretaria Municipal de Meio Ambiente e destes o município
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de Nossa Senhora do Socorro possui política ambiental descentralizada. Os
municípios de Barra dos Coqueiros e de Maruim vinculam a pasta de Meio Ambiente
a pasta da Agricultura e Abastecimento. Já os municípios de Riachuelo e São
Cristóvão, a pasta de Meio Ambiente encontrava-se juntamente a pasta de
Infraestrutura e Obras e os demais municípios de Aracaju, Itaporanga D‘Ajuda e
Santo Amaro não possuíam Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ficando as
ações de meio ambiente distribuídas entre outras Secretarias como: Secretaria de
Saúde, de Agricultura, de Obras e no caso do município de Aracaju, este ainda
contava com a Empresa de Serviços Urbanos (EMSURB) responsável pela limpeza,
coleta de resíduos sólidos residenciais e arborização da Capital.
Observados a partir das entrevistas semiestruturadas realizadas nas
secretarias dos municípios que compõem o Território da Grande Aracaju, quando
interpelados sobre as parcerias que realizam para implantação da política pública
ambiental municipal; a maioria faz menção sobre o estado, através dasinstituições
estaduais.
- Nos temos como principais parceiros para a questão ambiental, as
Secretarias Municipais de Saúde e de Obras e a Secretaria Estadual
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Secretário Municipal de
Saúde de Itaporanga D‘Ajuda, pesquisa de campo em 10/06/2012).
- As parcerias vêm do estado, município e da união (Secretário de
Agricultura de Santo Amaro das Brotas, pesquisa de campo em
23/04/2012).
- As parcerias são feitas com as Secretarias municipais e com a
ADEMA (Secretário do Meio Ambiente de Laranjeiras, pesquisa de
campo em 10/05/2012).
- As parcerias são feitas com a Universidade Federal de Sergipe,
ADEMA e a Votorantin (Diretor de licenciamento uso e ocupação do
solo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nossa Senhora do
Socorro, pesquisa de campo em 19/04/2012).
- As parcerias são realizadas com a Torre, Care, Petrobras e
Embrapa (Diretor de controle operacional da Emsurb Aracaju,
pesquisa de campo em 15/05/2012).
- Temos parceria com a ADEMA, IBAMA, Associação dos Artesãos,
ONGs, Emdagro, Comerciantes e a Cooperativa dos catadores
(Secretária Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Meio
Ambiente da Barra dos Coqueiros, pesquisa de campo em
03/04/2012).
- A parceria vem de outras Secretariais Municipais, da Emdagro,
Embrapa, ITPS, Vale, Petrobras, SEMEAR, UNIT e as Secretarias
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Estaduais do Meio Ambiente e da Agricultura, (Secretário Municipal
de Agricultura, Irrigação, Abastecimento e Meio Ambiente de Maruim,
pesquisa de campo em 11/05/2012).

Os nove municípios objetos da pesquisa de campo que compõem o
Território da Grande Aracaju contam com apenas os recursos provenientes da
prefeitura para as deliberações ambientais, com exceção de Maruim e Aracaju que
recebem ajuda financeira dos parceiros e de serviços privados (poda de árvores,
limpeza de terrenos entre outros) e nenhum município mencionou ajuda de
instituições nacionais e internacionais. Foi constatado também que as Secretarias
Municipais de Meio Ambiente funcionam com um número insuficiente de
funcionários, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, que recebem as pressões
por urbanização e crescimento da capital, funcionam com seis e quinze funcionários,
respectivamente, números insuficientes para atender a população e descentralizar a
política ambiental ficando dependente do estado, principalmente na questão do
licenciamento ambiental.
Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 2008, o município
que promove o licenciamento ambiental atrai investimentos, reduz o tempo de
implantação de projetos e empreendimentos, beneficia o empreendedor ao evitar
seu deslocamento à capital para pedir a licença, aumenta a participação nas
decisões pela sociedade local, fazendo parceria nas ações, e, com isso, reduz
conflitos; pode gerar recursos com a arrecadação municipal na cobrança das taxas
de licenciamento; acesso a fontes governamentais, fundos e outras fontes
alternativas de financiamento; a esfera do poder executivo torna-se mais eficaz nos
atendimentos as demandas por um meio ambiente ecologicamente equilibrado, por
estar próxima aos cidadãos, em que a ação acontece, o que permite decisões mais
rápidas; demonstra modernidade da administração municipal, devido ao meio
ambiente hoje ser pauta nacional e mundial. No entanto, as prefeituras se esbarram
na formação do quadro funcional e nas condições materiais para criação de uma
Secretaria que não tem recursos próprios e nem recursos destinados da União.
Em razão da multidimensionalidade do poder resultante da descentralização
político-administrativa do Estado à metodologia de escalas ganha relevância.Dessa
forma, diferentes sujeitos, estado, sociedade civil e mercado, nas escalas
local/global, agem sobre o território, ora estabelecendo relações conflituosas, ora de
sinergia. O território, para Raffestin (1993, p. 152), é produto ―do Estado ao indivíduo
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passando por todas as organizações, pequenas ou grandes [...] De fato o Estado
está sempre organizando o território nacional por intermédio de novos recortes, de
novas implantações e de novas ligações‖.
A descentralização das políticas públicas mostra-se como um processo
complexo e de longo prazo que exige a reestruturação política e administrativa das
bases sobre as quais se fundaram os estados nacionais. Está relacionada à
transferência de responsabilidades sobre o comando, execução e financiamento do
nível central, o que requer um aparelhamento e reestruturação do município nos
aspectos políticos, administrativos, técnicos e financeiros. Para Raffestin, a trama
que envolve a política,
se transmite e se herda com mais facilidade que a tessitura
econômica, pois é a expressão de um estado de direito, de
soberanias, mais de que ações contínuas, como no domínio
econômico. As transformações se fazem por subdivisões ou
reagrupamentos (RAFFESTIN, 1993, p.155).

A descentralização tanto pode promover uma vida política mais democrática,
como pode promover o aumento das disparidades municipais, tendendo a exacerbar
os interesses particulares. Porque implica a redistribuição de poder, redefinição de
papéis e reorganização da estrutura e do poder administrativo criando novas
relações nas esferas do governo e reorganização institucional, em qual a
singularidade da municipalização da política ambiental começou a ser discutida no
Estado a partir da década de 1980 com a (re)construção da ordem democrática no
país.
As constantes modificações, acordos refeitos em conferências, convençõese
tratados conduziram tanto para uma permanência do Estado no controle dos
recursos naturais como para transferência para o mercado, agora não mais
dependente somente do capital bancário, mas do capital financeiro, como gestor dos
recursos naturais, controle, mediação e recuperação da crise ambiental provocada
pelo modo de produção, através de tecnologias refinadas, propondo uma
racionalidade técnica que subverte a lógica destrutiva da produção capitalista em
beneficio de todos e focada no modo de distribuição,dirimindo as clivagens
estruturais do sistema(centro-periferia; religiosidade-secularização; urbano-rural;
capital-trabalho; antagonismos de classe) na tentativa de enxertar o espírito
cooperativo no capitalismo. Uma garantia puramente metodológica que só poderia
ter grande utilidade para reafirmar a tendência geral do desenvolvimento
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sustentável, enxortando a variabilidade na correlação de forças e nos bloqueios
estruturais.
―As

necessidades

políticas

e

econômicas

desse

sistema

são

eufemisticamente descritas como necessidades públicas e se tornam necessidades
e aspirações individuais‖ (MARCUSE, 1979, p. 13; MÉSZÁROS, 2009, p. 275), sua
satisfação promove os negócios e o local, e esse conjunto constitui a própria
personificação da razão. Daí a necessidade inevitável de assegurar a administração
sustentável de suas condições de controle da produção num contexto global.
Vem dessa necessidade de regulação a proposta da racionalidade técnica,
que veremos a seguir, e da introdução de novas tecnologias cientificamente
fundamentados,que atribuem aos parâmetros normativos internacionais para
emissão dos rejeitos do processo produtivo (poluentes e contaminantes)a
possibilidade de serem seguidos abrindo novas rotas de suprimento de recursos
naturais para exploração e determinados pela continuidade de sua autosustentação
em escala cada vez maior.
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7 O SENTIDO DA RACIONALIDADE TÉCNICA NA POLÍTICA
AMBIENTAL
O que caracteriza a economia política
burguesa é que ela vê na ordem capitalista
não uma fase transitória do progresso
histórico, mas a forma absoluta e definitiva da
produção social.Karl Marx

A análise das formas de adequação do meio ambiente e da sociedade ao
crescimento econômico pautado na racionalidade técnica instrumental elucidara os
problemas sociais e ambientais tratados instrumentalmente como interesses
personalizados, passíveis de negociação entre atores e com ênfase em uma
possível revolução da eficiência.
A ciência e a tecnologia passaram a ter um papel importante e imprescindível
na política ambiental ancorado no ambientalismo de resultados, como projeto
reformador no bojo da perspectiva economicista hegemônica.
Dessa forma, os indivíduos vincularam sua prática a uma orientação
crescentemente racional, analítica e empírica em substituição as atitudes e
orientações tradicionais, de concepção teórica, por métodos ditos mais dinâmicos e
efetivos de decisões, os quais envolvem informações de natureza objetiva e
abstrata, fundamentados no conhecimento de leis, normas e regularidades do
mundo objetivo, onde a natureza como mercadoria tem a substancia reduzida a
função,que por sua vez, são utilizados para consecução de metas e ação de
controle do espaço.
A ação no sentido da materialidade, a vida não é produto da técnica, mas da
ação política e o espaço étido como hegemônico onde se instalam as forças que
regulam a ação no tempo histórico.Esse tempo é marcado pelos conflitos entre os
detentores dos meios de produção e a mão de obra assalariada, que tende a
favorecer em uma possível disputa técnica, aquela direcionada ao controle do
processo e do espaço pelos detentores do meio de produção.
7.1 A tecnologia na elucidação da renda da natureza: substância reduzida à
função
No ano de 2007, o Governo Estadual, através da Secretaria de Planejamento
(SEPLAN), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS)inicia o
processo

de

regionalização

da

política

ambiental

em

Sergipe

como
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estratégiafundamental para a ampliação do acesso às ações e aos serviços
ambientais, baseada, sobretudo, na distribuição e organização dosserviços no
território. Há um estímulo ao planejamento regional no âmbito estadual com a
instituição do Plano de Desenvolvimento Territorial, que seguiu critérios econômicoprodutivos, geoambientais, sociais, político-institucionais e culturais que dividiu o
Estado em oito territórios político-administrativos como base de planejamento das
políticas públicas.
As propostas de regionalização da política ambiental tiveram seu início em
1981seguindo a institucionalização da política nacional do meio ambiente, se
conformando com outras políticas de descentralização como a política de saúde, de
agricultura e de infraestrutura que tiveram como foco os municípios.
Para Lisboa (2007, p.106),
O regionalismo, como um discurso ideológico responsável
pormascararuma realidade e apresentar outra, notadamente por que
se constitui umatentativa de homogeneização simbólica do espaço,
historicamente apresentouo Nordeste como retardatário, como
evidência dos desequilíbrios regionais,levando ao Estado as
reivindicações para sanar tais desequilíbrios.

A regionalização da política ambiental admitiu diferentes delimitações
territoriais e a criação da gestão compartilhada dado
ao ordenamento territorial ter adquirido um formato institucional pelos
os inúmeros desdobramentos de seu propósito inserido numa lógica
hegemônica expressa nas constituições, estatutos leis, normas,
decretos, planos, programas e projetos orientados pelo governo. Tais
instrumentos de ordenamento territorial tornaram-se a expressãodo
conflito de interesses dos grupos sociais ao longo dos anos; e havia
uma suposta intenção de conciliá-los e reduzir as tensões regionais
(AMENDOLA, 2011, p.45).

No entanto os conflitos gerados ocorreram em diversas escalas territoriais,
tornando-se uma realidade do ordenamento que apesar de ser reduzido a uma
realidade técnica não nega seu caráter geopolítico. Esses conflitos se multiplicam
com a intensificação das relações capitalistas, das propostas neoliberais, na
localização das unidades produtivas, nas ações estratégicas da empresas e nos
projetos de investimentos. Nesse contexto a
igualdade de territórios tem um porte normativo incerto ao que
concerne o ordenamento territorial e é derivado de dois princípios
constitucionais de igualdade dos cidadãos diante da lei e da
igualdade de direitos entre as pessoas. O conceito de igualdade do
território aproxima ao equilíbrio de territórios e refere-se muito mais a
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uma análise matemática de números entre si e pouco atende as
analises das ciências morais, sociais e jurídicas (LEFEBVRE, 2003,
p.45).

A regulação, orientada pela lógica pública e pelas necessidades ambientais,
são elementos fundamentais da governança regional. No entanto, a formação de
uma economia globalizada combinada com uma revolução tecnológica estabeleceu
uma nova ordem mundial regida pelas grandes empresas capitalistas multinacionais.
Os esforços são voltados para o econômico, e não para as necessidades humanas,
tendo como resultado o empobrecimento das massas, acompanhado da exclusão da
grande maioria da população de participar do acesso e apropriação dos recursos
naturais.
Para Caballos (2003), o modo de regulação opera como um mecanismo de
ajuste de expectativas e dos comportamentos dos indivíduos a lógica geral do
regime de acumulação. Esse processo tende ajustar o lugar através de regras,
hábitos, normas e compromissos estabelecidos pelas instituições de forma que
relações conflitivas do sistema sejam estabilizadas nos marcos da sustentabilidade.
A política de desenvolvimento e ordenamento territorial em contraponto a
essa tendência de reprodução do capital de modo desigual, que resultou nas
disparidades sociais e econômicas regionais, seria uma alternativa de corrigir essas
disparidades permitindo a expansão das relações capitalistas e buscando a
funcionalidade do território.
A questão ambiental ganha espaço no processo produtivo, na medida em que
se tornam evidentes o desgaste e a destruição ambiental, o Estado é chamado a
intervir e a partir das políticas públicas pensadas pelas elites propõe a socialização e
a homogeneização dos problemas e o sacrifício individual para conter a destruição
ambiental. Assim para corrigir estas distorções do processo produtivo e convencer a
sociedade a participar, a sensibilização e compreensão de conceitos como
desenvolvimento sustentável, natureza e meio ambiente são constantemente
debatidas e oficialmente divulgadas pelas instituições governamentais e nãogovernamentais, que imprimem em qualquer proposta de desenvolvimento e
expansão do capital a preocupação com a natureza e a sociedade.
A partir da importância das instituições para a estabilidade das sociedades
capitalistas e o caráter contraditório das relações sociais, ambiente em que se
inscreve esta tese, foi definido como recorte espacial para análise empírica da
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pesquisa o Território da Grande Aracaju, por este apresentar maior densidade de
políticas ambientais. Este Território é composto por nove municípios localizados no
centro-leste do estado de Sergipe, onde concentra a maior população de Sergipe,
43,72% e a maior densidade demográfica 388,1 hab./km2, dados do IBGE, 2011.
O empírico foi analisado em seu conteúdo a partir da categorização que visou
alcançar o núcleo central do texto da entrevista. A partir do entendimento sobre a
natureza,

meio

ambiente

e

desenvolvimento

sustentável,

que

aparecem

insistentemente nos textos da política ambiental, tendo como indicadores de registro
a respostas as perguntas realizadas nas entrevistas e as unidades do contexto já
categorizadas e quantificadas em percentual, dispostas nos gráficos.As respostas a
essas perguntas forma categorizadas a partir da análise do conteúdo e quantificadas
e apresentadas a seguir.
A partir da análise do empírico observou-se nos depoimentos das
comunidades entrevistadas, quanto ao significado de natureza.Para 81,60% dessas
comunidades, ―a natureza é tudo que foi criado por Deus‖, 9,20% compreende como
meio ambiente e 9,20% opinaram que não sabe (Figura 16).
Figura 16 - Sergipe, Território da Grande Aracaju: Compreensão de Natureza
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Fonte: Pesquisa de campo(agosto a outubro de 2011 e de julho a outubro de 2012).

Para Smith (1984) surgida nas paisagens românticas da natureza no século
XIX nos EUA o naturalismo cristianizado, onde Deus e a natureza deixavam de ser
distintos e separados, onde o maior significado da natureza é permanecer como
aparição de Deus.
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Deus era a garantia de uma finalidade, da ideia de que cada coisa ocuparia
um lugar determinado e de que tudo estaria em harmonia, não cabendo pensar em
como seria com os objetos desprovidos de finalidade.
A contradição contida na concepção de natureza mostra sua evidencia
quando sugere que a natureza pode ser humanizada sem ser violada, que perpassa
a política desenvolvimentista para a própria legitimidade de seus fundamentos.
Aliada a ideia de progresso a natureza é tomada como recurso para produção
industrial fortemente manipulada e transformada em produtos manufaturados pelos
avanços da técnica, tecnologia e da ciência. Uma concepção utilitarista da natureza
que tem nas suas bases de legitimidade a retórica do conceito religioso, moral e
nacionalista da tradição romântica sob os quais a conquista agressiva do país pode
se realizar.
É lugar comum que se faça alusão a escolaridade para se estabelecer uma
relação de maior ou menor conhecimento, desalienação e de maior ou menor
integração as políticas públicas desenvolvidas no território. Embora na pesquisa
quase 70% dos entrevistados possuem do nível médio ao curso de pósgraduação,quando este dado foi analisado juntamente ao conceito de natureza
cerca de 30% dos entrevistados com ensino médio incompleto e completo
responderam que anaturezaé tudo criado por Deus e nessa mesma linha
responderam cerca de 22% dos entrevistados com nível superior incompleto e
completo e os pós-graduados (Figura 17).
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Percentual de entrevistados

Figura 17 - Sergipe, Território da Grande Aracaju: Compreensão sobre a natureza
x escolaridade
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Fonte: Pesquisa de campo (agosto a outubro de 2011 e de julho a outubro de 2012).
Legenda:EFI: Ensino Fundamental Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo; EMI:
Ensino Médio Incompleto; EMC: Ensino Médio Completo; ESI: Ensino
Fundamental Incompleto; ESC Ensino Fundamental Completo e PG: PósGraduado.

Segundo Smith (1984) quanto mais se elevava a natureza a divindade, tanto
mais radicais eram as tentativas de dominação. A romantização da natureza deu-se
não como uma possibilidade, mais uma necessidade ideológica, uma forma de
controle e transformação em mercadoria.
Para Harvey (2008b,p.47) ―o projeto teológico pós-moderno é reafirmar a
verdade em Deus sem abandonar os poderes da razão. [...] Há uma perda da
continuidade histórica nos valores e crenças, tomadas em conjunto[...]‖. Observando
que o natural não é mais um referencial dado, mas um referencial construído
reflexivamente a partir de uma carga de valores morais. Nesse sentido, Giddens
(2002), chama atenção para os programas ecossociais, em que a forte associação
sociedade-naturezaque faz qualquer programa de ação ambiental que passou por
processos sociais de escolha e valoração moral.
Quanto à concepção do meio ambiente obteve-se para 47,5% dos
entrevistados (Figura 18) o termo habitatassociada à casa onde todos habitam e que
se tem que cuidar.Já para 40,80% dos entrevistados perceberam o ambiente como
um conjunto de seres vivos interagindo com a base natural da condição de vida
(água, terra, ar, minerais entre outros).
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Figura 18 - Sergipe, Território da Grande Aracaju: Compreensão sobre Meio Ambiente
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Fonte: Pesquisa de campo (agosto a outubro de 2011 e de julho a outubro de 2012).

A conceituação de ambiente tem sido identificada desde a ênfase local a
ênfase global e tem cruzado a sociedade nacional, o indivíduo e a sociedade global.
Mas o emergir de um ambiente em crise, que precisa de cuidados se dá
noambientalismo contemporâneo, a partir da segunda metade do século XX, em um
contexto de crise da modernidade industrial enquanto processo civilizatório e de
desenvolvimento. E serve ao processo de individualização do problema, a
fragmentação das políticas públicas e da dimensão pública, que esvazia a ação
política e vincula a condição de cidadania ao padrão de consumo.
As análises ambientais baseada na capacidade de suporte regionais e
subnacionais têm o universo explicativo na análise das sociedades e Estado
nacionais, análises globais de esgotamentos de recursos naturais, das mudanças
ambientais em nível planetário comoreferencial teórico; por outro lado, diversos
estudos de movimentos ambientalistas, de mudanças de comportamento em relação
às questões ambientais têm-se desenvolvido a partir das interações entre indivíduo
e sociedade; no qual há uma forte tradição em olhar para o desenvolvimento da
modernidade, através da dinâmica da sociedade industrial, capitalista, como
responsável pela degradação ambiental. A modernidade tem sido acompanhada
pela degradação ambiental, mas concomitantemente, o desenvolvimento dos
conhecimentos ambientais a partir do avanço da técnica e tecnologia e as pressões
sociais criaram uma base social para uma reflexão do curso degradador da
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modernidade na direção do que denominam modernização ecológica (BUTTEL,
1996).
A compreensão sobre o meio ambiente é principalmente difundida pela mídia
e pelo conhecimento formal onde a educação formal se constitui no modo de
transmissão essencial. Podemos observar na figura 19 a partir da educação formal,
principalmente no ensino médio, com 17%, seguido do ensino superior incompleto e
completo com 18% que o conhecimento sobre o meio ambiente é percebido como
habitat e no ensino fundamental, com 16% dos entrevistados ainda não se formou
uma compreensão do que seja meio ambiente.
Figura 19 - Sergipe, Território da Grande Aracaju: Compreensão do meio
ambiente x escolaridade
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Fonte: Pesquisa de campo (agosto a outubro de 2011 e de julho a outubro de 2012).
Legenda: EFI: Ensino Fundamental Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo;
EMI: Ensino Médio Incompleto; EMC: Ensino Médio Completo; ESI: Ensino
Fundamental Incompleto; ESC Ensino Fundamental Completo e PG: PósGraduado.

Mas, é a partir da institucionalização da questão ambiental que se abre a
possibilidade de criar a vontade individual de se encarregar e se responsabilizar pelo
meio em que vive (sua casa) suscitando a responsabilidade individual local e os
deveres subsequentes, onde as obrigações parecem ser justificadas se identificadas
as suas vantagens. Para Jameson (1996), cria-se uma sensação maior de
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autonomia individual e de criação cultural, contudo, sobre crescente concentração
do poder político e acúmulo econômico.
Nas entrevistas realizadas com os gestores estaduais e municipais, quando
interpelados sobre a compreensão do meio ambiente, houve o predomínio nas
respostas contemplando a ação do indivíduo no meio, no controle e no domínio
sobre a natureza, e também,na interação indivíduo-meio. Vejamos algumas falas:
- O meio ambiente se faz pelo controle e manutenção da natureza, e
a convivência de maneira sustentável (Secretario de Obras e Meio
Ambiente de Riachuelo/SE, pesquisa realizada em 10/05/2012).
- O meio ambiente é natureza e a forma de proteger a natureza
(Diretor de Controle Operacional da Emsurb em Aracaju/SE,
pesquisa realizada em 15/05/2012).
- É o meio de circulação da natureza e a interação do ser humanonatureza (Secretária Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e
Abastecimento da Barra dos Coqueiros/SE, pesquisa realizada em
03/04/2012).
- É a face consciente do indivíduo em face do seu olhar, assim como
o consciente está para a formação da razão (Secretário Estadual do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, pesquisa realizada em
17/05/2012);
- É o local onde desenvolvemos todas as atividades (Secretario
Municipal de Meio Ambiente de Laranjeiras/SE, pesquisa realizada
em 10/05/2012).
- São sistemas com elementos bióticos e abióticos (Secretario de
Meio Ambiente de Nossa Senhora do Socorro/SE, pesquisa de
campo realizada em 19/04/2012).
- É o conjunto da arquitetura feita por Deus (Secretário da
Agricultura, Irrigação, Abastecimento e Meio Ambiente de
Maruim/SE, pesquisa realizada em 11/05/2012).
- Envolve todas as coisas vivas e não vivas ocorrendo na terra ou em
alguma região dela que afetam os ecossistemas e a vida humana
(Secretario de Meio Ambiente e Saúde de Itaporanga D‘Ájuda/SE,
pesquisa realizada em 22/04/2012).
- Todas as relações humanas com a natureza (Secretário da
Juventude, do Esporte e Meio Ambiente de São Cristóvão/SE,
pesquisa de campo realizada em 24/04/2012).
- Lugar onde agente ocupa (Secretario de Agricultura e Meio
Ambiente de Santo Amaro das Brotas/SE, pesquisa realizada em
12/04/2012).

A ideia central dos gestores ambientais refere-se a dominação e ação sobre o
meio ambiente, que recebe influência da política internacional e da política adotada
no país, de comando e controle

da natureza, influenciando atitudes e
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comportamentos mais adequados sobre o ambiente, sem reflexão social e política
de seus condicionantes históricos.
Compreender o ambiente como um lugar de necessidades comuns, do
destino comum da humanidade e das vantagens recíprocas, é essencial para impor
as regulamentações, justificar restrições legais e regras internacionais, que só se
efetuam quando os indivíduos acreditam na sua utilidade e sentido.
O ambiente é então diminuído, quando nas suas mensagens tem implícita a
linguagem da dominação e
sintonizam-se com a ideologia da produção e do consumo na medida
em que a natureza é tida apenas como meio ambiente, o habitat, o lá
fora, a casa do homem. Assim o homem, ele próprio, não é um ser
natural. O habitante não é natureza: ele é um ser descolado da
natureza. Ao apresentar-se desta forma a natureza e o homem,
esses materiais não possibilitam o entendimento do que estes entes
efetivamente o são: não compreendem o homem como ser naturalhistórico, desqualificam e objetualizam a natureza [...] (PEDROSA,
2007, p. 108).

O desenvolvimento sustentável passa a ser uma meta a ser atingida na
política ambiental afetando os sujeitos e sua organização. E segundo discurso
oficial, apontou para a incompatibilidade entre desenvolvimento propagado e os
padrões de produção e consumo vigentes consubstanciado no Relatório de Brudland
(1987)32. Nesses termos o desenvolvimento sustentável serviria para reparar os
transtornos temporais provocados pela dinâmica da natural do sistema capitalista,
que permitiria aos pobres, excluídos do sistema, em um futuro próximo desfrutar das
mesmas benesses dos ricos sem causar esgotamento dos recursos naturais. Dessa
maneira as políticas ancoradas no desenvolvimento sustentável seriam a
preocupação e a consciência do sistema, saindo em ajuda aos necessitados e em
defesa do meio ambiente sem comprometer a economia.
Em pesquisa realizada cerca de 37,50% dos entrevistados das comunidades
nos municípios que compõem o Território da Grande Aracaju(Figura 20) acreditavam
no desenvolvimento sustentável como progresso, melhoria social, oferta de
empregos, acesso a tecnologias, bens e serviços.

32

Relatório Brundtlandé o documento intitulado, Nosso Futuro Comum(Our Common Future),
publicado em 1987 pela ONU. Neste documento, o desenvolvimento sustentável é concebido como: o
desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.
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Figura 20 - Sergipe, Território da Grande Aracaju: compreensão sobre desenvolvimento
sustentável
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Fonte: Pesquisa de campo (agosto a outubro de 2011 e de julho a outubro de 2012).

Já para 34,20% dos entrevistados o desenvolvimento sustentável foi
concebido como conciliação entre desenvolvimento e proteção da natureza.
Proposta discutida e construída e difundida em escala global nas conferencias
internacionais e que, no Brasil, vem sendo implementada e executada pelo Estado,
sob os auspícios de políticos, técnicos e acadêmicos empenhados em propor
opções para solucionar os impasses do desenvolvimento, e o local passa a ser o
lugar de oportunidades.
A rede de discursos, políticas públicas, planejamento e práticas, que
consolidam esse tipo de representação sobre o desenvolvimento, repassam a ideia
de um meio em constante transformação, afetado por múltiplas deficiências,
necessitando de ajuda e de um planejamento racional, que consiga incorporá-lo à
trilha de desenvolvimento atingido pelos países desenvolvidos.
A análise dos dados permite considerar que as políticas públicas apregoam
para comunidades que através de uma reconversão dos defeitos (capacidade
destruidora dos recursos e fomentadora de desastres ambientais), em virtudes e
melhorias sociais o desenvolvimento sustentável aparece como um propósito
carregado de potencialidades, as quais,devidamente articuladas, que lhe permitiriam
atingir estágios mais elevados de desenvolvimento econômico com melhoria social.
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Segundo Luxemburgo (1985) em todos os estágios de desenvolvimento humano, o
processo produtivo consiste na unidade das condições técnicas e sociais, na
configuração específica da relação dos homens com a natureza e das relações dos
homens entre si.
Ao analisar os dados da pesquisa a compreensão sobre desenvolvimento
sustentável em relação ao grau de escolaridade (Figura 21) observou-se que no
ensino fundamental para 49% dos entrevistados, prevaleceu à ideia de
desenvolvimento vinculada com a noção de progresso e desvinculada da questão
ecológica. Já para os 21% dos entrevistados com ensino superior aos pósgraduados

o

desenvolvimento

sustentável

compreende

a

conciliação

de

desenvolvimento com proteção da natureza.
Figura 21 - Sergipe, Território da Grande Aracaju: Compreensão sobre desenvolvimento
sustentável x escolaridade
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Fonte: Pesquisa de campo (agosto a outubro de 2011 e de julho a outubro de 2012).
Legenda: EFI: Ensino Fundamental Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo;
EMI: Ensino Médio Incompleto; EMC: Ensino Médio Completo; ESI: Ensino
Fundamental Incompleto; ESC Ensino Fundamental Completo e PG: PósGraduado.

Os dados permitem aferir que o desenvolvimento sustentável enquanto
modelo ideológico, hegemônico apoiado no paradigma clássico do antropocêntricocartesiano, que separa a homem da natureza e permite adominação da última pelo
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primeiro, é à base da política ambiental em que se inscrevem as comunidades
entrevistadas. E,
[...] ganhou notoriedade possivelmente por ter sido adotado em
importantes documentos como a Estratégia mundial para a
Conservação (UICN, WWF e PNUMA, 1980), o informe 4 São Luís –
MA, 23 a 26 de agosto 2005 Nosso Futuro Comum, da Comissão
Brundtland (ONU, 1987), Cuidar da Terra (UICN,WWF e PNUMA,
1991) e o Informe da Comissão de desenvolvimento e Meio
Ambiente da América Latina e Caribe (1991). A definição mais
conhecida é o da Comissão Brundtland (Nosso Futuro Comum,
1987) segundo a qual o desenvolvimento sustentado é aquele que
satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas (DIEGUES,
1992, p. 19).

Baseada nesse modelo hegemônico aPolítica Nacional do Meio Ambiente, após
estabelecer seu objetivo geral no art 2o, define o que chama de princípios
norteadores das ações e estabelece a compatibilidade ambiental com o modelo
econômico no art 4o.
Art.2o - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por 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, atendidos os
seguintes princípios: [...]
I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico,
considerando o meio ambiente como um patrimônio publico a ser
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso
coletivo.
Art.4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I - à
compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico
(BRASIL, Lei no. 6.938, 1981).

A produção capitalista disfarçou-se no termo desenvolvimento e nas altas
rentabilidades econômicas baseadas na exploração do trabalho e dos recursos
naturais, com consequentes externalidades de poluição, contaminação e exclusão
que são disfarçadas pela noção de sustentabilidade. Enquanto a palavra
desenvolvimento remete as noções de crescimento emelhorias para todos, o termo
sustentável se refere à manutenção de um dado estado de coisas, que não
necessariamente é o meio ambiente, mas a sustentabilidade da lucratividade
econômica.
Os meios através dos quais se consegue o fim último do desenvolvimento
foram ampliados, já não é só por meio da industrialização, da ampliação do
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comércio

e

do

investimento

em

tecnologia,

que

o

desenvolvimento

se

realizaria.Aspectos como a participação, solidariedade, recursos endógenos e
empreendedorismo se acoplam nesses novos meios que permitirão ao localintegrase ao consumo na lógica de mercado, universalizado comportamentos, e
implementando estratégias de controle capazes de garantir a acumulação
capitalista. Onde a
tecnologia na perspectiva de valorização do capital é constantemente
inovadora, revolucionária. Todo seu aprimoramento é acompanhado
de um aumento da divisão social do trabalho, a qual é fonte de todas
as alienações. Assim longe de simplesmente produzir as relações
sociais, ela é produzida pela relação representada pelo capital
(OLIVEIRA, 2007, p. 55).

Mas é a partir da expressão visível da questão ambiental,como os impactos
territoriais reestruturadores do espaço produtivo, que provocaram a destruição.
depredação ambiental e a emergência de problemas sociais, políticos e culturais.
Diante da globalização neoliberal os conceitos de natureza, meio ambiente e
desenvolvimento

sustentável

tornam-se

mais

evidentes,

tomam

corpo,

se

institucionalizam esão absorvidos pela sociedade de classes estruturalmente
desiguais, envolvendo sujeitos antagônicos que passam a condicionar, gerenciar e
regrar o uso dos recursos naturais. Com esse objetivo o homem é alienado da
natureza e passa a se constituir sujeito do capitalismo integrando-se a lógica da
produção e do consumo.
Não indiferente, a ciência e tecnologia que se constituem nas instituições de
ensino e pesquisa preparadas para ensinar arte de explorar, realizam pesquisas
estranhas a satisfação das necessidades materiais da classe trabalhadora e tendem
a cumprir aos propósitos da acumulação capitalista. Por isso, o acesso da classe
trabalhadora ao conhecimento e apropriação da ciência e tecnologia não a libertará
da alienação e nem libertará a natureza da exploração destrutiva porque isso não
garante por si só o fim do domínio do capital no processo do trabalho. É nesse
sentido de reprojetamento e transformação da ciência e tecnologia combinada a
ascensão da classe trabalhadora e de reestruturação da natureza no processo
produtivo que discutiremos o item seguinte.
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7.2 A Ciência da Técnica e a Tecnificação da Ciência
As principais ações das políticas públicas ambientais destinaram-se a
conservação e preservação dos recursos naturais através da utilização e
uniformização da técnica e da tecnologia para atuar sobre o território. O Estado
assume a pesquisa científica destinada primeiramente ao setor militar, que passa
então a fluir para esferas civis. Dando total destaque a ciência e a tecnologia como
principal força produtiva para o desenvolvimento econômico.
Cria-se assim uma perspectiva na qual a evolução do sistema social
parece estar determinada pela lógica do progresso técnico-científico.
A legalidade iminente de tal progresso parece produzir coações
materiais pelas quais se deve pautar uma política que se submete às
necessidades funcionais (HABERMAS, 1968, p.23).

Assim, as relações técnicas são determinadas e condicionadas pelas relações
de produção, fazendo com que, segundo Winner (1985) uma mesma relação técnica
seja regida por diferentes relações sociais. E estas relações sociais se incorporam à
própria técnica, expressando-se em determinadas relações de poder.
No caso da criação das Unidades de Conservação (UCs) em Sergipe iniciada
em 1990, antes da Lei 9.985/2000que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de
Conservação (SNUC),com a Unidade Conservação Paisagem Natural Notável,Lei no
2.825, área de especial proteção ambientaltodo o trecho do rio Sergipe, que serve
de divisa entre os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros e asáreas de
proteção ambiental da foz do Rio Vaza-Barris, Lei no 2.795, que compreendem as
Ilhas do Paraíso e da Paz, localizadas respectivamente na foz do Rio Vaza-Barris e
na foz do Rio Santa Maria, se encontram em fase de recategorização.
A criação das UCstem-se mostrado centralizada tanto no processo de criação
como na forma de gestão, no uso e ocupação do solo sem ampla participação
popular. Dessa forma, foram criadas em Sergipe quatro UCs federais, sete UCs
estaduais, mais cincoem criação e sete UCs municipais (ver figura 22). Dentre estas,
dez estão localizadas no Território da Grande Aracaju, localonde ocorrem
constantes

pressões

e

tensões

de

naturezas

diversas

com

tendências

macroeconômicas de mundialização da economia que acentuam as particularidades
territoriais.
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Figura 22 – Sergipe. Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais

Fonte: SEMARH (2012).
Elaboração: SOUZA, Bruno; FONTENELE, Ana Consuelo F. (2012).
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Segundo Pereira (2005) processos e relações transescalares apresentam
velocidades de rearranjos daquelas exigidas para escalas local, regional e global.
Essas

oscilações

podem

fornecer

descompassos

comprometedores

do

planejamento ambiental com referência à integração setorial e entre esferas de
governo.
O descompasso pode ser visto quando da criação das UCs, como as que
estão sendo criadas no estado, onde novas dinâmicas se impõem e por serem
contraditórias engendram conflitos que podem levar a um mau gerenciamento
técnico, ao desperdício de recursos e perda do propósito. As áreas protegidas
podem surgir como áreas de não interesse mercantil imediato, porém pode servir
para minimizar pressões e interesses gerados nesse setor que o capitalismo
estabelece ao se apropriar da natureza.
No discurso de proteger o que restou da biodiversidade, estratégia tem sido
adotada pelo Estado que reforça a criação de áreas prioritárias para proteção de
remanencentes florestais e apontam pressupostos de interesse no uso e
ordenamento do território, fundamentados em instrumentos legais definidoresda
política estadual de florestas. Nesse sentido foi realizado o mapeamento florestal do
estado e seu potencial fitogeográfico (ver figura 23) que definem áreas a
serexplorada, desde o extrativismo (coleta de óleos, palha, sementes, resinas, etc.),
a economia verde (serviços ambientais, exploração de madeira certificada).

259

Figura 23 - Mapeamento florestal do estado de Sergipe, 2010

Fonte: SEMARH (2010).
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Outra forma de preservação ambiental aplicada na política ambiental
considerando as reservas florestais são as Reservas Legais assim definidas na atual
Lei no12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa ou plantada em torno de 20% da propriedade rural, identificadas com a
análise técnica e posterior emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) realizados
pelo Estado. A expansão das atividades de gestão dos recursos naturais é realizada
pelo Estado à medida que a complexidade crescente da economia capitalista requer
mais mediação política da reprodução socioambiental.
As reservas legais como política pública de Estado promove o ordenamento
territorial e são consideradas pelos proprietários de terras como unidades
inexploradas com vazio populacional, sem valor econômico o que imobiliza a terra
economicamente. Fato esse que desde 1999 a Câmara dos Deputados, com maioria
ruralista vinha discutindo atualizações do Código Florestal, Lei Federal no4.771 de
1965, na tentativa de diminuir as APPs e as Reservas Legais, como também a
anistia a passivos de multas por crimes ambientais. Contestou-se através da MP no
1956-50/00, Art. 16, inciso II, o limite do direito de uso da propriedade e os
percentuais de 20%, 35% e 80% da área do imóvel destinada a Reserva Legal, de
acordo com a região e a fisionomia vegetal.
Em setembro de 2009 foi criada uma Comissão para analisar os seus
diversos Projetos de Lei, sendo nomeado o deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP)
como relator do projeto, que foi emitido em 2010 com o discurso de aumentar a
produção de alimentos. Dentre as demais prerrogativas estava à dispensa da
Reserva Legal para as pequenas propriedades ou posses rurais (até 04 módulos
fiscais) e a redução da Reserva Legal para fins de regularização ambiental, uma
forma de flexibilização da legislação ambiental para regulação através do mercado
verde criado para solucionar os problemas ambientais dentro da lógica de mercado,
sem questionar as estruturas do sistema capitalista.
Para Carneiro (2005) o Estado goza de prerrogativas de exercer um tipo de
ação que é, ao mesmo tempo, condição para a realização de todas as outras
atividades.
Trata-se do poder de juridificação: no lugar dos vínculos pessoais
tradicionais, locais, pré-modernos, rompidos pelo avanço do
mercado, deve-se erguer uma enorme supra-estrutura jurídica que
cuide continuadamente da codificação das relações sociais e da
preservação do caráter vinculatório do direito para os habitantes de
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um vasto território, caráter esse se assegura pelo monopólio da
coação (CARNEIRO, 2005, p. 35).

Mesmo com essa prerrogativa, salvo conflitos gerados entre ambientalistas,
cientistas e ruralistas nas audiências públicas, as Reservas Legais continuaram
como política pública de Estado, porém, não mais averbada em cartório, mas
obedecendo a um Cadastro Ambiental Rural realizado pelo o órgão ambiental
estadual.Nesse sentido, foram destinadas áreas em todo território nacional como
reservas florestais, que reforçaram o avanço do Estado sobre o território,
incorporando os fundos territoriais do país ao processo de valorização. Em outros
termos, através da expansão tanto das UCs como das Reservas Legais o poder
público federal, estadual e municipal não só limitam o uso, como retiram do circuito
produtivo tradicional parte do território a ser mantido como fundo para novos
projetos, como reserva de valor para o futuro.
Em Sergipe o processo de averbação da reserva legal iniciou no ano de 19801989 pelo IBDF,no período de 2004 a 2013, foram averbadas uma área total de
26.891,48 hectares. Dos quais 7.014,91 ha no Território do Alto Sertão Sergipano,
seguido do Território da Grande Aracaju com 4.596,93 ha e do Centro Sul Sergipano
com 3.894,39 ha. Os anos em que foram realizadas mais averbações de reservas
legais foram em 2011 com 11.038,12 ha, 2006 com 4.150,98 ha e em 2005 com
5.101,44 ha (verfigura 24), devido a maior quantidade de técnicos destinados a esse
fim.
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Figura 24 - Sergipe. Reserva Legal averbada por área, de 2004 a 2013

Fonte: SEMARH (2012)
Elaboração: SOUZA, Bruno; FONTENELE, Ana Consuelo F. (2012).
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No período de 1980-1989 foram averbados 53 estabelecimentos rurais pelo
órgão responsável a época o IBDF, totalizando uma área de 6.183,31ha
correspondente a 0,28% do estado. No período de 1990 a 2007 as averbações
passaram a cargo do IBAMA, que averbou 481 estabelecimentos correspondentes a
1,5% da área total do estado. Já no ano de 2008 através do processo de
descentralização da política ambiental em Sergipe a averbação da reserva legal
ficou a cargo da ADEMA atingindo seu ponto máximo de averbação/área em 2011,
até este ano foram 180 estabelecimentos averbados que correspondiam a 0,3% da
área do estado.
As áreas preservadas são criadas como alternativa a destruição dos biomas
remanescentes, alijados pelo processo produtivo, ese propuseram corrigir os
aspectos destrutivos da expansão do agronegócio,da urbanização, com o intento de
propiciar a continuidade da exploração. Esse tipo de política propôs a princípio o
ordenamento territorial que coloca sob proteção e conservação de fragmentos de
biomas (como a caatinga e a mata atlântica) que se apoiaram sobre o quadro natural
e se constituíram em escala local sobre os processos culturais, ecológicos,
econômicos, políticos e ambiental, que produziram formas concretas de ocupação,
utilização e produção de espaço.
À Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do país, restando apenas
7% da sua cobertura original (MMA, 2011). A gravidade da situação não é menor em
Sergipe, visto que nos últimos anos foram definidas áreas prioritárias para
conservação de mata atlântica, como a Área de Proteção Ambiental (APA) Morro do
Urubu, uma das primeiras Unidades de Conservação definida em Aracaju,segundo
Matos (2009) a área total da APA corresponde a 213,8724 ha (duzentos e treze
hectares, oitenta e sete ares e vinte e quatro centiares), com um perímetro de
8.135,28m (oito mil cento e trinta e cinco metros e vinte e oito centiares) (ver figura
25), instituído pelo Decreto Estadual no 13.713 de 15 de junho de 1993.
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Figura 25 - Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu, Aracaju/SE

Fonte: Base Cartográfica PMA/SEPLAN (2006), adaptado por MATOS (2011).

A APA Morro do Urubu recebe pressões por urbanização e especulação
imobiliária visto que a área definida no Decreto Estadual foi estabelecida em meios
aos conflitos gerados pela expropriação e apropriação do lugar que terminou na
implantação dos bairros hoje estabelecidos na região, como: Porto Dantas,
Palestina, Industrial, Japãozinho e Santo Antonio, associados ao ecossistema de
manguezal e aos corpos hídricos, Rio do Sal e Rio Sergipe, na zona norte do
município de Aracaju. Esse local tem atraído os especuladores imobiliários que
visualizam a possibilidade de aumentar o valor dos imóveis agregando-os aos
benefícios dos serviços ambientais advindos da APA e dos ecossistemas
associados.
No ano de 2012, foi incorporado ao monitoramento das áreas protegidas o
mapeamento do manguezal sergipano utilizando-se da tecnologia de monitoramento
por satélites, as imagens foram realizadas pelo satélite RapidEye, e por meio do
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geoprocessamento e sensoriamento remoto que definiu limites do espaço territorial e
seus recursos ambientais (ver figura 26), sob regime especial de administração,
através da ADEMA, ao qual se aplicam garantias de proteção. Estas garantias
servem para minimizar as pressões por urbanização e outros interesses com relação
mercantil que o capitalismo estabelece ao se apropriar da natureza. Porém, ao
estabelecer, também a garantia de relações de propriedade, em que alguns têm
domínio sobre porções do espaço, o Estado veda outros de usufruí-los.
Figura 26 - Levantamento quantitativo de manguezal em Sergipe

Fonte: SEMARH/ADEMA (2012).

266

O mapeamento do manguezal atingiu uma área total de25.626,24hectares,
correspondente a 1,17% do território sergipano dos quais 2.911,07 hectares estão
situados na região do Baixo São Francisco; 291 hectares no Leste Sergipano,
13.325,46hectares na Grande Aracaju e 8.343,23 hectares na região do Sul
Sergipano. A área correspondente ao manguezal da Grande Aracaju equivale a 52%
da área total de manguezais do Estado, em média 6,54% dos municípios e 0,61% do
território de Sergipe.
Esse instrumento tecnológico é lançado para a população sem nenhum
conteúdo teórico do que seja o manguezal, o que ele representa para a população e
porque está sendo preservado. Não existe participação popular na sua construção,
conforme consta na figura 27, numa constatação que é o funcionamento dos meios,
e não o produto que realmente conta. A possibilidade da eficácia caracteriza a
tecnologia como um meio com fim em si mesmo, exercendo um poder tecnocrático
sobre a população e propondo aconservação do ecossistema independente do
mundo social.
Figura 27 - Lançamento do Projeto delevantamento quantitativo do manguezal de Sergipe

Fonte: SEMARH/ADEMA (2012).
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Para Feenberg (1992), os deterministas se apoiam no suposto de que a
tecnologia tem uma lógica funcional autônoma que pode ser explicada sem
referencia à sociedade. Para Marx as tecnologias serviram para perpetuar a
exploração da classe trabalhadora pelos donos dos meios de produção. ―Poder-se-ia
escrever toda uma história dos inventos que, a partir de 1830, surgiram apenas
como uma arma do capital contra os motins operários‖ (MARX, 1996, p.66).
Os elementos naturais são tidos como fatores de produção, componentes do
capital, sujeitos as exigências de acumulação indefinida que necessitam de
tecnologia e infraestrutura para ser explorados e que podem conduzir a um estado
de degradação.
A conservação dos elementos naturais parece ser uma meta institucional sem
interação com a sociedade, na medida em que não aparece na pesquisa de campo
como um problema a ser superado. Os maiores problemas ambientais locais que
aparecem em cerca dos depoimentos de 49% dos entrevistados são o saneamento
básico (resíduos sólidos e domésticos), a falta de segurança e de emprego,
observados na figura 27. A questão do desmatamento e proteção de biomas não
aparecem nas respostas dos entrevistados como uma preocupação iminente da
população visto que apenas 2% dos entrevistados citou o desmatamento como
problema ambiental local.
Figura 28 - Problemas ambientais locais
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Fonte: Pesquisa de campo (agosto a outubro de 2011 e de julho a outubro de 2012).
Legenda:1-Resíduos sólidos, mobilidade urbana e indústrias; 2- Esgoto, lixo e falta de segurança; 3Falta de segurança, de emprego e enchentes; 4- Lixo, esgotos e falta de emprego; 5Falta de segurança, de emprego e de iluminação pública; 6- Falta de segurança, de
transporte coletivo, de e de emprego.
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A criação de espaços protegidos não nasce das reivindicações da população
local, enquanto iniciativas gestadas por essa população, que apontasse para um
controle progressivo de reprodução social, ancoradas nos valores de uso.O que
ocorre é a institucionalização da conservação da natureza e adaptação ao controle
hierárquico das forças produtivas e das relações de produção.
Nesses propósitos, a coordenação, controle e operacionalização das
Unidades de Conservação (UCs)sãode responsabilidade da Superintendência
Estadual de Biodiversidade e Florestasda SEMARH que administra as UCs, através
dos planos de manejo o qual define as ações a serem executadas. À
Superintendência cabe também assessorar as comunidades eos poderes públicos
locais para a formação ou consolidação dos Conselhos Gestoresdas Unidades de
Conservação os quais devem estabelecer prioridades, promover conformidade com
outras ações de conservação, estabelecer parcerias com outras instituições
principalmente de pesquisas e educativas.
As UCs recebem recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente para as UCs
Federais e do Fundo Estadual do Meio Ambiente para as UCs Estaduais e
principalmente de recursos advindos de empreendimentos de grandes impactos em
regime de compensação ambiental na ordem de 0,5% do valor total do
empreendimento, numa racionalidade de reprodução capitalista de destruição
criativa, na medida em que se utiliza de recursos de obras impactantes para
promover a conservação e manutenção de nichos ecológicos.
O caráter compensatório, para efeito de política pública, tem nos estados o
discurso, porque o efeito simbólico do termo contribui para consolidar uma
perspectiva política de abordagem dos problemas com suas possíveis respostas e
resoluções, deslocando-os de uma totalidade concreta. O enfoque direcionado as
políticas compensatórias tende a reconhecer a exacerbação da utilização dos
recursos naturais e seu caráter degradador, excludente e subordinativo das
comunidades, ao máximo de sua liberdade sem comprometer os propósitos da
conservação da natureza em sua unidade e equilíbrio.
É evidente que o controle dos recursos naturais é indispensável para
assegurar o padrão de acumulação do capital (HARVEY,) como é evidente que o
país na condição capitalista dependente ―[...] a economia local é cada vez mais
dependente do circuito do capital internacional e, nesse circuito, a hiperexploração
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do trabalho e dos recursos naturais são condições necessárias‖ (LEHER, 2007,
p.238).
Nesse sentido, a ciência e tecnologia são indispensáveis para o controle e
dominação da natureza e para contribuir com o ocultamento das contradições da
produção capitalista, que são evidenciadas nas diversas formas de destruição
ambiental e da força de trabalho. Se interpretássemos que a posse da técnica e
tecnologia pelos capitalistas, estes com o poder de decisão de natureza
técnica,teriam um poder de determinação semelhante à posse do capital, esta posse
daria a eles um maior poder de decisão nos processos de trabalho.
Marx explicita essas condições em que a ciência e a tecnologia transformam
forças naturais em maquinaria, a qual substitui o trabalhador e o subjuga.
A unidade na cooperação, a combinação na divisão do trabalho [na
manufatura],o emprego, na maquinaria para fins produtivos, das
forças naturais e da ciência junto com os produtos do trabalho, tudo
isso se opõe aos próprios trabalhadores individuais como algo
estranho e coisificado, [...] as formas sociais de seu próprio trabalho
ou as formas de seu próprio trabalho social são relações constituídas
de
maneira
que
deles
em
nada
depende;
os
trabalhadores,subsumidos ao capital, tornam-se elementos dessas
formações sociais, mas essas formações sociais não lhe pertencem.
Enfrentam-nos portanto como estruturas do próprio capital [...]
distintas da força de trabalho individual,oriundas do capital e nele
incorporadas (MARX, 1980, p.386).

Para Pereira (2005, p.126), ―os tecnocratas, adotando um consenso gerado
no debate ambiental, se apoderam de procedimentos políticos disfarçados em
soluções técnicas‖.Evidencia-se o poder de classe onde,
A tecnocracia não seria então a consequência direta do efeito
de um imperativo tecnológico, mas da maximização do poder
de classe sob as circunstâncias especiais de sociedades
capitalistas e da tecnologia que engendra (NOVAES, 2007,
p.92).
Na leitura de Mészáros (2002), a tecnologia é inserida no processo de
produção e estruturada com o único propósito de reprodução ampliada do capital, a
qualquer custo social.
A tecnologia - que pode ser considerada em principio neutra – em
alguns aspectos, isto é, até que tal visão seja modificada
significativamente pela força de outras considerações fundamentais,
na realidade adquire, por meio de inserção social necessária, o peso
da inércia superpoderosa de um fator trans-histórico (MÉSZÁROS,
2002, p.528).
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Na sua visão instrumental a política ambiental tem na tecnologia a
neutralidade que a torna eficiente na gestão ambiental e na resolução das
externalidades ocasionadas pelo processo produtivo.Essa funcionalidade, para o
modelo de acumulação capitalista dos países periféricos seria consequência do fato
que, ao permitir o aumento da exploração da natureza para o desenvolvimento,
criaria novos postos de trabalho atenuando o desemprego e a destruição ecológica
com a aplicação de uma tecnologia instrumental.
Porém, no processo de uma integração econômica subordinada e excludente
que

produz

o

agravamento

desigual

e

predatório

do

estilo

de

desenvolvimento,desencadeando um amplo espectro de interesses e visões
ideológicas em um país,que é pensado pela burguesia como um espaço a ser
conquistado. Estas visões passam a difundir uma ―preocupação com bases
tecnológicas de um processo que permite a cidadania dos segmentos mais
penalizados [...]‖ e a ―[...] construção de um estilo de desenvolvimento humano‖
(NOVAES, 2007, p.167), com base na sustentabilidade, onde os problemas
ambientais devem ser assumidos cientificamente.
Nesse sentido, ―a tecnologia nos é apresentada como um meio para se atingir
fins, como ciência aplicada em equipamentos para aumentar a eficiência na
produção de bens e serviços‖ (NOVAES, 2007, p.75), não permeada pela luta de
classes. O que se pondera é a forma participativa das atividades estatais via política
pública, de forma a viabilizar o desenvolvimento consentido pela população, que é
ao mesmo tempo condição para o desenvolvimento de outras atividades
subordinadas ao imperativo de acumulação de riqueza abstrata (CARNEIRO, 2005).
―Pode-se falar também, da existência de renovação dos padrões de produção
no centro,que corresponde a (re)ordenamentos nas funções das economias
periféricas, que necessitam de adequações do espaço‖ (MORAES, 2000, p. 65) às
novidades tecnológicas introduzidas, reafirmam a subordinação periferia centro. Por
esta razão, a periferia não se configura somente como fornecedor de recursos
naturais para o centro, mas como um mercado promissor dos padrões de produção
vindos do centro, que impulsionam (re)ordenamentos das economias periféricas,
onde a conservação da natureza se apresenta como ondas modernizantes,
operadoras das adaptações à nova funcionalidade do sistema.
Quanto à participação da população local nas decisões da política ambiental
como forma de democratizar e desburocratizar as ações e políticas públicas que
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venham a incidir sobre ela, a pesquisa constatou que a inserção da população nas
decisões que concernem os mecanismos de democratização da política, é incipiente.
Apesar dos 72,50% dos entrevistados revelarem que houve mudanças significativas
locais, essas não refletiram nos mecanismos de participação e democratização da
política, como: participação em audiência pública, denúncia por crime ambiental e a
fiscalização ambiental(ver figura 29).
Figura 29 - Inserção da População nas Políticas Ambientais
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Fonte: Pesquisa de campo (agosto a outubro de 2011 e de julho a outubro de 2012).

As mudanças observadas no local, pelos entrevistados, têm a pressão por
urbanização seu componente principal.
- Aumentou as construções urbanas sobre áreas de mangue e
asfaltamento das ruas com construção de valetas. Antes se catava
guaiamum na frente da casa que era mangue (Pesquisa de campo,
Bairro Salgado Filho, Aracaju, 05/05/2012).
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- Aumentou a quantidade de casas e o comércio, pavimentação e
esgotamento sanitário, diminuíram a quantidade de terrenos baldios
e a poeira (Pesquisa de campo, Bairro Augusto Franco, Aracaju,
08/05/2012).
- Aumentou a urbanização, houve desmatamento de mangues,
desaparecimento de áreas verdes e poluição das fontes d‘águas
(Pesquisa de campo, São Cristóvão, 18/04/2012).
- Houve construção de fábricas, aumento das feiras e casas no morro
da cidade alta, aumentou o lixo e esgotos (Pesquisa de campo,
Itaporanga D‘Ájuda, 24/04/2012).
- Aumentou a urbanização, mais casas, pavimentação de ruas,
calçamento e melhoria dos acessos e do transporte. Houve
diminuição de áreas verdes eaumento das festas da padroeira, São
João e São Pedro (Pesquisa de campo, Nossa Senhora do Socorro,
19/04/2012).
- Aumentaram a pavimentação, loteamentos e procura de terrenos
para vender, diminuição das mangabeiras, coqueiros e aparecimento
de cercas (Pesquisa de campo, Barra dos Coqueiros, 03/04/2012).
- Aumentaram o desmatamento, a quantidade de casas, escolas,
posto de saúde, mas não tem maternidade o povo nasce em Aracaju
e nem água encanada tem para todos. Houve diminuição das olarias
e do trabalho de corte de cana-de-açúcar (Pesquisa de campo, Santo
Amaro das Brotas, 11/05/2012).
- Desde quando chegueino ano de 1986 só houve perdas na cidade.
Com a falência da Araújo houve muita perda de empregos, a
empresa tinha igual em Salvador, muita gente foi embora. O porto
estava sendo construindo e tinha muito emprego (Pesquisa de
campo, Maruim, 11/05/2012).
- Houve mudanças com a vinda da Universidade pra cá, aumentou a
quantidade de casas, de comércio, pavimentação de ruas e
movimentação de pessoas e festas (Pesquisa de campo, Laranjeiras,
10/05/2012).
- Comecei a trabalhar em 1978 e não vi muita mudança de lá pra cá,
só diminuição de empregos, sou fichado semestralmente na Usina
Pinheiro para trabalhar no laboratório e os outros seis meses passo
carregando caminhão de areia (Pesquisa de campo, Riachuelo,
10/05/2012).

A exploração dos recursos naturais envolve a construção de infraestrutura
para sua realização. Os elementos naturais são considerados fatores de produção
sujeitos a acumulação capitalista indefinida. Não só a pressão por urbanização é
sentida pela população conforme resultado da pesquisa, mas a falta de emprego, de
serviços públicos e políticas sociais são também bastante evidenciadas. As quais
tem suas raízes fincadas nas reformas neoliberais a partir da década de 1980,
provocandoa redução dos gastos públicos, flexibilização do mercado de trabalho
com abandono de políticas de proteção do emprego e a perda do controle nacional

273

sobre as moedas, incitando um crescimento sem emprego, sem perspectivas de
futuro para população e com destruição dos recursos naturais necessários a sua
reprodução.
Observa-se que mesmo os municípios que tem reservas minerais de valor
exploradas (petróleo e gás), como Aracaju, Itaporanga D‘Ajuda, Santo Amaro das
Brotas, isso não lhes trazem vantagens, visto que estas servem somente para
alimentar sistemas de transformação industrial em outros estados e em atéoutros
países. A privatização de estatais que exploram os recursos naturais, também
provoca desemprego e aumento da pobreza nos locais explorados. Atualmente 11
empresas exploram petróleo e gás no estado de Sergipe, Petrobras, Petrogal S. A.
(Petróleo de Portugal), UP Petróleo Brasil Ltda., Severo Villares, Silver Marlin, Ral
Engenharia, Quantra S/A, Arizônia Petroleo S/A,Nordoil, Starfish, Construtora
Pioneira, através de concessões de prospecção e exploração emitidas pela Agencia
Nacional de Petróleo (ANP).
A desnacionalização do controle sobre os recursos antes públicos, desde
recursos básicos, como água a empresas industriais de serviços, leva à
internacionalização de preços,aumentam o custo de vida em contextos nacionais de
ganhos diminuídos e desemprego maciço (GIFFIN, 2007).
Dados como estes refletem na compreensão dos aspectos considerados
positivos aos locais observados na pesquisa de campo, (figura 30), quais foram:
proximidade de parentes aparecem nos itens 2, 3, 4 e 6 representam 49% dos
entrevistados, proximidade do local de trabalho, aparece no ítem 6 com 23% dos
entrevistados e proximidade do centro da cidade aparece nos itens 2, 4 e 6, com
cerca de 69% dos entrevistados, aspectos que tem na política ambientalnão tem
interferência direta, devido esta administrar o uso dos recursos naturais,o domínio e
a apropriação desses recursos.
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Figura 30 - Aspectos positivos do local onde mora
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Fonte: Pesquisa de campo (agosto a outubro de 2011 e de julho a outubro de 2012).
Legenda: 1- Paisagem urbana, áreas verdes e do comércio; 2- Proximidade do centro, de amigos e
parentes; 3- Áreas verdes, praças e prox. centro da cidade; 4- Proximidade ao centro da
cidade, áreas verdes, do comercio local; 5- Prox. de amigos e parentes, comércio local e
praças; 6- Prox. do centro da cidade, de amigos e parentes e do local de trabalho.

Observou-se nesse contexto que os recursos locais disponíveis, como
qualidade do lugar, não são apropriados para uso social. O local passa então a ser
qualificado por suas heranças em termos de espaços construídos, vivificando os
espaços artificiais na lógica da produção capitalista do espaço, que aumenta a
dicotomia na relação sociedade/natureza.
Para Moraes (2000) a transformação dos meios naturais a partir de certo grau
de intervenção humana, coloca novas qualidades e novas relações que se agregam
aos processos constantes de reapropriação dos meios transformados, que são os
meios naturais que contém a marca de trabalhos pretéritos.
Contudo a atividade produtiva capitalista se tornara fora do controle
provocando riscos ambientais,devido à desregulamentação e liberalização financeira
promovidos pelo FMI e o BM, e estes são incapazes de interferir nessas transações
promovendo o crescimento da pobreza, destruição da natureza, guerras, violência e
lucros astronômicos para as corporações financeiras.
O desenvolvimento tecnológico é apontado como uma forma de diminuir a
destruição, promover a produtividade, o desenvolvimento e a melhoria da qualidade
de vida da população. No entanto, o desenvolvimento tecnológico é monopolizado
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por essas grandes corporações que buscam lucrar através dele em novas áreas e
sem controle social. Assim, os riscos e as condições nocivas podem se autoproduzir
e estender para as inovações científicas tecnoterapeutas, como por exemplo: os
filtros utilizados nas fábricas, os aterros sanitários, os aparelhos utilizados para
monitoramento do ar, fabricação de armas para conter e também fomentar a
violência, técnicas de descontaminação dos rios, de reestabelecimento de áreas
degradadas, entre outros.
Para Novaes (2007) o fetiche cultural na tecnologia reside no foco daquilo que
está na moda, na mudança contínua e incessante da tecnologia e na ideia de
avanços sempre benéficos aos indivíduos e a sociedades. No entanto, não se reflete
no que não está mudando, das relações de dominação que continuam a moldar a
sociedade e a tecnologia.
Quando se analisa a crise ambiental através da Política Ambiental, o foco das
ações é direcionado para a conservação da biodiversidade e o disciplinamento do
uso dos recursos naturais, reaproveitamento dos rejeitos, através de normas
técnicas, tecnologias de minimização de impactos e de recuperação ambiental que
entram no circuito de valorização e acumulação do capital. Com isto, há uma
imposição da racionalidade tecnológica pelas corporações, que é facilitada pelos
governos, condicionando à sociedade a naturalização dos riscos e limitando sua
participação nas decisões políticas.
Para Harvey (1996, p.148) ―todo debate sobre ecoescassez, limites naturais,
superpopulação, e sustentabilidade é um debate sobre a preservação de uma ordem
social particular mais do que um debate sobre a preservação da natureza per se‖.
Quando se analisam os agentes degradadores através das pesquisa de
campo, observados na figura 30, houveuma transferencia de responsabilidades para
a sociedade quando 25,58% dos entrevistados definem a sociedade como a
principal agente de degradação do meio ambiente, seguido das empresas com
20,93% e do governo com 13,95%.
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Figura 31 - Principais agentes degradadores do ambiente
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Fonte: Pesquisa de campo (agosto a outubro de 2011 e de julho a outubro de 2012).

Observa-se que a sociedade de um modo geral mesmo estando impedida,
pela sua condição de classes no modo de produção capitalista de alterar os rumos
da degradação ambiental ela se apresenta como alvo principal das ações da política
ambiental sendo induzida a mudanças no hábito de consumo e descarte de
resíduos. Seguido das empresas que são induzidas a adotarem índices e
parâmetros de contaminação inscritos nas Normas Brasileira Regulatórias (NBR),
nos selos de pureza, que tem na ciencia e tecnologia o fetiche de poder conter e
superar a destruição ambiental crescente.
As críticas as empresas e ao governo como agente degradador ambiental se
devem ao modo habitual de regularizar as relações com ascomunidades ao entorno
e seus modos de gestão ambiental frente aos espaços destruídos que se
multiplicam. As propostas em benefício das comunidades não se concretizam e
tende a ser questionada face dos encontros e desencontros relativos a produção e
reprodução do espaço, sua apropriação e seu modo de gestão.
Ascomunidades entrevistadas citam o governo como agente regulador que
não desempenha bem suas funções: legais, normativas de práticas e procedimentos
em favor das questão ambiental, ao tempo, em que obstaculariza sua efetivação.
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Planejamento da Grande Aracaju faz-se sentir pelo processo de urbanização
crescente, pressão por desenvolvimento nessa região, flexibilização da legislação e
a reestruturação do planejamento frente aos problemas ambientais diagnosticados
na pesquisa de campo que incidem sobre a comunidade, observados na figura 32.
Figura 32 - Problemas ambientais evidenciados nos municípios do Território da Grande
Aracaju
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Fonte: Pesquisa de campo (agosto a outubro de 2011 e de julho a outubro de 2012).

Carência de serviços como: saneamento básico, educação, saude, transporte,
segurança e empregos foram evidenciados em maior grauno município de Maruim
com 67% e menor grau para o município de Aracaju com 15%. A faltade emprego foi
citada em cinco dos oito municípios e falta de segurança em, também, cinco
municípios. As políticas públicas ambientais que não considerem os problemas
estruturais acima evidenciados tendem a ser neutralizadas ou ter pouco efeito sobre
a população, posto que sua própria estrutura já limita e controla a atuação dos
agentes locais.
Com relação ao PIB dos territórios sergipanos, o Grande Aracaju concentrou
mais da metade da riqueza produzida no estado (54,8%), sendo o maior PIB e o
segundo per capta (R$ 10.914,43) entre os oito territórios. Contribuíram
significativamente três municípios: Aracaju, capital do estadocom 68,6% do PIB do
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território; Nossa Senhora do Socorro (10,3%) e Laranjeiras (4,6 %).Porémà
aceleração dos processos produtivos e o aumento de bens e mercadorias
disponíveis por meio da industrialização e serviços,não trouxeram o esperado bem
estar para grande parte, dos seus habitantes, aproximadamente 850 mil (SEPLAN,
IBGE, 2009). A implementação de programas de desenvolvimento provocou
frequentes lutas por acesso aos recursos necessários a sobrevivência em termos
materiais e espaciais, os quais atraíram políticas ambientais que a partir de técnicas
e tecnologias racionais amenizam os impactos negativos gerados pelos programas
de desenvolvimento implementados pelo governo sob o comando do Banco Mundial.
As considerações técnicas, tecnológicas e econômicas são importantes, mas
raramente são fatores decisivos das relações de produção que se desenham
(NOBLE, 2001). Por trás das melhorias propostas pela ciência e tecnologia está a
obsessão do capital pelo exercício do controle do espaço e dos trabalhadores, que
trataremos a seguir.

7.3 A Subsunção do Ecológico e o Exercício do Controle do Espaço

A questão ambiental tende a subsunção do ecológico ao capital, que requer a
conversão da natureza em mercadoria por meio da acumulação. Por esse processo
são
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transformação,

e
não
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apenas
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novas

forças

relações
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mas

acarretando
do
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uma
O

desenvolvimento geográfico revela-se adequado para explicar as diferenças
espaciais que a política ambiental, sob o modo de produção capitalista, engendra
nos países do Terceiro Mundo.
Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, o trabalhador perde cada
vez mais o domínio do processo produtivo. Este adquire um formato autômato,
através do qual os recursos naturais se transformam no produto útil à vidasem a
intervenção direta da mão humana, tornando-se independente do trabalho vivo
imediato. Nessa condição a natureza deixa sua existência ecológica e passa a
configurar-se como matéria prima, que torna evidente a subsunção do ecológico ao
capital. A natureza assim objetivada torna-se estranha a sociedade, o homem
apartado da natureza, não se constitui como ser natural, tendo a natureza como algo
que lhe é estranho e independente dele.
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No século XX quando se institucionaliza a política ambiental no país os
princípios para adequar o processo produtivo ao modo deprodução capitalista já
estavam dados, e apesar dos descaminhos que oprocesso produtivo assumiu,
tivemos através da automação da base técnica e tecnológica os processos de
trabalho subsumidos ao capital. Esse tenta diminuir cada vez mais sua base de
valorização com o trabalho imediato, do intercambio do homem com a natureza, o
que imprime a separação destese a objetivação tanto do trabalho quanto da
natureza ao processo produtivo em modernização. Lessa (2005, p. 58) coloca,
Ao atingir o capitalismo maduro, [...] [há uma] capacidade cada vez
maior da sociedade liberar uma crescente quantidade de força de
trabalho para outras atividades que não a transformação da
natureza: o crescimento do setor de serviços e das atividades
preparatórias dos atos de trabalho é a sua expressão mais direta.
Por ocorrer sob a égide do capitalismo, esse crescimento das
atividades que não são trabalho intercâmbio orgânico com a natureza
vai sendo paulatinamente apropriado pelo processo de
autovalorização do capital que,desse modo, converte uma
quantidade cada vez maior de atividades humanas sem fonte de
mais-valia.

Ao final do século XX, precisamente em 1995, com a criação da Organização
Mundial do Comércio (OMC) o mercado global desponta como regulador das
políticas ambientais e sociais. Segundo Zhouri (2005), as discussões acerca desta
regulação entraram em choque com a tendência mundial de livre comércio
desenvolvida pela OMC. Neste embate entre a OMC e o projeto ambiental das
Nações Unidas, somente os instrumentos compatíveis com a ideologia da autoregulação pelo mercado, tais como a certificação de produtos ecologicamente
corretos e o comércio de créditos de carbono, passaram a ter relevância a partir da
morte anunciada pelo aquecimento global.
A ciência nos ditames do capital se utiliza de vários artífices e tende a ser
indutora de necessidades para manutenção da acumulação capitalista.
A ciência do clima se converte na ideologia indutora dessa
necessidade do desejo, convertendo um problema inexistente ou
irrelevante uma causa imperiosa e uma tecnologia desnecessária e
desperdiçadora num gênero de primeira necessidade.
Os
financiamentos cuidadosamente destinados e as publicações
minunciosamente selecionadas garantem uma produção científica e
tecnológica profundamente solícita aos interesses da empresas, que
encontrarão nela o embasamento teórico para legitimar suas práticas
[...] A ciência climática se converte, assim, em uma indissociável
aliada do capital (ONÇA, 2011, p. 483-484).
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Para dar forma as novas propostas legislativas no País no comércio dos
processos ecológicos, antes mesmo da sociedade se apropriar e opinar sobre o
tema o Senado aprovou no dia 20/06/2007 através de sua Comissão de Finanças e
Tributação o substitutivo do projeto de Lei no5974/05, que criou o chamado Imposto
de Renda Ecológico eque permitiu pessoas físicas e jurídicas deduzir parte das
doações destinadas a projetos voltados à conservação dos recursos naturais. De
acordo comeste documento, as pessoas físicas poderiam deduzir até 80% das
doações e 60% dos patrocínios a entidades sem fins lucrativos ou de fins não
econômicos em favor de projetos destinados a promover o uso sustentável dos
recursos naturais, a preservação do meio ambiente e a recuperação de áreas
degradadas, ou financiar a redução da emissão de gases de efeito estufa. Para as
pessoas jurídicas, os percentuais são de 40%e 30%, respectivamente.
Em função da visão hegemônica de desenvolvimento e progresso, que tem
orientado o processo de modernização do País e a sua inserção no processo de
globalização econômica, comunidades são destituídas do meio ambiente, que por
gerações, como bem material e simbólico vem reproduzindo seus modos de vida.
Mesmo com os Estudos de Impacto Ambiental (EIA), exigidos pela legislação
ambiental atual para implantação dos empreendimentos e/ou atividades altamente
impactantes, deveriam considerar os impactos sobre as comunidades. Porém,
baseiam-se em uma metodologia que analisa, classifica e fragmenta o espaço social
como umaforma de identificar para controlar os indivíduos nomeio.
No contexto da educação ambiental um dos programas que tem entrado na
pauta da SEMARH foi o combate e controle do Caramujo de origem africana
(Achatinafulica) molusco que foi introduzido no Brasil para fins comerciais. Mas a
não aceitação da população pela iguaria, o não mercado, e o descarte indevido do
molusco, ocasionou sua proliferação por sua resistência e adaptação ao ambiente
tornando-se um risco a saúde pública por ser hospedeiro intermediário do
Angiostrongylosum verme de difícil diagnóstico em humanos causador da
meningoencefalite. O molusco foi registrado em três municípios do Território do
Baixo São Francisco, em dois municípios do Leste Sergipano, três municípios do
Agreste Sergipano, dois do Centro Sul, seis de Sul Sergipano e em cinco municípios
na Grande Aracaju ver figura33.
É importante observar que os valores que fundamentam o mercado não
observa preocupação com a população nem com o ambiente, estão vinculados a
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lógica produtivista e ao lucro, que impõe toda a população, principalmente pobre ao
risco iminente.
Na medidada imposição da mercado, o licenciamento dos empreendimentos
impactantes como instrumento da política ambiental tem sido gerador de injustiças
ambientais, uma vez que expropria comunidades e os custos dos impactos recaem
sobre estas, sem que sejam consideradas sujeitos ativos no processo de decisão
acerca dos significados, destinos, apropriação e uso dos recursos naturais
existentes. É importante destacar que a instituição do licenciamento ambiental dos
empreendimentos e atividades poluidores, longe de serem satisfatórios sob o
paradigma da sustentabilidade, nesse contexto e tempo histórico, é de extrema
necessidade no que diz respeito a possibilidade de prevenção e reparação dos
impactos sociais e ambientais decorrentes do desenvolvimento capitalista.
Desde o final da década de 1990 o processo de licenciamento ambiental vem
sofrendo

sistemática

campanha

negativa

pelos

empreendedores

do

desenvolvimento. A crescente visibilidade aos licenciamentos deve-se ao fato de
posicionamentos antagônicos, em que um dos lados denuncia o licenciamento como
entrave ao desenvolvimento e o outro anuncia como um importante instrumento de
avaliação ambiental e segurança para a comunidade. Conflitos que sublinham no
campo da política ambiental, uma luta incessante pela apropriação da natureza. O
processo do licenciamento encontra-se em posições distintas e assimétricas entre os
órgãos ambientais, empreendedores,ONGs, movimentos sociais e comunidades
atingidas.
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Figura 33 – Sergipe. Planejamento do Programa de combate ao Caramujo Gigante Africano (Achatina fulica)

Fonte: SEMARH(2012).
Elaboração: SOUZA, Bruno.; FONTENELE, A. C. F. (2012).
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Em Sergipe o licenciamento ambiental teve início em 1978 com a instituição
do órgão responsável a ADEMA, sendo que somente em 2008 foi implantado um
sistema de monitoramento ambiental online, oCerberus, para computação dos dados
relacionais. A partir deste ano foramemitidas 6.496licenças, das quais 48,83% estão
localizadas no Território da Grande Aracaju, seguidos de 9,78% no Agreste Central
Sergipano e 9,22% no Sul Sergipano (ver figura 34).
Figura 34 - Distribuição dos empreendimentos licenciados em Sergipe (2008-2011)

Fonte: ADEMA (2012).

No Território da Grande Aracaju, 52,41% dos licenciamentos se concentraram
na capital sergipana, Aracaju, seguidos dos municípios de Nossa Senhora do
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Figura 35 - Sergipe. Licenciamento ambiental de empreendimentos, 2008 a 2011

Fonte: ADEMA (2012).
Elaboração: SOUZA, Bruno.; FONTENELE, A. C. F. (2012).
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Foi observado que, o município de Aracaju está à frente no processo de
urbanização, visto que houve uma maior concentração de empreendimentos e
atividades legalmente licenciados nesses locais, devido ao processo mais intenso de
valorização e apropriação do espaço. Constatou-se ainda, que a partir de 1981, com
a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, o recebimento do crédito
financeiro para empreendimentos e atividades impactantes foi condicionado à
emissão da licença ambiental. A Lei no6.938/1981 no seu artigo 12o relatou que as
instituições financeiras ficam condicionadas a aprovação de projetos habilitados para
recebimento de benefícios, ao licenciamento ambiental e ao cumprimento das
normas exigidas na concessão da licença, na forma desta Lei.
São justamente os problemas estruturais e procedimentais do licenciamento
ambiental que resultam no controle do espaço por uma elite econômica e política da
sociedade, em detrimento de uma diversidade de formas de conceber e utilizar o
meio ambiente representado por segmentos sociais distintos (ZHOURI, 2005).
Relacionado ao ideal conservacionista, como forma de poupar os recursos naturais a
gestão ambiental através do licenciamento consiste em impor às indústrias e
atividades normas e controles obrigatórios para a exploração das riquezas,
ocupação e controle do espaço, na tentativa de diminuir os efeitos mais danosos da
reprodução capitalista, porém, ao não questioná-los em sua estrutura, a gestão
ambiental termina por possibilitar a abertura de novos caminhos de lucratividade
para o capital.
Nesse sentido,houve um embate político-técnico, em janeiro de 2013 entre
Estado e Prefeitura Municipal de Aracaju a partir do anúncio sobre a erosão causada
pela ação das marés na foz do rio Sergipe com risco de desabamento da balustrada
e comprometimento da avenida localizada na praia treze de julho, pelo Prefeito da
Capital. O embate surgiu a partir do planejamento institucional municipal que alertou
sobre a instabilidade da avenida de acesso ao Bairro treze de Julho, que motivou a
definiçãoda obra como de utilidade pública e prioridade para proteção humana,
avaliada em um custo para o Estado em torno de R$ 4 milhões.
No entanto, o projeto apresentado não obteve a concessão da licença
ambiental, diante da avaliação técnica realizada pelo estado que atestouo caráter
reflexivo gerador de impactos para outras áreas,caracterizando-a como área frágil
destinada à preservação, e condicionou a emissão da licença,a realização de
estudos ambientais mais aprofundados sobre o caráter da obra. Foi travado no
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lócusdas instituições,divergências que apresentaram para a sociedade projetos
distintos para a área, onde as leis e normas foram reinterpretadas e adequadas a
não impossibilitar projetos econômicos particulares, anunciados como de interesse
público, principalmente quando a legislação é entendida como obstáculo ao modelo
desenvolvimentista e aos interesses vorazes do mercado.
O conflito ambiental gerado a partir de apropriações e reordenamento do
espaço socializando as externalidades geradas pelo empreendimento,explicita as
distintas racionalidades em torno do que seja meio ambiente. De acordo com Zhouri
(2005), a preponderância de uma concepção reducionista e hegemônica, que define
e impõe modos de usos dos recursos naturais a partir de uma lógica funcional ao
capital, impede que a comunidade atingida seja sujeito efetivo e constitutivo do
espaço em discussão e deliberação. A oligarquização, cientifização e tecnificação do
campo ambiental o polariza,revelando-se injusto e desigual,tornando-se mero jogo
político previamentedefinido pelas classes hegemônicas, relações pessoais e
estruturais da política ambiental.
O fato de que uma grande maioria da população da periferia aracajuana não
possuir sequer ruas pavimentadas, ou seja, não está na ordem do planejamento da
prevenção dos riscos, é ―naturalmente‖ aceita e excluída da garantia do não risco,
como foco de preocupação institucional autojustificadora da ordem sociometabólica
nada significativa. Desse modo, o sistema flagrantemente perverso dissipador de
uma morte anunciadae manipulador das necessidades, se justificaria em favor da
vida e da segurança humana. ―Apesar de todos os indícios serem facultados no
sentido de evitar a morte [...] [...] o acesso à informação é bloqueado por uma série
de imprevistos, contratempos, caprichos do destino [...]‖. ―A fatalidade faz-nos
invisíveis‖ (MARQUÉZ, 1981, p. 52).
Esta linha de argumentação sustentaa intervenção e o(re)ordenamento do
espaço, em seu grau de perversão, expondo-se também ao risco de ser atacado no
caso de falha na eficácia e no tropeço da promessa de realmente funcionar.
Ao tempo em que se colocou contrário as obras de intervenção na margem do
Rio Sergipe o Governo do Estado, implementou desde 2010, programas de gestão
de recursos hídricos, que planejaram obras e intervenções baseados no uso de
tecnologia, de compensação, da participação de instituições e comunidades. Cada
programa representou um aspecto importante o que diz respeito à modernização da
gestão dos recursos hídricos na SEMARH.
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Durante a solenidade, houve ainda o lançamento da elaboração do
Plano Estadual de Recursos Hídricos e do Plano de Bacias
Hidrográficas dos Rios Japaratuba, Piauí e Sergipe. O primeiro está
orçado em R$ 1.179.462,35 (Um milhão, cento e setenta e nove mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e o
segundo em R$ 1.535.603,28 (Um milhão, quinhentos e trinta e cinco
mil, seiscentos e três reais e vinte e oito centavos) (SEMARH, 2010).

O programa preservando nascentese municípios é uma iniciativa idealizada
pela Agência Nacional das Águas (ANA), e têm a participação de estados e
municípios na execução de projetos. No estado de Sergipe, abrange os municípios
de Itaporanga D‘ájuda, São Cristóvão, Areia Branca, Malhador, Nossa Senhora das
Dores e Siriri, nas Bacias Hidrográficas dos rios Sergipe, Japaratuba e Piauí (ver
figura 36).
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Figura 36 – Sergipe. Municípios de implantação dos projetos: adote um manancial e preservando nascentes

Fonte: SEMARH (2012).
Elaboração: SOUZA, Bruno.; FONTENELE, Ana Consuelo F. (2012).
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Implementado

pela

Superintendência

dos

Recursos

Hídricos

e

a

Superintendência de Biodiversidade e florestas da SEMARHcom recursos do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos, funciona em regime de parceria com a Sociedade de
Estudos Múltiplos Ecológico e de Artes (Semear), conta com a participação
articulada daUniversidade Federal de Sergipe, escolas estaduais e municipais.
Contemplam ações de restauração florestal, com plantio de mudas de espécies
nativas em áreas com ressurgências hídricas definidas como Áreas de Preservação
Permanente (APPs); desenvolve atividades de educação ambiental com produção
de material educativo e instalação de estações hidrometeorológicas, com o
monitoramento da qualidade e da produção de água.
De 2010 a 2012 houve a restauração florestal de nascentes e matas ciliares
das sub-bacias dos rios Poxim com12.923 hectares, Cajueiros dos Veadoscom3.982
hectares e Siriri-Vivo com1.282hectares, em um investimentode cerca de R$ 2,5
milhões.Este programa tem como estratégia abrangência do número maior possível
dos produtores rurais que ao realizarem a proteção de nascentes passam a
incorporar na produção rural a produção de águas. Porém, aquele que tem
propriedade com até quatro módulos fiscais que aderirem ao benefício do programa
bolsa verde33 não receberá pela água que produz. Mas pode ter que pagar pela
água que consome na atividade rural na modalidade de usuário-pagador, se
configurando em uma forma de exclusão ao bem de uso comum na medida em que
o programa reconhece essas comunidades como de extrema pobreza e valida a
apropriação pela classe detentora do capital.
Outro programa que atua na regulação dos recursos hídricos, que tem o
Estado como gestor, através de pressupostos que são condições mediatas e
imediatas de tomar a água como mercadoria são as outorgas do direito de uso da
água. O estado da Sergipe começou no ano de 2000 a implementar a outorga para a
implantação, ampliação e alteração dos empreendimentos que demandam a
utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, bem como a execução
de obras ou serviços que alterem o seu regime, quantidade ou qualidade.
33

O Programa de Apoio à Conservação Ambiental Bolsa Verde instituído pelaLei no 12.512, de 14 de
outubro de 2011, e regulamentado peloDecreto no 7.572, de 28 de setembro de 2011, concede, a
cada trimestre, um benefício de R$ 300 às famílias em situação de extrema pobreza que vivem em
áreas consideradas prioritárias para conservação ambiental. O benefício será concedido por dois
anos, podendo ser renovado. Como 47% das 16,2 milhões de pessoas que vivem em situação de
extrema pobreza estão na área rural, a proposta é aliar o aumento na renda dessa população à
conservação dos ecossistemas e ao uso sustentável dos recursos naturais (MMA, 2012).
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Na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, contemplando os municípios de
Aracaju e Nossa Senhora do Socorro foram emitidas 40 outorgas; em Laranjeiras e
são Cristóvão foram emitidas 20 outorgas; Santo Amaro das Brotas e Divina Pastora
a emissão consubstanciou 11 outorgas (ver figura 37).
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Figura 37 - Sergipe. Número de outorgas, direito de uso da água e gestão integrada de águas urbanas.

Fonte: SEMARH (2012).
Elaboração: SOUZA, Bruno; FONTENELE, Ana Consuelo F. (2012).

292

Estas outorgas são concessões de direito de uso da água, estabelecidas
através de licenças emitidas pela Superintendência de Recursos Hídricos (SRH),
criada pela Lei no 3.870, de 25 de setembro de 1997, tem por finalidade desenvolver
e executar projetos, políticas públicas, medidas e providências relativas à disciplina,
ao uso e à gestão dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do domínio do
Estado de Sergipe, subordinada a SEMARH.
Ao computar essas licenças o órgão ambiental licenciador deve atender ao
Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH), instituído pela
Resolução da Agência Nacional das Águas (ANA) no 317/2003 para registro
obrigatório de pessoas físicas e jurídicas usuárias de recursos hídricos. O registro se
aplica aos usuários que captam água, lançam efluentes ou realizam outros usos
diretamente em corpos hídricos (rio ou curso d'água, reservatório, açude, barragem,
poço, nascente, etc.). O conteúdo do cadastro inclui informações sobre a vazão
utilizada, local de captação, denominação e localização do curso d'água,
empreendimento do usuário, sua atividade ou a intervenção que pretende realizar.
A cobrança pelo uso da água no estado está restrita aos empreendimentos
rurais e industriais, no entanto a meta é ampliar para os domicílios com o discurso
do uso racional e da escassez. Para isso o Estado necessita de outros instrumentos
de controle, como a gestão integrada de águas urbanas e a classificação dos corpos
d‘água, tanto urbanos como rurais, definiu o nível de poluição das águas e seus
usos.
Seum corpo hídrico (rio, lagoa, lençol freático, etc.) foiclassificado como
classe A, o seu grau de pureza foi alto, sendo suas águas destinadas ao consumo
humano. Já um rio em que o grau de poluição o colocasse no nível C, teria outra
destinação, como corpo hídrico receptor de esgotos domésticos ou industriais
tratados. Isso influiu no pagamento pela qualidade e quantidade de vazão água/mês
no momento de emissão da outorga pelo órgão licenciador.
Um novo mercado que se deu pela eficiência, como forma de evitar a
escassez dos recursos naturais, geradas pelos grandes poluidores e degradadores.
Deslocandoo problema da poluição para o fato da ausência de direitos de
propriedade sobre os bens comuns (como o ar, água e a biodiversidade). A lógica da
preservação e conservação se deupela inserção dos bens comuns, públicos no
mercado. Para isso foi necessário que existisse a possibilidade de valoração
monetária, para viabilizar a criação de leis que por meio de obrigação criem à
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demanda de mercado para a comercialização inexistente e para socializar com todos
os cidadãos os custos gerados para a conservação e recuperação dos recursos.
A água enquanto mercadoria tende a suprir de elementos que extrapolam o
processo

cíclico

de

acumulação

e

reproduçãodo

capital,

impondo

uma

(re)configuração da prática social em seu conjunto. Essa prática é assumida pelo
Estado através de seus vários aparelhos. E tende a garantir a coerência desses
aparelhos no processo de reprodução do capital, que procura apropriar-se da práxis
social, conformando um modo de vida em sociedade a ele apropriado, por estar de
acordo com as exigências de sua reprodução.
Nesse sentido, o Estadoao se confrontar com os princípios democráticos,
processo contraditório aos conflitos essenciais, tendea constituir Comitês de Gestão
de Bacias obedecendo a representatividade paritária, que abrange os municípios de
Sergipe: Cumbe, Carmópolis, e General Maynard inseridos integralmente na Bacia
do Rio Japaratuba; Nossa Senhora Aparecida, São Miguel do Aleixo, Moita Bonita,
Malhador, Santa Rosa de Lima, Riachuelo, Laranjeiras, e Nossa Senhora do Socorro
inseridos na Bacia do Rio Sergipe e por último Boquim, Salgado, Pedrinhas, Arauá,
Estância, Santa Luzia do Itanhay inseridos na Bacia do Rio Piauí (ver figura 38).
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Figura 38 - Sergipe. Bacias Hidrográficas Estaduais com comitês de gestão.

Fonte: SEMARH (2012).
Elaboração: SOUZA, Bruno.; FONTENELE, Ana Consuelo F. (2012).
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A partir desses Conselhos são traçados formas de gestão e planejamentode
bacias que disseminam práticas de disciplinamento de uso, recuperação,
despoluição que primam pela aproximação com a natureza e uso racional, mas que
não questionam o modelo de organização social em si, considerando ser possível
associar o modo de produção e apropriação da água aos ajustes requeridos por esta
abordagem protecionista, disciplinadora e controladora.
Nessa perspectiva, o Estado definiu a classificação dos níveis de poluição dos
corpos hídricos, que esbarrou nos entraves estruturais. Estes entraves dizem
respeito à contaminação dos corpos hídricos por resíduos sólidos (lixo) e resíduos
líquidos (esgotos residenciais e industriais). A partir desse quadro sob a égide da
qualidade ambiental e descontaminação dos corpos hídricos, o Governo estabeleceu
a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que tem nos seus propósitos absorver
partedas externalidades advindas do processo produtivo.
No

entanto,

à

medida

que

ocorre

o

estímulo

ao

consumo

eas

mercadoriasreduzem o tempo de durabilidade, em uma obsolescência programada,
os rejeitos aumentam e os problemas ambientais tornam-se evidentes, visto que a
descontaminação e a recuperação ambiental não acompanham, no espaço e
tempo,o processo de degradação, tendo que serem absorvidos no processo
produtivo, como necessidade de acumulação do capital. Surge assim, a proposta
tecnológica de descontaminação e tratamento de rejeitos com a criação de aterros
sanitários, a partir de um novo mercado, o mercado do lixo. Os aterros sanitários se
apresentam, então, como um dos maiores mercados de serviços ambientais que
passam a gerar valor de capital, criando um mercado lucrativo, e que autoriza a
continuidade da cadeia produtiva poluente e degradante do meio ambiente e de
realização do consumo.
A partir de 2011 o GovernoEstadual passa a criar condições de inserção
nesse novo mercado estabelecendo medidas e estímulos para criação dos
consórcios públicos municipais de resíduos sólidos. A elaboração de Planos
Estaduais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi estabelecida a partir da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) Lei no12.305/10 e o seu Decreto
Regulamentador no7.215/10. Os quais preveem a implantação em torno de 20
pequenos aterros sanitários em quatro territórios assim definidos:Consórcio do Sul e
Centro Sul Sergipano, consórcio da Grande Aracaju, consórcio do Agreste Central e
o consórcio do Baixo São Francisco e seus respectivos municípios(ver na figura 39).
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Figura 39 - Sergipe. Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos

Fonte: SEMARH (2012).
Elaboração: SOUZA, Bruno; FONTENELE, Ana Consuelo F. (2012).
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Sob o risco de contaminação e degradação ambiental as soluções propostas
como a construção de aterros sanitários e descontaminação de áreas de antigos
lixões abrem-se novos negócios para as empresas (Estre e Torre) em novo fluxo de
recursos financeiros, conveniente ao contexto de sucessivas crises econômicas.
Associado ao ideal conservacionista, o espaço institucional de decisões
políticas em Sergipe, em que as relações de poder são altamente hierarquizadas,
em contraposição ao discurso que modela a SEMARH/ADEMA quanto a ser um
espaço democrático e representativo, observou-se que há um processo de
oligarquização do poder deliberativo, executivo e de jurisdificação do campo
ambiental sergipano.
A oligarquização se deu pela concentração de poder decisório na mão de
uma minoria, muitas vezes ressaltando aquele que possui capital específico para
bancar todas as exigências as normatizações, definidas e impostas pelo próprio
campo ambiental. Há também uma indiferença quanto amelhor distribuição dos
recursos para a sociedade, como por exemplo, as inúmeras dificuldades criadas pelo
Governodo Estado aos procedimentos relativos aos assentamentos de reforma
agrária. Incluem-se nesse caso os pequenos produtores; comunidades atingidas por
barragens; moradores pobres que ocupam áreas com remanescentes de florestas,
remoção de populações de áreas públicas, difundindo a constituição de áreas de
proteção sem a presença humana.
A oligarquização se deu, também, por meio de controle do ingresso de novos
membros, definidos pela formação acadêmico-científica ou tecnológica, pela
afinidade política, pela representatividade de determinado segmento da sociedade e
por relações pessoais. Os cargos são ocupados por uma parcela de atores que, ora
circulam em cargos públicos decisórios, ora em cargos eletivos, ora se posicionam
como empreendedores e ora como consultores de meio ambiente, foi evidenciado
um dos mecanismos pelo qual se perpetua o processo de visão dominante acerca
do processo de democratização do uso dos recursos naturais.
A política ambiental em Sergipe no que diz respeito à utilização dos recursos
naturais se estabelece atualmente na base do consenso, flexibilização e de
ajustamento as normas e leis. O que, nas décadas de 1980 e 1990, era palco de
intensos conflitos entre ambientalistas e representantes dos órgãos que articulam os
interesses do capital, observou-se o quase desaparecimento dos conflitos desse
tipo. Houve uma forte tendência a uma resolução consensual dos conflitos, com a
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aproximação das posições polares, notadamente entre representantes do capital e
conservacionistas.
A política ambiental sergipana nas últimas décadas,a partir de 2000,
transformou-se numa disputa técnico-científica e jurídica sobre o grau e o rigor a ser
aplicado em cada caso. Vez por outra se vê no confronto entre os modos de vida
enraizados nos lugares e modos de produção e apropriação dos recursos naturais
nos quais o território é apenas suporte físico de atividades mercantis, ditadas pela
dinâmica da globalização econômica. Com isso observou-se a rotinização
progressiva dos procedimentos adotados via políticas públicas e a conversão dos
conflitos em um funcionamento automatizado de um sistema de julgamento de casos
que produzem resultados esperados.
Porém, por razões estruturais, o campo da política ambiental sergipana
revelou-se, desde seu início no final da década de 1970, subsumida aos imperativos
econômicos e políticos que determinaram o uso das condições naturais como
condições de acumulação do capital. E as decisões relativas à gestão política das
condições naturais do território sergipano foram tomadas por outros campos
estatais, como a política energética, de mineração, de urbanização, de infraestrutura,
de saude e de grãos, hierarquicamente superiores, onde coube a política ambiental
sergipana o papel de apresentar mitigações e compensações em condicionantes
ambientais,

calcadas

em

normas

técnicas,

para

atividades

econômicas

ecologicamente impactantes e socialmente excludentes, com a promessa de
qualidade ambiental.
A partir dos elementos de demonstração empírica que objetivaram analisar a
política ambiental sergipana utilizando-se de estratégias político-administrativas
identificou-se a instauração e simultânea negação da dominação política de classe,
baseada no consenso, na compensação, no bem estar para todos como promessa
do desenvolvimento sustentável.
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8 SÍNTESE NECESSÁRIA
Tudo o que era sólido se desmancha no ar,
tudo o que era sagrado é profanado, e as
pessoas são finalmente forçadas a encarar
com serenidade sua posição social e suas
relações recíprocas.
Karl Marx.

Chegado o momento de concluir, cumprir a formalidade acadêmica das
obrigatoriedades metodológicas que compõem uma tese, nos levando a um esforço
para se refrear. Lembrando que as deduções, sugestões, descobertas e afirmativas
aqui expostas, em se tratando de pesquisa Geográfica, não perseguem a exatidão
que muitos gostariam de encontrar.
No curso de toda esta tese, estive procurando inaugurar uma dialética entre
muitos autores que pudessem criar sentido, motivação e forma para sua realização,
em um tempo que parecia interminável ao mesmo tempo escasso. Defrontando-me
com as minhas próprias inquietações, e como a partir dessas lutas interiores,
conseguiria criar sentido, dignidade e beleza interior. Sabendo que os problemas,
catástrofes e os perigos do passado, ainda nos perseguem, não foram superados,
mas estão sendo renovados, reapresentados e tratados em separado enquanto
também nos separam. Dessa forma, tratamos a questão ambiental como processo
histórico e não como resultado.
Uma das motivações principais que sustentaram a realização desta pesquisa
foi o desafio de mostrar como a natureza está inscrita na política ambiental, tendo o
Estado com todo seu aparato institucional, de políticas públicas para o
desenvolvimento sustentável, este como um empreendimento ideológico e destrutivo
do sistema capitalista que, no entanto, se exibe carregado de sensatez e se
subverte em uma conciliação possível entre sociedade, natureza e desenvolvimento.
Procuramos expor o aspecto contraditório do desenvolvimento sustentável capitalista
no seu aspecto destrutivo contrastado através das analises dos dados empíricos,
obtidos na pesquisa de campo sob o recorte espacial do Território de Planejamento
da Grande Aracaju no estado de Sergipe.
As políticas ambientais, aqui examinadas, manifestaram-se como controle e
reordenamento do espaço,
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Assim as ações estatais promovem o (re)ordenamento do espaço, baseadas
no ambientalismo empresarial que se guia por um ecologismo de resultados,
pragmático, utilitário e tecnicista, preparando-o para novas espacializações.
a práxis utilitária imediata e o senso comum a ela correspondente
colocam o homem em condições de orientar-se no mundo, de
familiarizar-se com as coisas da realidade.[...] Naquilo que é
intimamente contraditório, nada vêem de misterioso; e seu
julgamento não se escandaliza nem um pouco diante da inversão do
racional e irracional. A práxis de que se trata neste contexto é
historicamente determinada e unilateral, é a práxis fragmentária dos
indivíduos, baseada na divisão do trabalho, na divisão da sociedade
em classes e na hierarquia de posições sociais que sobre ela se
ergue (KOSIK, 2010, p. 10).

Nesse sentido, o intolerável do desenvolvimento com seus rejeitos, seus
impactos, suas contaminações, transfigurações, expropriações, exclusões que se
configurou na crise ambiental, como possíveis de serem resolvidas via consenso,
compensações, normatizações e valorações, apropriadas pelo discurso da
sustentabilidade, de forma a mostrar explicitamente as pulsões combativas da
pesquisa, que não se esgota aqui, mas que propõe uma releitura da questão
ambiental e de seus desdobramentos na atualidade, visto que aponta não mais para
a proposta de sustentabilidade, mas para uma nova direção em função da economia
verde regulada através do mercado e onde os processos ecossistêmicos (captura de
carbono, polinização de plantas, potabilidade da água etc.), antes bens comuns,
passam a maximizar a valorização da natureza a serviço da acumulação capitalista.
A partir dessa perspectiva, faz-se uma análise da relação sociedade-natureza,
tendo em vista que a sociedade ao reproduzir sua condição de existência estabelece
relações vitais com a natureza, através do trabalho e do tempo histórico. Na
economia medieval as bases econômicas eram fixadas em recursos orgânicos e
renováveis, onde não existiam diferenças substanciais entre o homem primitivo e o
mundo natural que pudessem separá-los em mundos distintos, social e natural, cada
um com sua alteridade.
Com a violação dos princípios inalienáveis, a liberdade e a igualdade, com a
formação da sociedade civil e a instituição da propriedade, segundo Rousseau
(2001) é que se estabelece a separação da sociedade da natureza. A natureza
passa a condição de valor de bens materiais consolidado através da organização
das sociedades adquirindo valor de troca.
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A apropriação privada do espaço, tornando-o território, transformou
susbtancialmente a relação sociedade-natureza. A natureza aparece não mais como
objeto

de

trabalho,

mas

como

meio

de

trabalho,

este

último

aumenta

significativamente aumentando consequentemente a produção material.
A ruptura da relação sociedade-natureza vai se consolidando através de ideia
de uma natureza distante e externa ao homem, que remonta o contexto do século
XVII e representa a deflagração de um processo em que se subverteu a imagem que
o homem tinha de si próprio e do mundo, fruto das relações sociais. A perda da
organicidade da natureza em favor da funcionalidade ocorre a partir da
apresentação da natureza como um objeto exterior que não é nem arbitraria nem
acidental, mas nitidamente visível no processo do trabalho, quando os homens
tratam os materiais naturais como objetos exteriores do trabalho, a serem
transformados em mercadorias.
A produção de mercadorias passa por um processo de intensificação
colocando a ciência não mais como teoria, mas como intervenção na natureza com
objetivos práticos, políticos, econômicos e funcionais ao desenvolvimento da
mecânica. Nessa perspectiva o homem passa a controlar e dominar os movimentos
mecânicos internos e externos da natureza, utilizados para realizar trabalho,
progresso material em conexão com a indústria, desencadeando a Revolução
Industrial.
Nesse momento, o desenvolvimento das forças produtivas ao referenciar o
valor de troca, nega as relações não capitalistas de produção, e passa a introduzir
as relações capitalistas onde a natureza se inscreve como recurso. Esse processo é
resultado do metabolismo social, onde o homem transforma a natureza exterior, ao
tempo em que transformam a si próprios.
Ao assumir a forma de mercadoria a natureza passa refletir o caráter social do
trabalho humano e em relação ao valor que ela representa que não se relaciona com
sua natureza física nem com as relações sociais que dela resultam. É uma relação
social determinada entre os homens, que assume a forma fictícia de relação entre
objetos.
A natureza como base do desenvolvimento e emancipação humana dá-se a
partir de sua dominação pela ciência, concebida a partir do movimento filosófico
iluminista, identificado como a luz que tiraria os homens das trevas da ignorância.
Em contrapartida o homem perde sua hegemonia como senhor do universo
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tornando-se parte ínfima deste e assumindo todo o risco e pavor na sua totalidade
infinita.
À época das luzes, o conhecimento se legitimava através da observação e
descrição da natureza, através de suas várias formas, no momento em que o mundo
se expandia incessantemente através das conquistas.
[...] essa época seria importante não apenas pelo conhecimento da
natureza, antes pelas noções de desenvolvimento e progresso. A
partir de um determinado momento, entre os séculos XVIII e XIX, a
natureza deixaria de ser vista como uma coisa fixa e imutável e
passaria a ser encarada dentro de uma perspectiva dinâmica. Desde
então os objetos das ciências progressivamente seriam observados
como fruto de um processo histórico (ARENDT, 2007, p.93).

O domínio da natureza era condição necessária a emancipação humana e
sendo o espaço um fato da natureza, a conquista e a organização racional do
espaço seriam partes integrantes do projeto desenvolvimentista (HARVEY, 2000).
Surge uma nova dinâmica espacial geográfica à medida que se amplia o
comércio e altera substancialmente a relação sociedade-natureza. Essa nova
dinâmica espacial e organizacional nasce com o capitalismo e redimensiona não
somente as bases de produção de riqueza, mas as relações sociais e a concepção
de ciência e universo.
A natureza como base para o desenvolvimento mostrou-se assim, como um
construto social e histórico do máximo interesse na conquista do espaço e
manutenção da ordem na sociedade capitalista, formado por uma rede de saberes,
poderes e instituições, encarregados de fornecer uma imagem do desenvolvimento
como utopia capitalista, a partir de um processo de transformação da natureza mais
elaborado e complexo, edificados pelo conhecimento da ciência e tecnologia como
um

sonho

de

consumo

na

sociedade

de

fantasias

reificadas.

Onde

o

desenvolvimento das forças produtivas orientado sob o processo de acumulação
capitalista serve a preservação de um sistema que para sobreviver precisa se
afirmar como um modo de produção ampliada, acumulativo, que ignora as
crescentes necessidades humanas e os limites naturais impostos.
Entramos em contato com outra face do desenvolvimento, muito diferente
daquela que comumente se exibiu de melhorias para todos. O desenvolvimento
choca-se com a força que mantém o discurso das instituições que o incentivam; por
ocasionar fomes provocadas pela mercantilização da agricultura, destruição dos
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processos naturais de produção, a época da Revolução Verde e da Revolução
Industrial;

desastres

ecológicos irreparáveis causados pela

construção

de

infraestruturas nos países denominados subdesenvolvidos, as quais beneficiam os
investimentos produtivos e as empresas dos países centrais; eliminando culturas e
tradições que não sejam apropriadas na mercantilização; aumento da dívida dos
Estados Nacionais que tomam empréstimos das agências de financiamento do
desenvolvimento, para projetos sem sentido; desresponsabilização dos fracassos
das medidas implementadas sob o patrocínio das instituições internacionais;
programas de alívio da pobreza que os programas de ajuste estrutural agravaram;
programas de descontaminação de rios, de solo e do ar advindos da intensificação
do processo produtivo socioambientalmente devastadores criados por programas de
intensificação da economia.
O funcionamento da economia provocou custos externos à produção,
entendidos como danos socioambientais, onde a natureza é fonte de matéria prima,
receptáculo de resíduos e dos custos sociais de exploração do trabalho utilizados na
produção, mas que estão fora do mercado. Neste ponto se estabelece a crise
ambiental onde a imagem habitual do desenvolvimento como o projeto que serviria
para moderar o capitalismo se apresenta como uma máscara que apenas consegue
disfarçar o verdadeiro entrosamento entre o desenvolvimento e a lógica destrutiva do
sistema capitalista.
A finitude dos recursos naturais até a década de 1950, no contexto da
economia mundial, era visualizada como dado irrelevante em relação a abundâncias
dos recursos. A preocupação com os impactos ambientais eram manifestados em
texto isolados de cientistas e técnicos. Só a partir das décadas de 1960 é que a
questão ambiental começa a ser discutida de forma mais ampla por outros
segmentos da sociedade, com o surgimento do movimento ambientalista que
denunciava casos de poluição contínua e acidentes ambientais. A natureza tornouse bastante evidente no cenário mundial, sendo abordada como crise ecológica,
crise civilizatória e crise ambiental, que passou a ser apropriada e difundida através
do discurso ambiental midiático e mercadológico, apropriado por grandes
corporações, mercantilizando o não mercantilizável, num suposto ambientalismo
imperialista, que se apresentou como mais um viés da exploração dos países
periféricos por países centrais, e se agravou com a divisão internacional da
produção.
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As teias e ambiguidades do modo de produção capitalista são de tal ordem
que a todos capturam e emaranham. Mesmo para aqueles que são complacentes
em relação à crença de que seriam capazes de transcender tais emaranhados e
ambiguidades, vivendo e trabalhando livremente, para além de suas normas e
exigências, tendem a reconhecer as contradições incutidas nas propostas de
destruição criativa como solução para escassez de recursos. E assim, ao
desmascarar falsas proclamações de transcendência do modelo de desenvolvimento
destruidor de tudo e de todos, com sua capacidade de explorar a crise e o caos
como substrato para mais desenvolvimento, e de alimentar-se da sua própria
autodestruição, acabam por incorporarem a sustentabilidade.
A escassez dos recursos naturais, socialmente criada, está diretamente
relacionada aos interesses em jogo, das alianças existentes na divisão internacional
do trabalho e do estágio de desenvolvimento das forças produtivas. Para que algum
recurso seja considerado esgotável é preciso colocar no centro do debate esses
temas que a política de adaptação ao neoliberalismo negligencia ou mascara, e
outros como: os conflitos decorrentes da apropriação dos recursos naturais, do
território, da destruição de postos de trabalho e acumulação capitalista.
O discurso, propalado em rede nacional e internacional, de que passamos por
uma grande crise ambiental, no entanto, advém da própria crise do modo de
produção, pois se atesta que a natureza não é uma fonte inesgotável para a
atividade humana e, para sustentar a acumulação do capital, faz-se necessário,
então, atentar para a questão da escassez dos recursos naturais; estendendo-a para
a problemática dos recursos hídricos, da manutenção de certos ecossistemas, da
qualidade do ar e da própria variabilidade climática.
O futuro de uma escassez dos recursos naturais sob impacto da crise
capitalista implicará em uma forma de controle de recursos naturais postos no
debate de ―ressalvas comerciais ambientais baseadas na recuperação, preservação
e conservação dos recursos naturais‖ (FORNASARIFILHO; COELHO, 2002, p.13)
são também medidas capitalistas, de países imperialistas, para impor taxas e
tecnologias limpas aos países periféricos, significativas na geração de renda, e
assim preservar para seu lucro diversos nichos de mercado em vistas a acumulação
capitalista e a manutenção do poder hegemônico.
Nessa atual fase, pode-se perceber que o colonialismo e o imperialismo, já
existentes anteriormente, tomam um novo fôlego com o esforço das corporações
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internacionais em retirar os adversários da concorrência, adquirindo terras ricas em
minérios, corpos d‘água, áreas de maior valor urbano, unidades de conservação
privadas etc. Dessa forma, quanto maior a escassez de recursos naturais a
concorrência e disputas pelo controle local de suas fontes são mais duras em todo o
mundo. A escassez aumenta a competitividade e contraditoriamente se coloca como
limite da produção capitalista, uma vez que esta requer recursos naturais para
intensificação do processo produtivo.
As investigações levam a crer que a crise ambiental intensificada com a
globalização relaciona-se as estratégias que as grandes corporações internacionais,
em especial o capital financeiro, Banco Mundial, BIRD e o FMI usam para aumentar
sua taxa de lucro, que abre a discussão sobre o uso dos lugares, como demonstrado
no Brasil nos anos 1980 e 1990, concomitante a institucionalização da política
ambiental com todo aparato legislativo, normativo e de controle do território.
Colocando porções desse território fora do atual mercado reservando-o em áreas
protegidas ao tempo em que concede licenças ambientais para utilização dos
recursos naturais (como poluidor pagador) sob o domínio e gestão pública.
Segundo Harvey (2008b) é o novo imperialismo, caracterizado pela
acumulação por espoliação, que converte-se na fase atual do capitalismo financeiro
de investir nas economias dos países, na coisa pública e nos direitos. Tal fenômeno,
típico do capitalismo primitivo, implementa novos mecanismos para a acumulação, a
exemplo das patentes e licenças de materiais genéticos, plasma de sementes e
demais produtos que podem ser usados contra populações; privatização da água, do
ar, das praias, florestas e outros serviços públicos essenciais a vida; da
mercantilização das formas culturais, históricas de criatividade intelectual; e da
privatização de instituições e políticas públicas.
As possibilidades abertas em torno das investigações sobre a crise ambiental
não se circunscrevem a relação sociedade-natureza em si. Apontam, também, para
a desconstrução de aspectos complementares. Quais visualizaram a política
ambiental nascida sob o ajustamento macroeconômico, aos programas de
liberalização e privatização posta sob o discurso do desenvolvimento sustentável,
onde a natureza em sua forma degradada e conservada é utilizada como insumo
necessário ao investimento privado, como uma dimensão estrutural da acumulação
capitalista.
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No interior do processo de enxugamento estatal a política ambiental amplia
seu poder de ação e postura, passando de essencialmente conservacionista para
assumir atribuições de comando, controle, gestora dos recursos naturais, como mais
um setor governamental a ser contabilizado e como articulador do desenvolvimento.
Para as novas atribuições e competências agrega órgãos afins, como IBAMA, criado
em 1996, o MMA criado em 1998 articulados aos organismos internacionais,
proporcionando o crescimento do setor institucional com um conjunto específico e
próprio de políticas, que tende a justificar sua atuação insatisfatória.
Nesse sentido, pudemos inferir analises sobre os instrumentos da política
ambiental que utilizam nas políticas públicas locais e planejamentos territoriais
questões como a participação na gestão dos recursos naturais limitadas as
representações nos momentos e nos temas oportunos, a ajuda concretizada
majoritariamente através de financiamento de projetos de preservação e
recuperação ambiental com empréstimos, a serem devolvidos com juros muito
próximos aos de mercado, ou o alívio da pobreza, e melhorias de infraestruturas e
da qualidade de vida que desviam a atenção da própria responsabilidade como
partícipe em ajustes estruturais de efeitos socioambientalmente devastadores.
O território de planejamento tem um sentido vazio sem profundidade na
medida em que no anseio de converter-se em um instrumento de planejamento com
base meramente estatística e de aptidão, contradiz o discurso de convergência entre
as variáveis; social, econômica e ambiental. Expondo a distancia entre o complexo,
plural e abrangente e a prática calculada, tecnicista e eficiente, funcional ao
planejamento capitalista. A racionalidade técnica produz saber, conhecimento
científico, instrumentaliza a ação para fins eficientes, econômicos e produtivos.
Como planejamento da política ambiental o território é tomado como fonte de
estoque de recursos naturais, indispensável para garantir o lucro capitalista, que
traduz-se na ideia de natureza como capital de realização atual e futura,
normatizando atitudes e comportamentos, através dos instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente empregados por gestores estaduais e municipais para
alterar processos sociais de modo que se compatibilizem com os objetivos
ambientais. Os instrumentos fixam regras segundo as quais se podem repetir,
sempre que se quiser a sujeição dos processos naturais e o controle social.
Em Sergipe, concomitante aos processos de modernização da produção e
desenvolvimento, que se desenham a nova ordem ambiental ditada por normas
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estabelecidas pela União e pelos países centrais, ao promover medidas que visam
maior controle do meio ambiente pelo mercado, baseadas principalmente no
pagamento por serviços ambientais, como as autorizações para despejos de
resíduos industriais e domésticos nos rios. O poder público atuou no reordenamento
do espaço expandindo áreas protegidas (reservas legais, manguezais e unidades de
conservação), dando suporte a projetos de exploração mineral, de exploração
florestal, exploração agropecuária e de urbanização.
No que se refere à proteção do meio ambiente, considera-se que a produção
e consumo de lugares para implantação de projetos desenvolvimentistas como a
Usina Hidroelétrica de Xingó iniciada em 1986, levou a destruição do Povoado
Cabeço no município de Brejo Grande onde habitavam cerca de duzentas famílias,
provocou a diminuição de pescados e dificultou a navegação do Rio São Francisco à
jusante do barramento, conflitos que atualmente se arrastam em processos judiciais
entre a comunidade e os empresários da Usina; a prospecção de petróleo adensada
em Carmópolis, e sempre em processo de ampliação para novos lugares,
destituindo e expropriando comunidades, contaminando, ar, rios e solos; as áreas
envolvidas em experiências de implantação de Unidades de Conservação como a
Serra de Itabaiana transformada em Parque Nacional implantou normas proibitivas a
entrada de populações tradicionais e locais, que provocaram conflitos entre as
comunidades que mantinham relação direta e indireta com a serra e os gestores
ambientais.
Mais recentemente os órgãos ambientais e comunidades tradicionais e locais
se envolveram em conflitos numa área destinada a assentamento rural no município
de Capela, onde parte da área foi doada pelo INCRA para o Governo do Estado
como reserva legal e a criação de uma Unidade de Conservação Estadual, que
depois de legalizada e categorizada como de proteção da vida silvestre deslegitimou
as comunidades de trabalhadores rurais impedindo através normas legais a entrada
desses trabalhadores na área destinada à reserva.
Quanto a esses procedimentos Diegues observa que,
Desconhecendo e até rejeitando o saber tradicional, as corporações
aninhadas nos órgão ambientais decisórios como o IBAMA,
Secretarias de Meio Ambiente e Universidades acabam atribuindo a
fiscalização e a repressão policial o papel de guardiães da
biodiversidade e os únicos defensores do mundo natural.
Procedendo assim, causam e alimentam conflitos insolúveis com as
populações de moradores de áreas naturais protegidas, impedidas
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de produzir e reproduzir seu conhecimento tradicional, suas práticas
econômicas e tecnologias patrimoniais e seu modo de vida,
relegados a objetos do folclore (DIEGUES, 1988, p.77)

Tem-se segundo Moraes (2000) demandas sociais legitimas que se
contrapõem às metas de preservação e conservação do meio ambiente gerando
conflitos diferentemente das pressões advindas da exploração capitalista que
modelam o uso dos recursos naturais nas diversas localidades de seus territórios.
O custo dessas ações como políticas públicas ambientais é do pondo de vista
do capital, um gasto improdutivo, embora seja necessário para a manutenção da
acumulação capitalista, que a atividade estatal vem expandindo como condição
necessária a reprodução socioeconômica contraditória em níveis ampliados.
Por trás dessas expressões, assim como por trás de certa concepção a que
elas se filiam, a crise ambiental baseada na finitude de recursos naturais e na sua
redenção, via conservação e preservação, apenas designa tendências contraditórias
que estão no ato do processo atual, essa tendência à crise não é uma resultante
abstrata, existe, já nos interstícios da sociedade capitalista. Se a natureza é
verdadeiramente finita, é a partir da consciência de sua finitude, a luz da teoria, que
é possível colocar a maior parte dos problemas ambientais.
Entender a política ambiental em Sergipe como uma dupla estratégia de
reprodução do capital e controle social, dotada de instrumentos de preservação e
conservação ambiental ao tempo que cria condições de manter projetos de extração
mineral por multinacionais, projetos de integração nacional, projetos de urbanização
desiguais em detrimento das áreas de preservação de manguezais que servem de
condição de vida para pescadores e marisqueiros, projetos de infraestrutura
capitaneados pela produção industrial, enfatiza-nos a esquizofrenia aparente entre o
discurso e a prática das políticas ambientais: no discurso, de objetivar a melhoria da
qualidade de vida, da preservação, da biodiversidade utilizando-se de aporte
tecnológico via monitoramento por satélite e tecnologias limpas e, na prática, manter
ou acelerar o ritmo de reprodução do capital, manutenção do consumo acelerado
dos recursos naturais privatizando-os e estimulando ações individualizadas de
preservação e conservação.
Na agenda dos últimos governos sergipanos, a promoção das políticas
ambientais locais é defendida em contraponto ao momento em que a questão
ambiental se globaliza como crise do modelo de desenvolvimento. A escala local,
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nos últimos dez anos, é exarcebada a partir de um planejamento localizado
territorializado consubstanciado na possibilidade de atender as demandas e ofertas
de um mundo cada vez mais conectado, numa gestão mais flexível e homogênea.
As escalas são esses tipos de territórios qualitativamente diferentes: ―a escala
é o critério de diferença, não tanto entre lugares como entre tipos diferentes de
lugares‖, como aponta Smith (2000, p. 142).
A análise escalar, portanto, oferece-nos a oportunidade de percorrer as
escalas em que a política ambiental acontece, apreendendo as diferenças com que
se expressa emcada uma.
O local é imaginado como o lugar da resistência a globalização em
contraponto ao definhamento do Estado enquanto promotor de políticas sociais e a
partir dele pensa-se ser possível controlar o mundo, construir a confiança e inserir-se
no mundo competitivo, onde o nexo global-local tem seu potencial transformador
com a produção de vínculos espaciais entre os lugares e manutenção dos fluxos
transnacionais.
Neste viés se inscreve a descentralização da política ambiental, elaborada
como política de gestão e reordenamento das relações entre os entes federados e
os municípios. Por força do desenvolvimento sustentável propagado no final da
década de 1980 e mais recentemente na década de 1990 sob o discurso da
economia verde que se realiza no local as políticas pensadas nas instanciais
nacional e global.
Com a descentralização da política ambiental via municipalização é exigido
dos governos locais a capacidade de combater a pobreza, a exclusão social, a crise
ambiental e promover o bem estar da população cabendo ao Banco Mundial e aos
organismos multilaterais de financiamento desenvolver linhas de crédito direto aos
municípios – no sentido de fornecer subsídios para que possam enfrentar os
desafios que lhes são crescentemente atribuídos. Uma exigência para os municípios
de uma capacidade de resolução de problemas locais que eles não possuem, na
medida em que esses problemas são gestados em escala global a partir de um
receituário econômico neoliberal.
Para Moraes (2000, P. 172),
É no plano das políticas ambientais que a necessidade de articulação
entre os municípios conurbados fica mais evidente, pois tanto o
controle da poluição quanto a conservação dos recursos exigem
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medidas que envolvem a contiguidade da ação no espaço de
manifestação dos processos que se quer corrigir ou preservar.

A descentralização da política ambiental em Sergipe é delineada na
descentralização gerencial com ênfase na participação da sociedade civil, uma vez
que o tema da socialização do poder e da importância da participação da sociedade
civil é explorado.
Das instituições não governamentais pesquisadas em Sergipe todas tinham
ou já tiveram alguma parceria com órgãos governamentais, em torno de 20%
receberam financiamento de bancos internacionais, trabalharam somente em alguns
projetos pontuais de conservação, proteção e recuperação ambiental.
A política ambiental em Sergipe além do planejamento territorial, da gestão
por bacias hidrográficas, atua também através de consórcios municipais como um
novo modelo gerencial que possibilitam a territorialização do problema, divide os
gastos e as tarefas, diminui a competição entre municípios.

Os municípios de

pequeno porte não possuem recursos suficientes para a implantação de serviços
mais complexos, o que os colocaria, quase sempre, em situação de dependência em
relação aos grandes municípios como para viabilizar aterros sanitários, projetos de
recuperação de nascentes, projetos de saneamento, drenagem e recuperação de
áreas degradadas, dentre outros.
Quando a prefeitura assume a função de agente articulador das iniciativas e
dos atores locais para a implantação da política ambiental, cresce a importância das
parcerias. Sobre este aspecto destaca-se o aparato institucional que pode ser criado
com esse fim: conselhos de desenvolvimento local, conselhos de meio ambiente,
consórcios intermunicipais, associações comunitárias, comitês de bacias, comitês
gestores de unidades de conservação, plano nacional de capacitação, convênios
com ONGs e fundações, etc. Nesse sentido Moraes (2000) chama atenção de que
apesar dos consórcios

municipais aparecerem como

mais adequados,

a

multiplicação dos lugares pelo somatório das unidades podem gerar um quadro
onde o interesse do grande capital sairia fortalecido, através do poder de integração,
incorporação e homogeneização que ele possui.
Segundo Silva Júnior (2007) os conselhos ao tempo que constituem a
possibilidade da classe popular participar do processo desde a criação a execução
das políticas ambientais são induzidos ao o consenso e tomados por mecanismos
privilegiados de legitimação da hegemonia da classe dominante.
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A maioria dos municípios sergipanos até 2008 possuía Secretaria Municipal
de Meio Ambiente. Somente cinco municípios contavam também com conselhos
municipais de meio ambiente, e a partir de 2012 dois municípios (Itabaiana e Nossa
Senhora do Socorro) consolidaram atuação descentralizada. No Território de
Planejamento da Grande Aracaju foco da pesquisa de campo, pela densidade de
políticas públicas ambientais territorializadas, até 2012 somente dois dos nove
municípios integravam secretarias e conselhos, São Cristóvão e Nossa Senhora do
Socorro, sendo que este último consolidou em 2012 o convênio com o governo do
estado formalizando atuação descentralizada na política ambiental municipal. A
partir de 2013 com a nova gestão municipal a capital criou a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, que se encontra em fase de constituição do conselho municipal e
formação dos técnicos para a consolidação da descentralização da política
ambiental no município de Aracaju.
De acordo com Habermas (1968) para haver consenso é preciso certa
homogeneidade, mas não uma pretensa igualdade universal que equivocadamente
as comunidades teimam em perseguir. Não se pode ter certeza acerca da correção
de uma norma em termos absolutos, nem que aquilo que foi acordado venha a ser
efetivado, não há como prever os rumos dos processos sociais, ambientais, culturais
e econômicos. Quando se trata de normas, não há um imperativo como o do dever,
nem uma única resposta correta. O terreno das exigências morais situa-se nas vidas
concretas, nas diversas formas de vida que convivem em ordens legítimas, e que
geram diferentes concepções éticas.
Em 2007 o Governo Estadual se utilizou do consenso via participação
representativa como uma forma de cooptação estatal estratégica para legitimar
planos, projetos e programas nacionais de reformas estruturais, via conferências
territoriais, dividindo o estado em oito territórios de planejamento das políticas
públicas, que seguiram critérios econômico-produtivos, geoamientais, sociais,
político-institucionais e culturais em consonância com as organizações multilaterais
(BM, BIRD, ONU e OCDE) que empreenderam políticas de desregulamentação,
privatização e liberalização do mercado e favoreceram ao rompimento de obstáculos
em poder explorar os recursos naturais necessários a acumulação, repassar para a
comunidade local a capacidade de gerir sua própria demanda e resolver a
degradação ambiental gerada no processo produtivo.
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A partir de consensos reverberados em tratados, conferências e acordos
internacionais e nacionais, sob as diretrizes dos agentes financeiros internacionais a
questão ambiental foi e tem sido conduzida com poucos investimentos públicos, a
partir de compensações por danos ambientais contabilizados nos custos produtivos
das indústrias, empresas e serviços; com ênfase nas ações de proteção,
conservação, controle e gerenciamento dos recursos naturais, estabelecimento de
prioridades a partir da equação custo/benefício; de subordinação ao setor
econômico; introdução de reformas institucionais e ao sistema de financiamento da
questão ambiental, que incluiria responsabilização das empresas pelos danos ao
meio ambiente não mais criminalmente, mas através de compensações financeiras
com mobilização dos recursos privados.
A política ambiental que se instaurou no estado adotou o discurso nacional de
proteger o que restou dos biomas, com estratégias de criar áreas prioritárias para
proteção a partir do mapeamento florestal realizado em 2010, com a criação de 534
estabelecimentos rurais com reservas legais averbadas totalizando uma área de
6.183,3 ha, o mapeamento e monitoramento de 25.626, 24 ha de manguezal e a
criação de 18 unidades de conservação ambiental totalizando uma área de
61.924,19 há, além de ações de restauração de vegetação ciliar em torno de 18,28
ha. A política ambiental voltada para a proteção da biodiversidade aponta para
pressupostos mercadológicos de interesses no uso e reordenamento do espaço. As
áreas sãodefinidas com base no conhecimento técnico e científico como prioritárias
para a proteção, podem surgir como de não interesse mercantil imediato. Como
também, a medida que cumpre a política de conservação em termos percentuais de
áreas destinadas a preservação ambiental libera a que sobrou do território para a
privatização e mercantilização de áreas não protegidas.
Nesse sentido, a política ambiental através do instrumento do licenciamento
ambiental de empreendimentos e atividades poluidoras passa a gerir os aspectos
destrutivos e impactantes do processo produtivo dessas áreas, exigindo o
cumprimento de condições ambientais para a instalação e funcionamento desses
empreendimentos e atividades.
O governo de Sergipe através da Adema emitiu de 2008 a 20126.496 licenças
ambientais das quais 48, 83% concentraram no Território da Grande Aracaju e
52,41% na capital sergipana. Só que o Estado, sucateado e sem condições de
monitoramento de suas ações, oferece um desempenho sempre muito abaixo do
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que seria aceitável. E isso, em vez de ser um problema para o sistema capitalista,
torna-se uma perversa estratégia de controle social. Porém, a partir de 1995 com a
criação da Organização Mundial do Comércio, a tendência do livre mercado e
globalização das economias entraram em choque com a regulação imposta pela
política ambiental.
A política ambiental passa a sofrer sistemáticas campanhas negativas pelos
empreendedores do desenvolvimento provocando a flexibilização da legislação
ambiental e adequações das normas e padrões dos rejeitos e resíduos resultantes
do processo produtivo aos ditames do mercado. A tendência que tomou a política
ambiental mundializada e regulada pela OMC é do direcionamento para os
instrumentos de regulação ambiental compatíveis com a ideologia de autoregulação
pelo mercado, como o comércio de créditos de carbono, certificação de produtos
ecológicos, ICMs verdes, realização de contratos por pagamento por serviços
ambientais, que passam a gerar valor de capital, criando um mercado lucrativo que
vislumbra a possibilidade de privatizar e comercializar os componentes e os
processos ecossistêmicos, dando continuidade a cadeia produtiva degradante social
e ambiental.
A retórica da política ambiental desempenhada pelo governo estadual em
consonância com o governo federal com base na preservação de áreas em
unidades de conservação públicas e privadas, na regulação dos empreendimentos
poluidores, na valoração e privatização dos recursos naturais e na socialização das
externalidades dos resíduos do processo produtivo, está baseada no mascaramento
da crise ambiental e ampliação da degradação do processo produtivo com exclusão
social do acesso aos recursos naturais, no esgotamento dos modelos que alijam as
comunidades, nos instrumentos jurídicos que privilegiam o mercado e no
desenvolvimento e na ineficiência da gestão pública.
A pesquisa revelou que as políticas públicas ambientais atingem as classes
de forma diferenciada, o maior rigor da crise ambiental incide sobre a maioria pobre,
quando são expropriados, assentados em locais sem serviços públicos básicos, são
impedidos de estabelecer vínculos com áreas protegidas e de ter acesso a corpos
hídricos. O que denota na pesquisa de campo um distanciamento das comunidades
pesquisadas com a natureza objeto de preservação ambiental pelo poder público.
O discurso dos representantes de ONGs e do governo estadual são de crença
nos acordos e conferencias, mas estes se esbarram nas burocracias do estado, na
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ênfase do poder econômico, no imperialismo que atende aos interesses econômicos
monopolistas do grande capital, portanto, alijando comunidades, bloqueando
mecanismos de visualização das contradições.
Quando se analisa a partir das entrevistas com as comunidades pertencentes
ao Território da Grande Aracaju a conceito de desenvolvimento sustentável
perseguido insistentemente nas políticas públicas ambientais, cerca de 37,5% das
comunidades entrevistadas, acreditavam no desenvolvimento sustentável como
progresso e melhoria de vida para todos. Interpretamos a coexistência de tempo e
espaço funcionalizados, as áreas protegidas e as comunidades a ao entorno, com o
tempo lento e os espaços de representação, encontrados nas práticas dos
recicladores,das comunidades tradicionais e dos pequenos agricultores.
Políticas de descentralização e participação da comunidade tentam convencer
que ações individuais promovem melhorias para todos, instigando-as reduzir o
consumo, reutilizar objetos e proteger a natureza. No novo sistema de controle social
da economia globalizada não se admite sucessos parciais isolados, ao não ser como
estratégia de reestruturação desse sistema. A gestão de riscos, na sociedade de
controle, é um instrumento da perversidade do sistema. Onde se instalaria a utopia
de um mundo ordenado de indivíduos ordenados, numa auto-regulação social
complementar aum mercado auto-regulado.
Para Dantas (2011, p. 30-31),
O pensamento materialista histórico de Marx e Engels é a única
gestão possível dos meios de produção para evitar o caminho da
barbárie (gerada pelo processo de acumulação do capital) é a de que
se trate de uma gestão operada pelos próprios produtores
associados. Classe trabalhadora no poder político. Eis a essência do
marxismo. E da estratégia revolucionária. Toda luta visa conduzir a
classe trabalhadora e seus aliados pobres ao poder político. Isto
também tem que significar e se traduzir na necessidade de se pensar
o meio ambiente, a transformação da natureza, produção e
distribuição de alimentos e demais itens.[...] O consumismo é uma
doença criada pela classe dominante para complementar a produção
anárquica. Sob a égide capitalista, cada burguês pode produzir o
quanto quiser de mercadorias.

A natureza enquanto condição humana e o humano enquanto natureza num
contexto de extrema desigualdade social e apropriada para reprodução do capital,
que se dá socialmente, não requer o cultivo da consciência associada aos valores
humanos socialistas e sim a diluição das forças do mundo da vida capazes de
sustentar pretensões de validez de reproduzi-las. No entanto, a vida social, ou seja,
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a própria existência de uma ordem social seria impraticável se o sistema capitalista
sufocasse o mundo da vida. Neste sentido, Engels tece argumentos que são atuais
e substancialmente ecológicos.
[...] só o que pode fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la
pela simples presença nela. O homem, ao contrário modifica a
natureza e a obriga a servi-lhe, domina-a. E aí está, em última
análise, a diferença essencial entre o homem e os demais animais,
diferença que, mais uma vez, resulta do trabalho. Contudo, não
deixemos nos entusiasmar em face as nossas vitórias sobre a
natureza. Após cada uma dessas vitórias a natureza adota sua
vingança. É verdade que as primeiras dessas consequências dessas
vitórias são previstas por nós, mas segundo e em terceiro lugar
aparecem como consequências muito diversas, totalmente
imprevistas e que, com frequência anulam as primeiras (ENGELS,
2009, p.33).

Apoiados na leitura geográfica ao analisar a relação sociedade-natureza que
desencandeou a crise ambiental e se mundializou, todos os caminhos evidenciados
nos conduzem ao capital, que confirma um só mundo, onde os discursos e as
práticas da questão ambiental atingem hoje todos os recantos do planeta e estão tão
afinados com os discursos e as práticas do capitalismo, que colocam capitalistas
como conservacionistas e conservacionistas a serviço do capital. Onde o meio
ambiente que se apresenta participativo, democrático, consensual, mas sem
alternativa, ou, onde o alternativo já faz parte do mesmo. E onde a política ambiental
propõe mudanças paliativas e maquiadoras, para manter tudo igual ou até ampliar a
proposta igualizadora, cujos foros de participação e discussão se estabelecem via
consenso que fecha a possibilidade do político, do confronto, da disputa entre
autênticas alternativas, que nos fazem pensar em alternativas para a crise ambiental
contra alternativas como necessidade.
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APÊNDICE A - RELAÇÃO DAS CATEGORIAS ENTREVISTADAS

Mês/ano

No

Entrevistados

01
02

Secretario de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Secretario de Agricultura, Irrigação, Abastecimento e Meio
Ambiente do município de Maruim
Secretário de Agricultura e Meio município de Santo Amaro

05/2012
05/2012

Secretario de Meio Ambiente do município de Nossa Senhora do
Socorro
Secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento do
município de Barra dos Coqueiros
Diretor de Controle Operacional da EMSURB do município de
Aracaju
Secretário da Agricultura e meio Ambiente do município de São
Cristóvão
Secretario da Agricultura e Meio Ambiente do município de
Laranjeiras
Secretaria de Saude e Meio Ambiente do município de Itaporanga
D‘ájuda
Secretaria de Obras e Meio Ambiente do município de Riachuelo
Presidente do Instituto Acauã
Diretor do Instituto dos Mamíferos Aquáticos (IMA)
Presidente do Movimento Popular Ecológico de Sergipe (MOPEC)
Presidente Estadual do Partido Verde
Diretora-presidente do Instituto Bioterra
Diretor da Sociedade de Estudos Múltiplos Ecológicos e Artes
(SEMEAR)
Comunidade do município de São Cristóvão
Comunidade do município de Nossa Senhora do Socorro
Comunidade do município de Maruim
Comunidade do município de Santo Amaro
Comunidade do município de Aracaju
Comunidade do município de Barra dos Coqueiros
Comunidade do município de Itporanga D‘ájuda
Comunidade do município de Laranjeiras
Comunidade do município de Riachuelo

04/2012

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

04/2012

04/2012
05/2012
04/2012
05/2012
05/2012
04/2012
06/2012
06/2012
06/2012
05/2012
05/2012
05/2012
02/2012
02/2012
03/2012
03/2012
03/2012
04/2012
04/2012
04/2012
04/2012
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevistas para análise da política ambiental no
estado(Secretários Estadual e Municipais)
FICHA DE CAMPO
Local da Entrevista: _______________________________________________________________________
Data: ____/____/ 2012. Hora: ____:____
PERFIL DO ENTREVISTADO
01 - Sexo:
( )Masculino ( )Feminino
02 - Idade:
( ) 18 a 38
( ) 39 a59
( ) 60 ou mais
03 - Cargo e /ou função?
________________________________________________________________________________________
04 - Há quantos anos ocupa o atual cargo e/ou função?
( ) < 01 ano
( ) 01 a 05 anos
( ) 06 a 10 anos
( ) 11 a 20 anos
( ) > 20 anos
________________________________________________________________________________________
05 - Escolaridade:
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Pós-Graduado. Qual?____________________________________________________________________
( ) Mestrado e/ou Doutorado. Qual?___________________________________________________________
06–Ocupou outros cargos na área ambiental?
( ) Sim ( ) Não
Qual? ________________________________________________________________
Onde?________________________________Quanto tempo?_________________________________________
07–Quantas pessoas trabalham nessa Secretaria?_________________________________________________
PERFIL DA POLÍTICA AMBIENTAL NAS ESCALAS, MUNDIAL, NACIONAL E LOCAL
08–O que você entende por:
Natureza__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Meio Ambiente____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Desenvolvimento Sustentável_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
09 - Quais as principais mudanças que você observa na defesa da causa ambiental desde seu
ingresso na mesma?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10 - Quais os principais dificuldades e desafios enfrentados atualmente? Que fatos, acontecimentos,
etc., comprovam esta situação?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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11 – Quais as principais diretrizes da política ambiental do Governo Estadual/Municípal
atual?(Comando, controle; zoneamento ambiental, licenciamento, UC, EIA, proibições, restrições;
incentivos fiscais e de mercado; tributos, incentivos tecnológicos e induzir mudança de
comportamento)?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
12–Quais os planos, programas e projetos executados?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
13 – Para implantação/ implementação da política pública ambiental no Estado/Município:
Quais os principais
parceiros?_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Quais os principais adversários?_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
14–Os recursos financeiros utilizados na gestão ambiental são de que origem?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
15 – Até a década de 1980 a política ambiental atuava de maneira isolada e desconectada entre si, a
partir dessa década constaria como princípio norteador o desenvolvimento sustentável em uma
política territorial de fragilização do estado (estado mínimo); ausência de um projeto nacional
(globalização e financeirização da economia); negociação direta entre as elites regionais com a
economia mundial (livre comércio, grandes corporações); múltiplas formas de organização sociedade
civil (ONGs) e o afloramento do tecido social na complexidade (nova malha tecno-política).
Considerando o contexto, de que forma essa política interfere no ordenamento do Estado/Município?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
16 - Qual o papel da técnica e tecnologia para execução da política ambiental estadual/municipal?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
17 - Como você vê a relação entre organizações ambientalistas, outras organizações e os movimentos sociais?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
18- Quais os principais impactos ambientais em Sergipe/?
Município_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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19–Quais os principais recursos naturais utilizados no Estado?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
20 –Problemas como poluição atmosférica, aquecimento global, escassez de recursos naturais,
geração de resíduos e conservação da biodiversidade, ultrapassaram os limites do Estado-Nação e
se colocaram como entraves ao desenvolvimento econômico. Seguem neste contexto, visando
assegurar as condições de desenvolvimento, processos políticos gerais de internalização da ordem
ambiental internacional manifestos em acordos voluntários, público (negociação e adesão) e privado
(comprometimento e iniciativas bilatérias) como: A Convenção de Basiléia sobre o Controle de
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (1993) internalizado e
contribuindo para o gerenciamento dos resíduos perigosos no País; Convenção da Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Rio 92) internalizando a regulações dos recursos naturais nas bases técnicas
(manejo ambiental, combates ao desperdício e a poluição); Convenção da Naçõies Unidas no
Combate as Mudanças Climáticas, Comissão de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (1997)
propondo políticas integradoras entre o desenvolvimento social econômico com proteção e
conservação ambiental.
Como você vê a questão ambiental incorporada aos acordos internacionais?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
21 - Qual a importância da política ambiental para o desenvolvimento?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
22–Na década de 1980, o tema da sustentabilidade surgiu com grande evidência por meio do
relatório "Nosso futuro comum", obra da Comissão Mundial de Meio Ambiente. Conciliar o
desenvolvimento econômico e minimizar os impactos ambientais passou a ser imperativo perseguido
em diversas reuniões internacionais. Em 1981 foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente com
vistas a assegurar as condições do desenvolvimento econômico e em 1988 a Constituição Federal
incorporou o conceito de desenvolvimento sustentável; estabeleceu a questão ambiental para
caracterizar a função social da propriedade rural; instituiu sítios ecológicos como patrimônio cultural e
a defesa dos grupos vulneráveis.
A partir desse redirecionamento do desenvolvimento econômico para desenvolvimento sustentável
nas escalas mundial, nacional e local, cite um exemplo em que os eixos econômico, social e
ambiental caminham juntos?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
23 - Ao analisar a Lei nº 6.938/81 da Política Ambiental Brasileira, embora anterior a Constituição
Federal de 1988, criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama que prevê atenuar as
conseqüências do impacto ambiental causado pelas atividades humanas com a unificação das ações,
somação dos esforços e atuação da União, Estados e Municípios, na questão ambiental.
Como você vê essa integração?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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24 - Dos instrumentos ambientais da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) abaixo, quais são
aplicados no Estado/Município?
( ) estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
( ) zoneamento ambiental;
( ) avaliação de impactos ambientais;
( ) licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
( ) incentivos a produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia,
voltados para melhoria da qualidade ambiental;
( ) criação de espaços territoriais protegidos pelo poder Público, Federal, Estadual e municipal, tais
como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;
( ) sistema nacional de informações sobre meio ambiente – Sisnima;
( ) cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa Ambiental;
( ) penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à
preservação ou correção da degradação ambiental;
( ) instalação do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
( ) garantia de prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a
produzi-las, quando inexistente;
( ) cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos
ambientais;
( ) instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental entre
outros.
25 – Pensando no contexto político-econômico dos últimos dez anos, que perfil a política ambiental
vem adquirindo e quais as perspectivas?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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APÊNDICE C- roteiro de entrevistas para análise da politica ambiental no estado
(ONGs e Fundações)
FICHA DE CAMPO
Local da Entrevista:
________________________________________________________________________________
Data: ____/____/2012. Hora:_____:______
Instituição:________________________________________________________________________
PERFIL DO ENTREVISTADO
01 - Sexo:
( )Masculino ( )Feminino
02 - Idade:
( ) 18 a 38

( ) 39 a 59

( ) 60 ou mais

03 - Cargo e /ou função? _________________________________________________________
04 - Há quantos anos ocupa o atual cargo e/ou função?
( ) < 01 ano
( ) 01 a 05 anos
( ) 06 a 10 anos
( ) 11 a 20 anos
( ) > 20 anos
_________________________________________________________________________________
05 – Escolaridade:
( ) Médio Completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Pós-Graduado. Qual?_________________________________________________________
( ) Mestrado e/ou Doutorado.
Qual?_____________________________________________________
06–Ocupou outros cargos na área ambiental?
( ) Sim ( ) Não
Qual? __________________________________________________________
Onde?______________________________Quanto tempo?_________________________________
07 – Quantas pessoas trabalham na ONG/Fundação?_____________________________________
PERFIL DA POLÍTICA AMBIENTAL NAS ESCALAS: MUNDIAL, NACIONAL E LOCAL
08–O que você entende
por:Natureza_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Meio Ambiente___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Desenvolvimento Sustentável_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
09 - Quais as principais mudanças que você observa na defesa da causa ambiental desde seu
ingresso na mesma?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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10 – Quais as principais dificuldades e desafios enfrentados atualmente? Que fatos, acontecimentos, etc.,
comprovam esta situação?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
11– Quais os planos, projetos e programas executados?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
12 – Os recursos financeiros utilizados são de que origem?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
13 – Como o trabalho dessa organização pode influenciar em decisões sobre o coletivo e modificar a
política Ambiental?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
14 - Problemas como poluição atmosférica, aquecimento global, escassez de recursos naturais,
geração de resíduos e conservação da biodiversidade, ultrapassaram os limites do Estado-Nação e
se colocaram como entraves ao desenvolvimento econômico. Seguem neste contexto, visando
assegurar as condições de desenvolvimento, processos políticos gerais de internalização da ordem
ambiental internacional manifestos em acordos voluntários, público (negociação e adesão) e privado
(comprometimento e iniciativas bilatérias) como: A Convenção de Basiléia sobre o Controle de
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (1993) internalizado e
contribuindo para o gerenciamento dos resíduos perigosos no País; Convenção da Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Rio 92) internalizando a regulações dos recursos naturais nas bases técnicas
(manejo ambiental, combates ao desperdício e a poluição); Convenção da Naçõies Unidas no
Combate as Mudanças Climáticas, Comissão de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (1997)
propondo políticas integradoras entre o desenvolvimento social econômico com proteção e
conservação ambiental.
Como você vê a questão ambiental incorporada aos acordos internacionais?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
15 - Qual a importância da política ambiental para o desenvolvimento?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PERFIL DA POLÍTICA AMBIENTAL EM SERGIPE
16 – Qual o papel da técnica e tecnologia para a formulação e execução da política ambiental
estadual/municipal?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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17 – Até a década de 1980 a política ambiental atuava de maneira isolada e desconectada entre si, a
partir dessa década constaria como princípio norteador o desenvolvimento sustentável em uma
política territorial de fragilização do estado (estado mínimo); ausência de um projeto nacional
(globalização e financeirização da economia); negociação direta entre as elites regionais com a
economia mundial (livre comércio, grandes corporações); múltiplas formas de organização sociedade
civil (ONGs) e o afloramento do tecido social na complexidade (nova malha tecno-política).
Considerando o contexto, de que forma essa política interfere no ordenamento do Estado/Município?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
18 – Quais os principais impactos ambientais em Sergipe?Eles são de que natureza?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
19 – Quais os principais recursos naturais utilizados no Estado?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
20–Como você analisa a parceria público-privado e a relação entre sociedade civil e Estado na
conformação da política ambiental em Sergipe?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
21 – Cite um exemplo em que os eixos econômico, social e ambiental caminham juntos na gestão
ambiental em Sergipe?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
22 - Ao analisar a Lei nº 6.938/81 da Política Ambiental Brasileira, embora anterior a Constituição
Federal de 1988, criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama que prevê atenuar as
conseqüências do impacto ambiental causado pelas atividades humanas com a unificação das ações,
somação dos esforços e atuação da União, Estados e Municípios, na questão ambiental.
Como você vê essa integração?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
23 - Dos instrumentos ambientais da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) abaixo, quais são
aplicados no Estado/Município?
( ) estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
( ) zoneamento ambiental;
( ) avaliação de impactos ambientais;
( ) licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
( ) incentivos a produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia,
voltados para melhoria da qualidade ambiental;
( ) criação de espaços territoriais protegidos pelo poder Público, Federal, Estadual e municipal, tais
como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;
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( ) sistema nacional de informações sobre meio ambiente – Sisnima;
( ) cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa Ambiental;
( ) penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à
preservação ou correção da degradação ambiental;
( ) instalação do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
( ) garantia de prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a
produzi-las, quando inexistente;
( ) cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos
ambientais;
( ) instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental entre
outros.
24 – Pensando no contexto político-econômico dos últimos dez anos, que perfil a política ambiental
vem adquirindo e quais as perspectivas?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

343
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA / NPGEO

APÊNDICE D - Roteiro de entrevistas para análise da política ambientalno estado
(População)
FICHA DE CAMPO
Local da Entrevista:
________________________________________________________________________________
Data: ____/____/ 2012.
PERFIL DO ENTREVISTADO
01 - Sexo:
( )Masculino ( )Feminino
02 - Idade:
( ) 18 a 38

( ) 39 a59

( ) 60 ou mais

03 - Escolaridade:
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
Incompleto ( ) Ensino Médio Completo ( ) Ensino Superior Incompleto
Completo( ) Pós-Graduado

( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior

04 - Há quanto tempo reside neste local?
( ) < 01 ano
( ) 01 a 05 anos
( ) 06 a 10 anos
( ) 11 a 20 anos
( ) 31 a 40 anos ( ) > 40 anos
( ) Nascido e criado

( ) 21 a 30 anos

05 - Quantas pessoas moram com
você?____________________________________________________________________________
06 - Você atualmente está trabalhando?
( ) Sim ( ) Não
Qual sua função?
_________________________________________________________________________________
PERFIL DA POLÍTICA AMBIENTAL NAS ESCALAS, MUNDIAL, NACIONAL E LOCAL
07 – O que você entende por?
Natureza?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
08 - Meio Ambiente?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
09 – Desenvolvimento Sustentável?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10 - Da lista de problemas ambientais abaixo qual/quais que você conhece?
( )Alterações climáticas — Aquecimento global • Combustível fóssil • Subida do nível do mar •
Gases do efeito estufa • Acidificação oceânica.
( ) Conservação da natureza — Extinção de espécies • Declínio dos polinizadores • Branqueamento
do coral • Espécie invasora • Espécies ameaçadas.
( ) Barragens — Impactos ambientais das barragens
( ) Energia — Conservação de energia • Energia renovável • Uso eficiente de energia •
Comercialização de energia renovável.
( ) Engenharia genética — Contaminação genética • Controvérsias sobre os OGM
( ) Agricultura intensiva — Irrigação • Monocultura • Pecuária e sustentabilidade
( ) Degradação do solo — Poluição do solo • Desertificação • Erosão do solo • Contaminação do
solo • Salinização.
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( ) Uso da terra — Alastramento urbano • Fragmentação de habitat • Destruição de habitat.
( ) Nanotecnologia — Nanotoxicologia • Nanopoluição
( ) Problemas nucleares — Cinza nuclear • Derretimento nuclear • Energia nuclear • Resíduo
radioativo
( ) Superpopulação — enterro • produção de resíduos.
( ) Depleção da camada de ozônio — CFC.
( ) Poluição — Poluição luminosa • Poluição sonora • Poluição visual.
( ) Poluição da água — Chuva ácida • Eutrofização • Poluição marinha • Detritos marinhos • Maré
negra • Poluição térmica • Urban runoff • Escassez de água • Marine debris • Acidificação oceânica •
Poluição por barcos • Poluição térmica • Urban runoff • Águas residuais
( ) Poluição atmosférica — Ozono troposférico • Qualidade do ar interior • Composto orgânico volátil
• Particulate matter • Óxidos de enxofre.
( ) Esgotamento de recursos — Exploração de recursos naturais
( ) Consumismo — Consumer capitalism • Obsolescência planificada • sobre consumo.
( ) Pesca — • Pesca com cianeto • Sobrepesca • Pesca predatória.
( ) Indústria madeireira — Desflorestação • Comércio ilegal.
( ) Mineração — Drenagem ácida da mina • Remoção de morros • Represamento de rios
( ) Toxinas — Clorofluorcarbonetos • DDT • Disruptores endócrinos • Dioxinas • Metais pesados •
Herbicidas • Pesticidas • Lixo tóxico • PCB • Bio-acumulação • Biomagnificação.
( ) Resíduos — Lixo electrónico • Detritos marinhos • Aterro sanitário • Chorume • Reciclagem •
Incineração.
11 - Como se sente no local que mora? Você se sente insatisfeito, satisfeito ou muito satisfeito?
( ) Insatisfeito
( )Satisfeito
( )Muito Satisfeito
( ) N/R.
Por quais motivos você se sente...(Falar a resposta dada):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
12 - Quais os três problemas no local onde mora que você considera como mais graves? (Liste
obedecendo a letra correspondente ao problema e ao seu grau de insatisfação).
Problema

1

2

3

(A) Despejo inadequado de resíduos sólidos; (B) Falta de mobilidade urbana;
(C) Falta de segurança; (D) Enchentes;
(E) Deposição inadequada de esgoto; (F) Ocupação em área de risco;
(G) Falta de transporte coletivo, escola e posto médico;(H) Ruas enlameadas, esburacadas;
(I) Aterros em áreas impróprias;(J) Desmatamento;
(K) Falta de emprego/ocupação para os jovens; (L) Precariedade na iluminação pública;
(M) Proximidade de indústrias ou outros agentes poluidores; (N) Falta de informações sobre meio
ambiente;
(O) Edificação degradada com aspecto de abandono. (P) Falta de tratamento paisagístico em área de
visitação pública;
13 - Quais os três aspectos que você mais gosta onde mora?(Liste obedecendo à letra
correspondente ao que você mais gosta e ao seu grau de satisfação).
Mais gosta

1

2

3

(A) Proximidade ao Centro da Cidade; (B) Proximidade a áreas verdes, praias;
(C) Proximidade do local de trabalho; (D) Proximidade dos amigos e/ou parentes;
(E) Das praças e quadras; (F) Da paisagem urbana;
(G) Da arquitetura;(H) Do comércio local;
(I)Outros.

345
14 - O que falta neste local?
Justifique:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_
15– Você já fez alguma denúncia, reclamação ao Órgão Ambiental?
( ) sim ( ) não
Se sim. Qual?______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
16–O local onde mora já foi visitado por algum fiscal ambiental?
( ) Sim
( )Não
Se sim por quê?___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
17–Você e/ou alguma da sua família já foi acometidos por alguma doença transmita pelo ambiente
contaminado (Leptospirose, Dengue, Febre Tifo, Salmoneliose, Outra)?
( ) Sim
( )Não
Se sim. Qual?_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
18 - De que forma pegou a doença?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
19–Já participou de alguma atividade governamental na área ambiental?
( ) Gincanas ambientais
( ) Teatro/Danças/ Caminhadas
( ) Plano Diretor ( ) Audiência Pública ( )
Conferências e Palestras sobre Meio Ambiente ( ) Comitês de Bacias.
( ) Outros_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
20–Já participou de alguma audiência pública para discutir a implantação de empreendimento de
grande impacto ambiental ( indústria, ponte, viaduto, resort, etc?)
( ) Sim
( ) Não
Se sim.
Qual?___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
21–Houve algum conflito no local onde mora?
( ) Sim
( ) Não
Sesim.
Qual?____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
22 – A degradação do meio ambiente se põe no interior das forças de trabalho humana com os
instrumentos que ela utiliza para o trabalho (técnica, estrutura, máquinas e etc). São, portanto, forças
usadas para controlar ou transformar a natureza com objetivo de produzir mercadorias. Para você
quais os principais agentes degradadores?
( ) Governo ( ) Estado ( ) Sociedade ( ) Empresas ( ) Modo de produção ( ) Modo de consumo
( ) outros.
Quais?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
23 – Quais as principais mudanças que observa neste local desde que você chegou?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ANEXO A - Estrutura Organizacional da SEMARH
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ANEXO B – Estrutura Organizacional da ADEMA
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ANEXO C – Resoluções do Conselho Estadual de Controle do Meio Ambiente
(CECMA) de 1985 até 1998
RESOLUÇÕES – 1998
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DATA
09.02.98
09.02.98
31.03.98
31.03.98
31.03.98
30.04.98
30.04.98
02.07.98
02.07.98
02.07.98
07.08.98
08.09.98
08.09.98
08.09.98
08.09.98
08.09.98
13.11.98
13.11.98

EMENTA
Aprova balancetes de outubro e novembro/97
Autoriza emissão de L.I para o DER.
Aprova balancete de dezembro/97.
Aprova Balanço Geral da ADEMA.
Designa Conselheiros para visita ao Curtume São Lourenço.
Aprova balancete de janeiro e fevereiro/98.
Constitui grupo de Trabalho (Poluição Sonora).
Aprova balancetes de março e abril/98.
Aprova relatório Técnico p/ o Curtume São Lourenço.
Autoriza Licença de Instalação para CHESF
Aprova balancete de maio/98.
Aprova balancete da junho/98.
Aprova Relatório para sons e ruídos.
Prorroga existência de S.T p/ sons e ruídos.
Aprova novos valores da Tabela de Custos.
Convida Prefeitura Municipal de Aracaju para integrar o CECMA.
Aprova balancete de julho/98.
Aprova Roteiro Básico para apresentação de Plano de Recuperação de Áreas
degradadas pela Atividade Mineral – PRAD.

19 29.12.98 Estabelece procedimentos para inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
20 29.12.98 Estabelece critérios para expedição da Licença Ambiental.

RESOLUÇÕES – 1997
Nº
01
02

DATA
20.02.97
20.02.97

03
04

28.04.97
28.04.97

05
06
07

03.07.97
16.09.97
16.09.97

08

16.09.97

09
10

22.10.97
16.10.97

EMENTA
Aprova balancetes dos meses de outubro e novembro/96.
Autoriza a emissão da Licença de Instalação para a implantação da Av.
Pedro Valadares.
Aprova balancetes de janeiro e fevereiro/97.
Autoriza Licenciamento Ambiental para a ligação da Av. Santos Dumont,
na II Etapa da Orla da Praia de Atalaia à Rodovia José Sarney.
Aprova balancetes do mês de março/97.
Aprova balancetes dos meses de abril, maio, junho e julho/97.
Dispõe sobre o Sistema de Aplicação de Penalidades por Infrações
Ambientais de que trata o artigo 20, da Lei nº 2.181, 12/09/78.
Nega autorização para construção da garagem de barcos, ora em
execução nas margens do Rio Sergipe, pela Capitania dos Portos/SE.
Reconduz Conselheiros Convidados.
Autoriza a emissão de Licença de Operação para a Cervejaria Águas
Claras.
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RESOLUÇÕES – 1996
Nº
01
02
03
04
05
06
07

DATA
17.01.96
17.01.96
14.05.96
14.05.96
17.09.96
17.09.96
17.09.96

08

17.09.96

09
10

17.09.96
17.09.96

11
12

10.12.96
10.12.96

13

10.12.96

14

10.12.96

15

10.12.96

EMENTA
Aprova balancete dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/95.
Aprova Relatório que especifica.
Aprova Balanço Geral da ADEMA do ano de 1995.
Aprova balancetes dos meses de janeiro e fevereiro/96.
Aprova balancetes dos meses de março, abril, maio, junho e julho/96.
Determina a adoção do Decreto-Lei nº 99.274/90 para fim que especifica.
Dispõe sobre a fixação da Taxa dos Custos Administrativos relativos ao
licenciamento ambiental.
Dispõe sobre a alteração do art. 3º da resolução nº 12/92, que dispõe sobre
o Sistema de Aplicação de Penalidades a serem impostas pela ADEMA.
Constitui Comissão para fins que especifica, e dá outras providências.
Autoriza a ADEMA assumir e efetuar, com recursos próprios, o pagamento
do jeton da Conselheira Convidada Josefa Ferreira Aquino.
Aprova os balancetes dos meses de agosto e setembro/96.
Designa Conselheiro Jorge Araujo, como relator do Projeto de Implantação
da Av. Pedro Valadares.
Dispõe sobre a ocupação de dunas na área de expansão do município de
Aracaju.
Desinar o Conselheiro Luiz Durval Machado Tavares como relator do
Projeto de adaptação das Panificadoras urbanas, situadas nesta Capital
para a utilização do combustível alternativo.
Determina que a Comissão constituída pela Resolução nº 09/96, deste
Colegiado, amplie os seus estudos sobre áreas de dunas, cobrindo todo
litoral do Estado de Sergipe.

RESOLUÇÕES – 1994
Nº
01
02
03

DATA
25.01.94
25.01.94
25.01.94

04
05

22.02.94
22.02.94

06

08.03.94

07
08
09
10

29.03.94
29.03.94
29.04.94
29.04.94

11

11.05.94

11-A
12
13
14
15

31.05.94
28.06.94
26.07.94
30.09.94
30.09.94

16
17
18

27.10.94
30.11.94
20.12.94

EMENTA
Aprova balancete de dezembro de 1993.
Aprova Normas gerais para Licenciamento de Matadouros e frigoríficos.
Aprova parecer Técnico 11/93, referente ao Estudo de Impacto Ambiental do
Sistema Barragem/ Irrigação Jacarecica II.
Aprova balancete de janeiro/94.
Autoriza emissão de Licença de Instalação para fins que especifica ao DERSE(Posto Pirambú)
Constitui Comissão para estudar alternativas visando a ligação da SE-100 Sul
com a Linha Verde – Bahia.
Aprova balancete de fevereiro/94
Aprova Normas para funcionamento de Catamarãs.
Aprova balancetes de março/94.
Aprova ajuda de custo para fazer face às despesas com cursos de
especialização.
Autoriza expedição de Licença Prévia em favor do DER/SE para execução da
ligação SE-100-Sul com Linha Verde/Ba.
Aprova balancete de abril/94.
Aprova balancete de maio/94.
Aprova Noras para Transmissão e Emissão de Licença pela ADEMA.
Aprova balancetes de junho, julho e agosto/94.
Aprova Criação e composição de Câmara Técnica para estudar e elaborar
Plano de Ação Estadual para assunção de atribuições do IBAMA.
Autoriza expedição da Licença de Operação para Etenoduto.
Aprova balancetes de setembro e outubro/94.
Aprova balancete de novembro/94.
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RESOLUÇÕES – 1992
Nº
01
03

DATA
20.01
20.01

04

25.02

04
06
07
08

25.02
25.02
25.02
25.02

09
10
11

24.03
23.04
23.04

13

25.05

14
15

25.06
25.06

16
17
18
19

25.06
21.07
21.07
25.08

20
21

25.08
25.08

22

25.08

23

22.09

24
25
26

22.09
27.10
27.10

27

27.10

27A
28
29
30

24.11
09.12
14.12
14.12

EMENTA
Aprova Balancetes mensais referente aos meses de outubro e novembro/91.
Regulamenta a divulgação de dados constantes de pesquisas não concluídas e em
curso na ADEMA.
Altera redação de itens, inclui e atualiza Valores de Tabelas de Custos da Norma
Administrativa nº 01/91, aprovada pela Resolução nº 08/91, de 22.10.91.
Aprova Balancete mensal referente ao mês de Dezembro de 1991.
Autoriza a emissão de Licença de Instalação em favor da SERGIPORTOS.
Classifica afluentes da Bacia do Vasa Barris/Se, e dá providências correlatas.
Autoriza Poda de Arvores de manguezal no Rio Pomonga, Município de
Japaratuba/Se.
Nega, por unanimidade, provimento a Recurso Administrativo que especifica.
Aprova Balanço Geral, relativo ao exercício de 1991.
Indefere, por unanimidade Requerimento Administrativo que especifica e dá
providências correlatas.
Aprova Balancetes mensais da ADEMA referentes aos meses de janeiro e
fevereiro/92.
Aprova Balancete referente ao mês de março/92.
Constituir Comissão de membros do Colegiado destinada a compatibilizar as
Tabelas I, II e III da resolução nº 12/81, à Legislação Monetária vigente e dá
providências correlatas.
Autoriza a emissão de Licença de Instalação em favor da CHESF.
Estabelece cronograma de reuniões do Conselho.
Aprova Balancetes mensais relativos aos meses de abril e maio/92.
Dá nova redação ao Sistema de Aplicação de Penalidades por Infrações
Ambientais de que trata a Resolução nº 12/81, compatibiliza as Tabelas 01, 02 e 03
da referida Resolução à Legislação Monetária vigente, e dá providências correlatas.
Aprova Balancete referente ao mês de junho/92.
Autoriza emissão de Licença Prévia, para os fins que especifica, à empresa
SERGIPORTOS.
Constituir Comissão para efetuar vistoria e emitir Relatório sobre a implantação de
Marina no Centro Náutico do Mosqueiro, objetivando orientar decisão do Colegiado
quanto à concessão de Licenciamento pela ADEMA.
Autoriza emissão de Licença de Instalação, para fins que especifica, à
SERGIPORTOS.
Aprova balancete da ADEMA referente ao mês de julho/92.
Aprova Balancete referente ao mês de agosto/92.
Constituir Comissão do Conselho para analisar viabilidade de Instalação e
Implantação de projeto de Carcinocultura Marinha no Estado de Sergipe e dá
providências correlatas.
Constituir Comissão do Conselho para elaboração de Anteprojeto de Sugestão, ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, sobre a permanência ou não do
Gerenciamento Costeiro na SEPLAN.
Aprova Balancete da ADEMA referente ao mês de setembro/92.
Autoriza emissão de Licença de Instalação, para fins que especifica, ao DER-SE.
Aprova Balancete da ADEMA referente ao mês de outubro/92.
Autoriza emissão de Licença de Instalação de projetos de Carcinocultura Marinha
em Porto do Mato, Município de Estância/Se.
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RESOLUÇÕES - 1991
Nº
01

DATA
17.01

02

17.01

02 A

17.07

03
03 A
04
05
06

17.07
17.07
17.07
17.07
17.07

07

26.08

08

22.10

09

22.10

10

22.10

11
12
13

22.10
22.10
22.10

EMENTA
Aprova Balancetes mensais referentes aos meses de junho, julho, agosto,
setembro e outubro./90.
Indica nomes de Instituições que designarão Conselheiros Convidados para
integrar o CECMA e dá provid6encias correlatas.
Indica Conselheiros Convidados para integrar o CECMA e dá provid6encias
correlatas.
Nega, por unanimidade, provimento a recurso administrativo que especifica.
Nega, por unanimidade provimento a recurso administrativo que especifica.
Aprova Balancetes mensais referentes aos meses de novembro e dezembro/90.
Aprova Balanço geral de 1990 da ADEMA.
Aprova Balancetes mensais da ADEMA, referentes aos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril/91.
Aprova Balancetes mensais da ADEMA referentes aos meses de maio e
junho/91.
Aprova Norma Administrativa que estabelece critérios e valores de custos do
Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras.
Aprova Normas Administrativa que estabelece Tabelas de Custos para execução
de análises de laboratório procedidas pela ADEMA.
Regulamenta a concessão de diárias aos servidores da ADEMA que se
deslocam para localidades situadas dentro ou fora do Estado de Sergipe e dá
providências correlatas.
Aprova Balancetes da ADEMA, referentes aos meses de julho e agosto/91.
Nega, por unanimidade, provimento a recurso administrativo que especifica.
Indefere, por unanimidade, requerimento administrativo que especifica.

RESOLUÇÕES - 1990

01
03

24.04
24.04

04
05

24.04
24.04

06
07
08

24.04
08.05
08.05

09
10
11
12
13

13.06
13.06
13.06
06.09
06.09

14

06.09

15

06.09

Estabelece licenciamento para obras de saneamento.
Aprova Tabela de vencimento, salário e gratificação de função de confiança dos
servidores da ADEMA.
Aprova reajuste do vencimento do cargo de Secretário Executivo da ADEMA.
Aprova Tabela de vencimento, salário e gratificação de função de confiança dos
servidores da ADEMA.
Aprova reajuste do vencimento do cargo de Secretário Executivo da ADEMA.
Revalida Licença Prévia em favor da SERGIPORTOS.
Estabelece prazo para transferência da empresa Poderoso Irmãos e Cia Ltda.
para área do DIA.
Aprova Balanço Geral do exercício de 1989.
Aprova Balancetes mensais referentes aos meses de janeiro e fevereiro/90.
Autoriza a emissão de Licença Prévia em favor da ETENODUTO LTDA.
Aprova Balancetes mensais referentes aos meses de março, abril e maio/90.
Aprova Tabela de vencimento, salário e gratificação de função de confiança dos
servidores da ADEMA, e dá outras providências.
Autoriza a emissão da Licença Prévia em favor da Salgema Indústrias Químicas
S.A.
Autoriza a emissão da Licença de Instalação em favor da ETENODUTO LTDA.

353

RESOLUÇÕES – 1989
Nº
01

DATA
29.03

02

29.03

03

26.04

04

26.04

05
06
07
08
09
10

26.04
26.04
30.05
01.08
27.09
27.09

11

27.09

12

27.09

13
14

27.09
07.11

15
16

07.11
07.11

17
18

07.11
20.12

19

20.12

20
21

20.12
20.12

EMENTA
Aprova Balancetes mensais referentes aos meses de agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro/88.
Reajusta vencimentos, salários e adicionais de função de confiança dos
servidores da ADEMA.
Reajusta remuneração do Cargo de Secretário Executivo da ADEMA e dá
outras providências.
Reajusta vencimentos, salário e gratificação de função de confiança dos
servidores da ADEMA.
Aprova Balanço Geral do exercício de 1988.
Aprova balancete mensal referente ao mês de janeiro/89.
Aprova Balancete mensal referente ao mês de fevereiro/89.
Aprova balancete mensal referente ao mês de março/89.
Aprova balancete mensal referente ao mês de abril/89.
Reajusta vencimento, salário e adicionais de função de Confiança dos
servidores da ADEMA.
Regulamenta a concessão de diárias aos funcionários e servidores da
ADEMA que se deslocam para localidades situadas dentro ou fora do Estado
de Sergipe, e dá outras providências.
Converte o valor das multas previstas na Lei Estadual 2181/78 e Lei Federal
6938/81 e seu Regulamentos, para sua aplicação pela Fiscalização, face a
Medida Provisória nº 68 que substitui a OTN pela BTN.
Reajusta vencimento do Cargo de Secretário Executivo da ADEMA.
Cria os procedimentos para a inscrição na Dívida Ativa dos débitos
decorrentes de Aplicação de Penalidade de Multa, de acordo com a Lei nº
2578/85.
Aprova Balancetes mensais referentes aos meses de maio e junho/89.
Aprova Tabelas de vencimento, salário e gratificações de função dos
servidores da ADEMA.
Reajusta vencimento do Cargo de Secretário Executivo da ADEMA.
Aprova Balancete mensais referentes aos meses de julho, agosto e
setembro/89.
Aprova Tabela de vencimento, salário e gratificação de função dos servidores
da ADEMA, e dá outras providências.
Aprova reajuste do vencimento do Cargo do Secretário Executivo da ADEMA.
Indica nomes de Conselheiros Convidados.
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RESOLUÇÕES - 1988
Nº
01

DATA
25.02

02

25.02

03

25.02

04
05

27.04
27.04

06

27.04

07

27.04

08

27.04

09
10

05.07
05.07

11
12

30.08
30.08

13

30.08

14
15

29.11
29.11

16

29.11

EMENTA
Reajusta vencimento, salários e adicionais de função de confiança dos
servidores da ADEMA.
Reajusta remuneração do Cargo de Secretário Executivo da ADEMA e dá
outras providências.
Examina balancetes mensais referentes aos meses de outubro, novembro e
dezembro/1988.
Aprova Balanço Geral da ADEMA do exercício de 1987.
Aprova balancetes mensais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e
março/1988.
Reajusta vencimento, salários e adicionais de função de confiança dos
servidores da ADEMA.
Altera o Anexo 01 da Resolução nº 10/85 que estabelece condições para
expedição de certificado de Índice de Fumaça para veículos movidos à Diesel,
de que trata a Portaria nº 100 de 14.07.80 do MINTER.
Reajusta remuneração do Cargo de Secretário Executivo da ADEMA e dá
outras providências.
Amplia Quadro de pessoal Celetista da ADEMA.
Reajusta vencimentos, salários e adicionais da função de confiança dos
servidores da ADEMA.
Aprova Balancetes mensais referentes aos meses de abril e maio/1988.
Reajusta remuneração do Cargo de Secretário Executivo da ADEMA e dá
outras providências.
Institui na ADEMA gratificação especial de exercício, e dá providências
correlatas.
Aprova Balancetes mensais referentes aos meses de junho e julho/1988.
Reajusta remuneração do Cargo de Secretário Executivo da ADEMA e dá
outras providências.
Reajusta vencimentos, salários e adicionais de função de confiança dos
servidores da ADEMA.
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RESOLUÇÕES - 1987
Nº
01

DATA
13.01

02
03
04

13.01
13.01
13.01

05

13.01

06
07

13.03
13.03

08
09

30.04
30.04

10
11

30.04
25.06

12
13
14

25.06
25.06
25.06

15

28.07

16
17

28.07
28.07

18
19

23.09
23.09

20

14.10

21
21A
22

14.10
14.10
14.10

23

12.11

24

22.12

25
26

22.12
22.12

EMENTA
Aprova reajuste de remuneração dos cargos de Secretário Executivo e de
Assistente Técnico da ADEMA.
Examina Balancete mensal referente ao mês de novembro/1986.
Concede Gratificação de Convênio a servidora da ADEMA.
Designa Membros do Conselho para apreciação do pedido de Licença
formulada pela Indústria de Cimento Portland de Sergipe.
Designa membro do Conselho para examinar o processo nº 33/85 – AJ da
Nitrofertil.
Examina balancete mensal referente ao mês de dezembro/86.
Designa Membro do Conselho para examinar aspectos do mercado imobiliário
em Aracaju.
Examina Balanço Geral de 1986 da ADEMA.
Fixa as quantidades de Cargos de cada Quadro de Pessoal (estatutário e
Celetista).
Aprova Quadro de pessoal e a Tabela de Vencimentos da ADEMA.
Aprova reajuste de remuneração dos Cargos de Secretário Executivo e de
Assistente Técnico da ADEMA.
Reajusta valores das Funções de Confiança da ADEMA.
Reajusta valores das Funções de Confiança da ADEMA.
Examina Balancetes mensais referentes aos meses de janeiro, fevereiro,
março e abril/87.
Concede gratificação especial pelo exercício das Funções de Secretária do
Conselho
Examina Balancete mensal referente ao mês de maio/1987.
Aprova majoração de vencimentos, salários e adicionais de Função de
Confiança dos servidores da ADEMA e dá providências correlatas.
Examina Balancete mensal referente ao mês de junho/1987.
Aprova reajuste de remuneração dos Cargos de Secretário Executivo e de
Assistente Técnico da ADEMA.
Reajusta vencimentos, salários e adicionais de função de confiança dos
servidores da ADEMA.
Transforma Função Gratificada de Assistente Técnico em Cargo em Comissão.
Indica nomes de Conselheiros Convidados.
Reajusta remuneração do Cargo de Secretário Executivo da ADEMA e dá
outras providências.
Estabelece concessão de Gratificação Especial a servidores ocupantes, de
cargos em comissão ou funções gratificadas na ADEMA.
Examina balancetes mensais referentes aos meses de julho, agosto e
setembro/1987.
Concede gratificação Natalina aos servidores estatutários da ADEMA.
Regulamenta a concessão de diárias dos servidores da ADEMA para
localidades situadas dentro ou fora do Estado.
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RESOLUÇÕES - 1986
Nº
01
02

DATA
13.02
13.02

03

13.02

05
06
07
08

30.04
11.04
28.05
10.07

09
10
11

28.05
28.05
30.09

12
13
14
14
16
17

30.09
30.09
26.11
26.11
26.11
26.11

EMENTA
Altera tabela de vencimentos e salários de servidores da ADEMA.
Aprova reajuste de remuneração dos Cargos de Secretário Executivo e de
Assistente Técnico da ADEMA.
Examina balancetes mensais referentes aos meses de outubro e novembro/
1985.
Designa Membros do Conselho para compor Comissão.
Indica nomes de Conselheiros Convidados.
Aprova Quadro de Pessoal e a Tabela de Vencimentos da ADEMA.
Examina balança geral de 1995, e balancetes mensais referentes aos meses de
março, abril e maio/86.
Nomeia Comissão para exame e apreciação do Regimento da ADEMA.
Concede Ajuda de Custo a Conselheiro que especifica.
Examina Balancetes mensais referentes aos meses de junho, julho e
agosto/1986.
Aprova Tabela de Valores das Funções de Confiança.
Designa membro do Conselho para reexame das Resoluções nºs 06 e 21/79.
Examina balancetes mensais referentes aos meses de Setembro e outubro/86.
Aprova Quadro de Pessoal e a Tabela de Vencimentos da ADEMA.
Concede Ajuda de Custo as Funcionárias que especifica.
Designa Membro do Conselho para examinar e apreciar o Processo nº 52/86-AJ
da Petrobrás.

RESOLUÇÕES - 1985
Nº
01

DATA
27.03

02
03
05

27.03
27.03
22.05

06

22.05

07

22.05

09
10

04.07
22.08

11
12

22.08
22.08

13
14

22.08
22.08

15
16
17

22.08
04.09
22.10

18

22.10

EMENTA
Examina balancetes mensais referentes aos meses de novembro e dezembro/84,
e janeiro/85.
Concede complementação a servidor posto à disposição da ADEMA.
Concede gratificação especial a servidor posto à disposição da ADEMA.
Examina Balanço geral de 1984, e Balancetes mensais referente aos meses de
fevereiro e março/85.
Aprova majoração de vencimentos, salários e adicionais de função de confiança
dos servidores da ADEMA e dá providências correlatas.
Aprova majoração de vencimentos dos cargos de Secretário Executivo e de
Assistente Técnico da ADEMA.
Concede equivalência salarial a servidor posto à disposição da ADEMA.
Aprova Norma Administrativa que estabelece condições para expedição de
Certificado de Índice de Fumaça para veículos movidos a Diesel, de que trata a
Portaria nº 100. De 14.07.80 do MINTER.
Concede equivalência salarial a servidor posto à disposição da ADEMA.
Aprova reajuste de remuneração dos Cargos de Secretário Executivo e de
Assistente Técnico da ADEMA.
Examina balancete mensal referente ao mês de maio/85.
Altera o valor da Gratificação de Presença dos Membros do Conselho Estadual de
Controle do Meio Ambiente.
Aprova Quadro de Pessoal da ADEMA.
Nega provimento a recurso interposto pela Frutos Tropicais S/A.
Examina balancetes mensais referente aos meses de junho, julho, agosto e
setembro/85.
Nega Provimento a Recurso da firma Adão Rodrigues de Souza.

