
LAURA JESUS DE MOURA E COSTA

ORGANIZAÇÕES DE BAIRRO: HISTÓRIA E PRÁTICAS 
COMUNITÁRIAS QUE POSSAM LEVAR À SUSTENTABILIDADE DO 

MEIO NA CIDADE DE PARANAGUÁ E ILHA DOS VALADARES - 
PARANÁ - BRASIL

Volume 1

Tese de Doutorado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, apresentada ao Curso de 
Doutorado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação da Universidade Federal do 
Paraná.
Orientadores: Professora Doutora Maria do 
Rosário Knechtel e Professor Doutor Dimas 
Floriani.

CURITIBA 
1999



LAURA JESUS DE MOURA E COSTA

ORGANIZAÇÕES DE BAIRRO: HISTÓRIA E PRÁTICAS 
COMUNITÁRIAS QUE POSSAM LEVAR À SUSTENTABILIDADE DO 

MEIO NA CIDADE DE PARANAGUÁ E ILHA DOS VALADARES -
PARANÁ - BRASIL

Tese aprovada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor 
no Curso de Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da 
Universidade Federal do Paraná, pela Banca formada pelos professores:

Orientador: Profa. Dra. Maria do Rosário Knechtel
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, UFPR

Orientador: Prof. Dr. Dimas Floriani
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, UFPR

Profa. Dra. Maria do Carmo Brandão Rolim 
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, UFPR

Profa. Naná Mininni Medina 
Consultora do Ministério do Meio Ambiente

Prof. Dr. Alcides Rabelo Coelho 
Centro de Ciências da Saúde, UFSC

Curitiba, 26 de outubro de 1999.
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5 ^ °5  F s&iŝ ojl^ J L ^  oSLcí '&ÙVX 

Çõi^c  ^  tV J; (^ W A'x>

te M e s& u  jO xrsi
-  7& D& 0 CjiJÏrW nÆ èrs ( /S 'S -  M à rl . / ( S ? L 0 0 4  f t

L a v r o  d e T ) , ^ ^ ^  ^

<2áÂ£ / à & m j A m f f i  M ç-U stJ& G v
)^ J } 4 ¥ ? Z £ ^

^fKOLcAJufx J  NVA- oLc —  '—« -.

M V u m  h . j .  e M ^

(5-í. <^-f (QJU-̂ _̂ î -ß̂ —---cö^f QJU^.
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BARREADO

Minino vô te contá

Fui convidado prá comê barreado (Bis) 
Serra ‘baixo em Paranaguá,
Peguei “Maria Fumaça”,
Varei a Serra do Mar...
Tanta beleza junta juro que nunca vi,
Véu de Noiva, Ferradura, São João,
Pico do Marumby.

Depois veio barreado,
Mió gororoba que eu já cumi... (Bis) 
Hum, hum, ê, á - Barreado de Paranaguá, 
Hum, hum, ê, á - Barreado de Paranaguá!

Came de gato talho de batame,
Folhas de louro, pimenta e cominho,
Alho, cebola e salsinha 
e um pedaço de toucinho;
De barro é a panela pós tampada 
é barreada...
Dez horas de fogo nela,
É só servir depois
Com farinha ou com arroz (Bis)

(Canção folclórica, de Inami Custódio Pinto, 
na voz da insigne cantora Ely Camargo, 
inserida no Disco da Chantecler “Gralha Azul” - 
Folclore do Paraná).

Não é a consciência dos homens que 
determina o seu ser; é o seu ser social que, 
inversamente, determina a sua consciência.

(Karl Marx, 1983, p. 24; 
eleito o MAIOR PENSADOR DO MILÉNIO 

pelos internautas do mundo inteiro - 
O Estado do Paraná, de 31/10/1999, 

Caderno Especial, p. 8, Curitiba.)
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IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
ICMS ECOLÓGICO - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 

SERVIÇOS INCLUINDO A VARIÁVEL AMBIENTAL.
ICV - ÍNDICE DE CONDIÇÕES DE VIDA
IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
IDHM-EDUCAÇÃO - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL 

EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO 
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 
IP ARDES - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL
IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO 
ISAM - INSTITUTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
ISPU - IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO DA UNIÃO
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ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
ITCF - INSTITUTO DE TERRA, CARTOGRAFIA E FLORESTAS
JDC - JUVENTUDE DIVISÓRIA CATÓLICA
LBV - LEGIÃO DA BOA VONTADE
MAB - MOVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO
MCP - MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)
MEB - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE 
MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
MEL - MOVIMENTO ECOLÓGICO DO LITORAL
MERCOSUL - MERCADO COMUM DO CONE SUL DA AMÉRICA DO SUL 
MOBRAL - MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO 
MPB - MOVIMENTO POPULAR DE BAIRRO 
MS - MOVIMENTOS SOCIAIS
MSPU - MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES URBANOS 
MST - MOVIMENTO DOS SEM TERRA 
MSU - MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS
NAAGRI/UFPR - NÚCLEO DE APOIO À AGROINDÚSTRIA DA UFPR 
OCDE - ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO 

EUROPEU
OGMO - ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA
ONG - ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL
ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
OTAN - ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DO ATLÂNTICO NORTE
PC DO B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
P.C.U.S. EDICIONES - EDITORA DO PARTIDO COMUNISTA DA UNIÃO 

SOVIÉTICA 
PDC - PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO 
PDS - PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL 
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 
PEMA - PROGRAMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 
PETROBRAS - COMPANHIA DE PETRÓLEO DO BRASIL 
PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 
PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO
PIEA - PLANO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PMDB - PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
PNB - PRODUTO NACIONAL BRUTO
PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
PNUMA - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE
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PPB - PARTIDO POPULAR BRASILEIRO 
PR - ESTADO DO PARANÁ 
PRN - PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO NACIONAL 
PRONEA - PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PROVOPAR - PROGRAMA DO VOLUNTARIADO PARANAENSE 
PRPPG/UFPR - PRÓ REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO DA UFPR 
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 
PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 
PST - PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA 
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES 
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 
RDH - RELATÓRIO SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
RFFSA - REDE FERROVIÁRIA FEDERAL SOCIEDADE ANÔNIMA 
RIMA - RELATÓRIO DO IMPACTO AO MEIO AMBIENTE 
SAB - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO 
SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 
SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 

AMBIENTE DO PARANÁ (HOJE, SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO URBANO)

SEF/MEC - SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MEC 
SEIN - SECRETARIA DE ESTADO DO INTERIOR
SEJA - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E AÇÃO SOCIAL (IDEM SETAS) 
SEMA - SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE (FEDERAL)
SEMA-PR - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO PARANÁ 
SEMA-SP - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO 
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DA INDÚSTRIA 
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SETAS - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (IDEM 

SEJA)
SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
SOCEPAR S/A - SOCIEDADE CEREALISTA EXPORTADORA DE PRODUTOS 

PARANAENSES SOCIEDADE ANÔNIMA 
SUCEAM - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE EROSÃO E SANEAMENTO 

AMBIENTAL
SUDENE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
SUDERHSA - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARANÁ 
SUREHMA - SUPERINTENDÊNCIA DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 

AMBIENTE DO PARANÁ
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UMAMP - UNIÃO MUNICIPAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE 
PARANAGUÁ

UNCTAD - CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE COMÉRCIO E 
DESENVOLVIMENTO 

UNE - UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 
UNEP - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE DAS NAÇÕES UNIDAS 
UNESCO - ORGANIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA DAS 

NAÇÕES UNIDAS
UNILIVRE - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE DE CURITIBA 
USA - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA



RESUMO

O objetivo desta pesquisa é analisar os aspectos organizativos e funcionais das 
Associações de Moradores de Bairro da cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares e suas 
relações com a sociedade política, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da 
Educação Ambiental Popular Permanente. O referencial teórico baseia-se principalmente em 
Karl Marx, F. Engels, Enrique Lefif, Antonio Gramsci, além de outros. São discutidos vários 
aspectos da sustentabilidade. Buscou-se reconstituir a história de criação e luta das 
Associações de Moradores de Bairro, avaliando os níveis de informação dos sujeitos da 
pesquisa em relação ao ambiente, saúde e qualidade de vida, identificando os atores sociais 
que interagem no meio urbano e suas respectivas práticas sociais, dentro de uma visão 
histórico-crítica. A pesquisa desenvolveu-se em dois processos: a) um interdisciplinar, 
composto, inicialmente, por 16 pessoas e, posteriormente, por nove doutorandos da equipe 
que estudou o meio urbano de Paranaguá, integrantes da primeira turma do Curso de 
Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR; b) outro individual, através de 
‘observação militante’ (AMMANN, 1991, p. 150-151), tendo sido feito entrevistas semi- 
estruturadas com lideranças de 47 Associações de Moradores de Bairro, diretores e ex- 
diretores da União Municipal das Associações de Moradores de Paranaguá; aplicação (na 
segunda amostragem) de questionário objetivo em 19,15% do total das entidades em 
estudo; entrevistas estruturadas e semi-estruturadas com outros atores sociais (MEL, 
Pastoral da Criança, ex-funcionários e funcionários públicos municipais e estaduais, além de 
outros); foram feitas reuniões comunitárias e foi dado o retomo da pesquisa em seminário 
final realizado através do NIMAD/PADCT-LITORAL. Como resultados obtidos destacam- 
se: a) grande dependência do movimento de bairro das ações da administração pública 
municipal; b) mudança de comportamento do movimento de bairro em relação à Prefeitura 
se comparadas as décadas de 80 e 90; c) grande carência de um trabalho planejado e 
contínuo de Educação Popular, d) a falta de emprego é apontada como principal problema 
do município de Paranaguá e maior referencial de qualidade de vida pelos sujeitos da 
pesquisa; e) o saneamento básico é apontado, pela população, como principal problema de 
meio ambiente e do bairro, com maiores carências de ações de melhoria, sendo também a 
principal reivindicação do Movimento de Bairro, tanto antes de 1996, como em 1996, ano 
em que foi feita a primeira amostragem; f) os manguezais da cidade de Paranaguá 
encontram-se bastante degradados, principalmente pela ausência de políticas habitacionais, 
pelo baixo poder aquisitivo da população, por interesses político-eleitoreiros e como 
resultado de um processo de espoliação urbana e segregação social próprios do processo de 
acumulação capitalista; g) a destruição dos manguezais com suas conseqüências é indicada, 
pelos representantes de Bairro, como o principal problema ambiental da cidade; vindo em 
seguida as questões relacionadas com o lixo; h) pelo menos 70,0% das entidades de bairro 
de Paranaguá já haviam discutido problemas de meio ambiente em reuniões e o principal 
assunto abordado foi o lixo, i) 62,0% dos representantes de bairro entrevistados 
expressaram uma avaliação negativa e pessimista da situação do meio ambiente em 
Paranaguá.
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ABSTRACT

This research aims to analyze both organizative and functional characteristics of the 
Residents Association in Paranaguá city including those set in the Valadares island and their 
relationships with the political society, within a perspective of sustainable development and 
Permanent Popular Environmental Education. The theoretical reference is based mainly in 
Karl Marx, F. Engels, Enrique Leflf, Antonio Gramsci and others. There are discussions 
about many sustenance aspects. The reconstitution of the history of creation and struggle of 
the Association was made, by assessing the research subject’s level of information 
associated with environment, health and life quality, identifying the social actors interacting 
in the urban ground and their respective social practices, from a historical-critical point of 
view. The research was developed in two procedures: (1) a interdisciplinary one, including 
initially 16 individuals and furtherly 9 Doctorate students (attending the PhD Course of 
Environment and Development of UFPR), staff who studied the urban ground of 
Paranaguá; (b) an individual one, made through the militant observation (AMMANN, 1991, 
p. 150-151), in which semi-structured interviews were made with leaders of 47 Residents 
Associations and directors and ex-directors of the Municipal Union of the Residents 
Associations of Paranaguá; application (in the second sampling) of an objective 
questionnaire to 19,15% of the studied Associations; structured and semi-structured 
interviews with other social actors (MEL, Pastoral da Criança, ex-workers and both 
municipal and state public workers, and others); communitary reunions were made and 
results research’s were presented in a final seminar by NIMAD/PADCT-LITORAL. From 
the results obtained, the following should be pointed out: (a) the Dwellers Associations 
movement depends excessively upon the Municipal Public Administration actions; (b) by 
comparing the decades of 80 and 90, it can be noticed a change of the Dwellers 
Associations movement behavior in its relationship with the Municipal Administration; (c) a 
planned and sustained effort of Popular Education is remarkably lacking; (d) the interviewed 
individuals have identified unemployment as a major problem in the city of Paranaguá and 
have also considered it as the main reference to assess life quality; (e) basic sanitation is 
remarked by the population as the main problem afflicting both the environment and the 
suburbs, existing necessity of actions to achieve improvements, and that is also the principal 
claim sustained by Dwellers Associations, before 1996 and also this year (when the first 
sampling was performed); (f) the Paranaguá’s mangroves are very degenerated, mainly 
due to the following factors - lack of habitational policy, low socioeconomic status of the 
populations, political-electoralist interests, and as a result of urban spoliation and social 
segregation, which are typical features of the capitalist accumulation process; (g) the 
destruction of mangroves with its consequences is indicated by the Associations leaders as 
the main environmental problem in the city, followed by problems related to trash 
destination; (h) at least 70 .0% of the Associations had already debated upon environmental 
problems in their reunions and the first matter discussed was the trash problem; (i) 62.0% of 
the interviewed individuals manifested a pessimistic, negative evaluation about the 
environmental situation of Paranaguá.
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1 INTRODUÇÃO

A escolha da cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares para as pesquisas da equipe 

que estudou o meio urbano foi conseqüência de todo um trabalho prévio de levantamento 

de dados e pré-diagnóstico realizado pelos doutorandos da primeira turma do curso de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná e que antecedeu a 

definição do Programa de Pesquisa. Este teve sua formulação final durante o Seminário de 

Avaliação do Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizado em Bourdeaux 

(França), no período de 17 a 21 de julho de 1995.

O desenvolvimento das investigações para a elaboração desta tese se deu na cidade 

de Paranaguá e Ilha dos Valadares, sendo que, na parte individual, a pesquisa foi realizada 

junto às lideranças comunitárias, tendo sido feitas entrevistas com representantes das 

Associações de Moradores de Bairro, representantes da Administração Pública (Estadual e 

Municipal) e outros atores sociais e, como parte da pesquisa interdisciplinar, foi realizada 

uma enquete ampla domiciliar em 639 domicílios da cidade, tendo sido coletados dados de 

2635 pessoas. Com base nos dados obtidos, esta tese discute questões em relação à saúde, 

educação, qualidade de vida, saneamento básico e meio ambiente, tendo sempre em vista a 

organização da sociedade civil e as práticas comunitárias que podem contribuir no processo 

de formação da coletividade para uma proposta de desenvolvimento sustentável ou de 

racionalidade ambiental.

Este estudo está composto das seguintes partes: Volume 1 - Introdução - com 

justificativa, contextualização do problema e respectivas questões norteadoras, objetivos 

geral e específicos, hipóteses de trabalho; Revisão de literatura - com a caracterização do 

modelo de desenvolvimento capitalista, as relações existentes entre capital, trabalho e 

natureza e a discussão de conceitos e alguns aspectos da sustentabilidade; as relações entre 

sociedade civil e sociedade política, organizações de bairro, o Estado e a gestão 

participativa; a Educação Popular/Educação Ambiental como modalidades de Educação 

Permanente, representações e a interdisciplinaridade, Procedimentos Metodológicos - 

tanto em nível da pesquisa interdisciplinar como em nível da pesquisa individual. Volume 2 

- Resultados e Discussão - são enfocados aspectos gerais da história política de Paranaguá, 

relacionando-a com o Porto e a origem dos bairros; as Associações de Moradores de Bairro 

de Paranaguá: sua história de luta e as questões ambientais; características e carências da 

cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares; análise e discussão de dados obtidos pela 

pesquisa interdisciplinar e pela individual. Constam também as práticas sociais 

desenvolvidas tanto pela Sociedade Política (âmbitos estadual e municipal) como pela



Sociedade Civil (Associações de Moradores de Bairro de Paranaguá, União das 

Associações de Moradores de Paranaguá, Movimento Ecológico do Litoral, Pastoral da 

Criança) e as sugestões de conteúdos e os mecanismos de ação. São feitas as 

Considerações Finais e relacionado o Referencial Bibliográfico utilizado. No Volume 

Anexos - constam a história das Associações de Moradores de Bairro de Paranaguá, 

quadros, tabelas, relação dos Prefeitos e Presidentes de Câmara de Paranaguá, artigos 

publicados em jornais da atualidade, instrumentos utilizados na pesquisa, características das 

zonas da cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares, ofícios do CEDEA, ata de reunião 

mensal do Conselho Estadual de Saúde do Paraná, além de outros.

2
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1.1 JUSTIFICATIVA

Considerando que.

a) o indivíduo sujeito da história é constituído de relações sociais e que é história 

na medida em que se insere e se define no conjunto de suas relações sociais, 

desempenhando atividades transformadoras destas relações;

b) para se chegar ao conhecimento do nível de consciência/alienação de um 

indivíduo (este compreendido como um conjunto de relações sociais), em um 

dado momento, há a necessidade de se pesquisar suas representações 

(linguagem-pensamento) juntamente com suas ações; 1

c) as práticas comunitárias têm relação com a tomada de consciência e as 

representações sociais de uma coletividade;

d) a identificação das práticas sociais das Associações de Moradores de Bairro de 

Paranaguá e Ilha dos Valadares em relação ao meio ambiente, saneamento 

básico, condições de vida e sustentabilidade ambiental muito podem contribuir 

para o maior conhecimento da referida área,

justifica-se a realização desta pesquisa, a qual pretende trazer contribuições para a 

elaboração de um trabalho de Educação Ambiental, como modalidade de Educação 

Permanente, no contexto da Educação Popular, tomando por base o conceito de 

desenvolvimento sustentável ou de racionalidade ambiental apresentados.

Compreende-se a Educação Permanente como sendo ampla e abrangente, uma vez 

que se desenvolve durante toda a vida das pessoas, de forma contínua e constante e de 

acordo com os interesses de cada uma; “incorpora teoria e prática, sentir e agir e se 

identifica com o desenvolvimento da sociedade em sua totalidade.”2

Interage com a Educação Ambiental na medida em que são trabalhados conteúdos e 

práticas relacionados com meio ambiente, qualidade de vida, saúde, sustentabilidade e 

racionalidade ambiental, além de outros.

A Educação Permanente desenvolvida fora do âmbito formal de ensino é também 

denominada Educação Não-Formal e caracteriza-se por sua grande elasticidade, seu 

distanciamento das regras burocráticas da sociedade política; demanda menos tempo para 

demonstrar eficácia ou não, diminui a extensão da escolaridade na produção e reprodução

1 LANE, Silvia Tatiana Maurer. Consciência/alienação, a ideologia no nível individual. In: LANE, 
Silvia t. M.; CODO, Wanderley (Orgs.) Psicologia Social: o homem em movimento. São Paulo : 
Brasiliense, 1995, p. 40-47.

2 KNECHTEL, Maria do Rosário. Educação permanente: da reunificação alemã a reflexões e 
práticas no Brasil. Curitiba : Editora da UFPR, 1994. p. 146.



de determinado tipo de mão-de-obra; possibilita o surgimento de intelectuais de fora do 

sistema. Nela estão incluídos os meios de comunicação de massa, os projetos de saúde e 

higiene públicas, a publicidade oficial ou não, os grupos da sociedade civil que se reúnem 

com finalidades comuns e específicas, além de outros. Segundo COSTA3, é aí que a 

Educação Popular, enquanto “momento de reflexão sobre a realidade, destaca-se como um 

exercício consciente em vista da transformação social.”4

FREIRE e NOGUEIRA5 definem a Educação Popular como sendo “o esforço de 

mobilização, organização e capacitação das classes populares; capacitação científica e 

técnica.”

FREIRE complementa dizendo que “este modo de conhecimento tem como ponto 

de partida determinada prática política.”

E mais.

As pessoas aprendem a resolver as dificuldades da vida e o Movimento Popular é o lugar 
de somar esforços... Ele vai resolvendo as dificuldades da vida... Nesse caminho nasce a 
Educação Popular. Através da Educação Popular as pessoas do bairro ou da favela 
aprendem a transformar suas dificuldades em melhor viver. Essa Educação acontece ao 
mesmo tempo em que a cidade muda de cara e vira melhor viver. O Movimento Popular é 
a escola viva onde isso ocorre.6

BRANDÃO7 registra que foi em Paranaguá, através da iniciativa da União dos 

Operários Estivadores, em 5 de março de 1923, que pela primeira vez se usou, no 

continente, de modo sistemático e militante a expressão: educação popular, ocasião em 

que Domingos Passos falou sobre a ‘Instrução e Educação’ e Henrique Ferreira sobre ‘A 

mulher e a emancipação social’.8

4

3 COSTA apud CURY, Carlos Roberto Jamil. Educação e contradição. São Paulo : Cortez, 1995.
p. 105.

4 CURY, 1995. p. 105-106.
5 FREIRE, Paulo; NOGUEIRA, Adriano. Que fazer: Teoria e prática em Educação Popular. 

Petrópolis : Vozes, 1989. p. 19-20 e capa.
6 Ibid, capa.
7 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Os caminhos cruzados: formas de pensar e realizar a educação na 

América Latina. In: GADOTTI, Moacir; TORRES, Carlos A . (Orgs.) Educação Popular: utopia latino- 
americana. São Paulo : Cortez/EDUSP, 1994. p. 28-29.

8 “Para essa importante reunião convidamos o povo em geral e particularmente os operários 
organizados de Paranaguá a virem acompanhados de suas famílias. Para a Educação, para a Emancipação e 
para a Instrução devemos arrastar a nossa família; que as nossas irmãs, as nossas companheiras e as nossas 
filhas saibam como se devam conduzir para serem as educadoras da sociedade futura.” LEITE, Míriam L. 
Moreira. Quem Foi Maria Lacerda de Moura?, Educação e Sociedade, n. 2, p. 15, jan. 1979, apud 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Os caminhos cruzados: formas de pensar e realizar a educação na América 
Latina. In: GADOTTI, Moacir; TORRES, Carlos A . (Org.) Educação Popular: utopia latino-americana. 
São Paulo : Cortez/EDUSP, 1994. p. 28-29.



Quanto ao meio ambiente, este será compreendido como “um meio e um sistema de 

relações, que nasce da interação do sistema natural e do sistema social”9, ou seja, “Meio 

Ambiente não é somente o meio físico, mas também o meio social e cultural, e relaciona os 

problemas ambientais com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem.”10

No sistema de relações, o homem transforma e é transformado pela natureza (dupla 

apropriação: homem-meio); bem como transforma e é transformado pelo próprio homem 

(outra dupla apropriação: homem-homem).

Entende-se, também, que a Educação Ambiental é “um componente de todo 

pensamento e de toda atividade, da cultura, no mais amplo sentido da palavra, seu 

fundamento é a estratégia de sobrevivência da humanidade e de outras formas da 

natureza.”11

E que a meta da Educação Ambiental é

garantir que a população mundial tenha consciência do meio ambiente e se interesse por ele 
e por seus problemas conexos e que conte com os conhecimentos, aptidões, atitudes, 
motivação e desejos necessários para trabalhar individual e coletivamente para a busca de
soluções dos problemas atuais e para prevenir os que possam aparecer. (Carta de

12Belgrado, Seminário Internacional de Educação Ambiental, UNESCO, 1977)

Por outro lado, as questões ambientais relacionadas com a manutenção e a 

qualidade da vida no Planeta estão colocadas, hoje, como fundamentais nos programas de 

muitas administrações públicas13 e de muitas organizações não-govemamentais (Fórum das 

ONGs Brasileiras e Fórum Internacional das ONGs)14.

Enrique LEFF defende a problematização dos paradigmas atuais do conhecimento 

para a construção de uma racionalidade ambiental e, assim, a educação ambiental seria 

um instrumento para a construção dessa racionalidade.15 Inspirado na Pedagogia do 

oprimido de Paulo FREIRE, LEFF fala da emergência de uma educação ecológica 

popular.16

5

9 HERRERO, Luiz Miguel Jiménez. Medio ambiente y desarrollo alternativo: Gestión racional 
de los recursos para una sociedad perdurable. Madrid : 1989. p. 12 .

10 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Amazônia: uma proposta interdisciplinar de Educação 
Ambiental. Documentos metodológicos. Brasília : IBAMA, 1994. p. 29-30.

11 Ibid., p. 29-30.
12 Ibid., p. 29-30.
13 BID. La ciudad en el siglo XXI: experiencias exitosas en gestión dei desarrollo urbano en 

América Latina. Washington/USA : Eduardo Rojas y Robert Daughters Editores, 1998. 362 p.
14 DIAS, Genebaldo Freire. Atividades interdisciplinares de Educação Ambiental. Manual do 

Professor. São Paulo : Co-edição Global/Gaia, 1994. p. xvi.
15 LEFT1, Enrique. Educación ambiental y desarrollo sustentable. PNUMA. Formación Ambiental, 

México, v. 9/10, n. 20/21, p. 19, sep./1997 - ene./1998.
16 Ibid, p. 21.



Dessa forma, uma Educação Ambiental Popular Permanente deveria existir 

inserida neste contexto como necessária e complementar no processo de sensibilização da 

população e para a conquista de mudanças de comportamento e de práticas sociais. Tal 

educação é entendida como um processo contínuo de capacitação, organização e 

mobilização da população para a realização de mudanças efetivas e eficazes na 

sociedade, que sejam capazes de garantir a sustentabilidade e a qualidade de vida 

para todas as espécies, no presente e no futuro, bem como que contribuam para a 

formação de uma consciência crítica e para a politização de valores ambientais.

Muitos materiais de divulgação e propaganda sobre questões ambientais e/ou 

Educação Ambiental são elaborados por inúmeras fontes e/ou atores sociais (o que também 

envolve investimento de muito recurso), sem que, no entanto, sejam conseguidas mudanças 

significativas nas atitudes, hábitos e comportamentos das pessoas, muito menos no processo 

de degradação e contaminação ambientais. No entanto, espera-se que as práticas educativas 

contribuam para a efetivação de comportamentos responsáveis e preocupados com a 

sustentabilidade.

O conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo definido de inúmeras formas, 

mas, fica evidenciado que é

un proceso de cambio de las relaciones entre los sistemas y procesos sociais, económicos y 
naturales. (...) En síntesis, la sostenibilidad requiere un equilibrio dinâmico entre muchos 
factores, incluidas las exigencias sociales, culturales y económicas de la humanidad y la 
necesidad imperiosa de salvaguardar el entomo natural dei cual forma parte esa 
humanidad. Lo que se procura es lograr, para todos, la condición de “seguridad 
humana”.17

Destaca-se também que a sustentabilidade está diretamente relacionada com os 

sistemas político-econômicos existentes, bem como com o modelo atual de produção/ 

consumo e livre mercado.

Para Enrique LEFF, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é a 

capacitação de formadores para orientar um desenvolvimento fundamentado em bases 

ecológicas, de eqüidade social, diversidade cultural e democracia participativa; sendo que, o 

direito à educação, à capacitação e à formação ambiental entram como fundamentos da 

sustentabilidade. Dentro de uma perspectiva ética, as mudanças nos valores e 

comportamentos dos indivíduos aparecem como o princípio fundamental para alcançar a 

sustentabilidade.18

17 UNESCO/GOBIERNO DE GRECIA. Educación para un futuro sostenible: una visión 
transdisciplinaria para una acción concertada. Paris : Proyecto Transdisciplinario: Educación para un futuro 
sostenible, 1997, p. 16.

18 LEFF, sep./1997 - ene./1998, p. 21.
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BARONI19 comenta sobre a necessidade de se promover discussão ampla, com 

todos os setores da sociedade, para que, no trabalho de articulação, contemplando 

diferentes visões e experiências, possa-se conseguir contribuições significativas para a 

sustentabilidade ambiental. Segundo a referida autora, o processo de desenvolvimento 

sustentável exige a participação de vários setores da sociedade para que possa alcançar 

resultados positivos.

Há ainda que considerar que os problemas ambientais vêm sendo motivo de 

preocupação da sociedade contemporânea, mas tal preocupação está muito aquém do 

alcance necessário. O homem sempre explorou a natureza, mas em séculos anteriores havia 

abundância de recursos e a densidade demográfica das concentrações humanas era menor 

que a atual. Com o crescimento da população aumentaram também as tensões e conflitos 

em relação ao uso do espaço e dos recursos, em função da tecnologia disponível em cada 

época, da civilização e do ambiente em que essa civilização se desenvolvia.

Com a aceleração da industrialização, a mecanização da agricultura e a 

concentração populacional nas cidades, a relação do homem com a natureza passa a 

contribuir mais para um acelerado processo de mudança. A exploração dos recursos 

naturais passa a ser feita de forma mais intensa. Essa diferença é determinante para a 

degradação do meio onde se insere o homem. Sistemas inteiros de vida vegetal e animal são 

tirados de seu equilíbrio.

Embora percebendo que a natureza não é fonte inesgotável de recursos, a ânsia de 

desenvolvimento econômico a qualquer custo, próprias do sistema capitalista, e a 

concentração de poder que advém desse crescimento econômico faz com que a exploração 

desordenada dos recursos naturais se acelere e chegue a níveis de destruição preocupantes.

Surgem, então, em alguns países, manifestações e movimentos que refletem a 

consciência de algumas parcelas de população sobre o perigo que a humanidade corre ao 

afetar de forma tão violenta o seu ambiente. O surgimento dos movimentos ecológicos 

revela a preocupação com a qualidade de vida em um futuro próximo; também porque a 

deterioração na qualidade de vida afeta tanto a saúde física quanto a psíquica das pessoas 

que vivem nas grandes cidades.20

Esses movimentos ecológicos também foram modificando-se ao longo dos anos: até 

a metade do século XX, voltavam-se mais à preservação dos ecossistemas intocados pelo 

homem, mantendo, muitas vezes, uma visão poética da natureza. Após a segunda Guerra

19 BARONI, Margaret. Ambigüidades e deficiências do conceito de desenvolvimento sustentável. 
Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v. 32, n. 2, p. 14-24, abr/jun. 1992.

20 BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. A implantação da Educação Ambiental no 
Brasil. Brasília : Coordenação de Educação Ambiental do MEC, 1998. p. 25-28.
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Mundial e mais especificamente a partir da década de 60, intensifica-se a percepção de que 

o planeta caminha para um rápido esgotamento dos recursos e que é necessário fazer algo 

para alterar as formas de ocupação do planeta estabelecidas pelo padrão dos países 

industrializados. As lutas que se desenvolveram em defesa do ambiente, também 

procuravam mudar os rumos desse desenvolvimento e melhorar as relações do homem com 

o meio onde vive e no qual interfere.21

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(RI0-92), as questões ambientais foram enfocadas em dimensão internacional e a sociedade 

civil organizada ali presente buscou, também, pressionar os governantes dos países 

participantes da conferência oficial a se posicionarem quanto às decisões em nível mundial. 

Uma das recomendações de âmbito internacional tirada deste evento é a de que é necessário 

investir numa mudança de mentalidade, para a conscientização das pessoas. Passam a ter 

maior amplitude valores como: é necessário evitar que a destruição das condições de vida 

nos mate a todos e que a apropriação indevida dos recursos naturais do planeta por alguns 

nos roube a perspectiva de futuro. A preservação do ambiente passa a ser ligada 

diretamente à preservação da vida humana e à necessidade de transformação dos valores da 

sociedade e das relações de produção e consumo. Assim, a fome, a miséria, a injustiça 

social, a violência, o desemprego e a baixa qualidade de vida são fatores que pertencem ao 

ambiente construído e/ou modificado pelo homem, sendo portanto, parte fundamental da 

questão ambiental.22

A proposta de educação ambiental apresentada pelo Ministério da Educação e do 

Desporto, em dezembro de 1995 (versão preliminar) e em agosto de 1996 (versão 

revisada),23 leva em conta contribuir para a formação da cidadania e, mais do que 

informações e conceitos, propõe que sejam trabalhados também atitudes, com formação de 

valores, desenvolvimento de habilidades e procedimentos que permitam ao indivíduo uma 

atuação efetiva e um comprometimento vivencial com a vida e o bem-estar de cada um e da 

sociedade como um todo - local e global. O ambiente humano, ou seja, o ambiente 

construído e/ou modificado pelo homem, é visto como uma dimensão fundamental da 

questão ambiental. Saneamento básico, qualidade da água que se consome e do ar que se 

respira, a qualidade das condições de vida, aumento de favelas nas cidades, etc., pertencem 

à área ambiental, tanto quanto as questões relativas à natureza.

8

21 BRASIL. MEC/SEF. Parâmetros curriculares nacionais - Meio Ambiente. Versão preliminar 
- dezembro/1995, p. 2-3, e versão em disquete - agosto/1996. p. 6.

22 Ibid., p. 4-6.
23 Ibid., p. 6-28.
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1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

A Educação Ambiental cresce em importância na medida em que ajuda a identificar 

os problemas ambientais que afetam a qualidade de vida das pessoas; a descobrir a causa 

dos problemas; a encontrar soluções alternativas e, através dos diversos mecanismos de 

participação comunitária, ajuda a agir em busca dos interesses da comunidade.

A participação em Associação de Moradores de Bairro é um dos mecanismos de 

participação comunitária e, talvez, um dos mais importantes, pois relaciona-se diretamente à 

conquista de melhores condições de vida (habitação, saneamento básico, assistência à 

saúde, educação, transporte coletivo, lazer, segurança, etc.).

Em Paranaguá, embora muitas Associações de Moradores de Bairros tenham 

surgido da luta por melhorias para o bairro, tais como: iluminação pública, fornecimento de 

água potável, manilhamento de esgoto, condições de moradia, arruamento e urbanização, 

áreas de lazer, entre outros, o engajamento nas lutas ambientais teve maior ênfase somente 

a partir dos encontros preparatórios à RIO/92.

Em Curitiba, em dezembro de 1991, foi realizado, sob a coordenação da 

Confederação Nacional de Associações de Moradores (CONAM), o I Encontro Continental 

de Lideranças Comunitárias para o Meio Ambiente, o qual contou com a presença de mais 

de cem representantes de Federações e Associações de Moradores de Bairro de todo o País, 

além de lideranças comunitárias de outros países da América Latina.

Em todo esse período preparatório e durante a Conferência da ONU sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (RIO/92) ocorreram no Brasil muitos debates, reuniões, 

seminários, assembléias populares, etc., que representaram atividades de Educação 

Permanente e, por enfocarem questões ambientais, podem ser consideradas, também, 

atividades de Educação Ambiental; bem como, atividades de Educação Popular, uma vez 

que também deram sua contribuição, simultaneamente, para uma maior organização, 

capacitação e mobilização da população.

Assim, a cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares foram escolhidos para objetos 

deste estudo, pois existiam ali, em 1996, 47 Associações de Moradores de Bairro e suas 

fundações e práticas sociais estão relacionadas a momentos diferentes da conjuntura política 

nacional, estadual e municipal. Embora a maioria tenha o nome de Associações de 

Moradores de Bairros, essas entidades estão distribuídas através de bairros, vilas, conjuntos 

habitacionais e/ou áreas invadidas.

Existiam e existem, também, outras organizações da sociedade civil, em Paranaguá, 

tais como: federações, sindicatos, colônias de pescadores, associações filantrópicas,



religiosas e de categorias profissionais, clubes desportivos e recreativos, escolas de samba, 

além de outros, mas que não farão parte de nosso objeto de estudo, neste momento.

Os sujeitos desta pesquisa, portanto, envolveram diretoria e base de 47 Associações 

de Moradores (prioritariamente) e outros atores sociais que interferiam e interferem no 

meio urbano, como. Movimento Ecológico do Litoral (MEL), Igreja Católica através da 

Pastoral da Criança principalmente, Prefeitura Municipal de Paranaguá, Câmara Municipal 

de Vereadores, porto, Escritório Regional do Instituto Ambiental do Paraná/SEMA, Ibama, 

Secretaria de Estado da Justiça e Ação Social (SEJA), empresas, além de outros.

A conjuntura político-econômica do país, bem como as políticas públicas (tanto em 

nível federal, estadual, como municipal) sempre exerceram e exercem (em maior ou menor 

grau) influências sobre as organizações da sociedade civil (que, muitas vezes, representam o 

elo mediador entre a estrutura e a super-estrutura, ou, agem como reprodutoras da 

estrutura de dominação, legitimando, assim, o poder vigente).

Por outro lado, pelo Diagnóstico Socioambiental da cidade de Paranaguá - 

199524 elaborado de forma interdisciplinar por doutorandos da primeira turma do Curso de 

Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná 

(dentre os quais me incluo), chegou-se á identificação de situações problemáticas, as quais 

sinalizavam fortes razões para o estudo em pauta. Eram elas:

a) ocupação de áreas de proteção permanente - principalmente matas ciliares e 

mangues, que sofrem forte impacto pela ocupação antrópica;

b) saneamento básico ineficiente - a rede de coleta de esgoto não atende a mais de 

15,0% da população e não existe qualquer tipo de tratamento do mesmo; a coleta 

de lixo é precária ou inexistente, a deposição final do lixo é totalmente irregular e 

o abastecimento de água é intermitente, principalmente nas pontas de rede.

c) problemas de prestação de serviços - principalmente nas áreas cuja ocupação 

se deu a partir da década de 80, há uma carência de serviços quanto à rede de 

ensino, sistema viário, assistência à saúde e áreas de lazer e culturais.

d) degradação ambiental - destacam-se a degradação dos manguezais e matas 

ciliares por ocupação desordenada e irregular; impacto ambiental negativo em 

áreas de restinga, devido à extração de areia sem o respectivo planejamento de 

recuperação; poluição hídrica, do solo e do ar em conseqüência da deficiência de 

Saneamento Básico, do lançamento de efluentes industriais líquidos e gasosos e 

da deposição irregular de resíduos sólidos urbanos. Há também o lixo do Porto
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24 COSTA, Laura J. M. et al. Diagnóstico socioambiental da cidade de Paranaguá - 1995. 
Curitiba : PRPPG/UFPR, 1999. 47 p. (Relatórios Técnicos, n. 1).



que, muitas vezes, é lançado diretamente nas águas da Baía e em terrenos 

baldios.

e) problemas sociais - as habitações precárias (barracos, palafitas, meia-águas) 

ocorrem predominantemente sobre as áreas de proteção permanente (manguezais 

e matas ciliares), caracterizando-se como bolsões de pobreza da cidade de 

Paranaguá, o que sugere que o maior índice de desemprego e subemprego deve 

estar concentrado nessas regiões, principalmente a partir dos anos 80.

Acrescenta-se, aí, a necessidade de práticas sociais eficientes - embora as questões 

educativas já estejam contempladas no item c) problemas de prestação de serviços, 

destaca-se também como problema existente em Paranaguá, o tipo de prática social 

desenvolvido tanto pela administração pública, como pela sociedade civil organizada. 

Práticas sociais mais eficientes deverão estar incluídas nos programas de Educação 

Permanente, bem como maior e melhor trabalho em relação à Educação para a Saúde, 

Higiene e Educação para o Meio Ambiente.

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS

Os seguintes questionamentos básicos nortearam esta pesquisa:

Qual é a informação que os sujeitos da pesquisa têm em relação à saúde e ao meio 

ambiente (saneamento básico: água, esgoto e lixo, poluição do ar e destruição de 

ecossistemas naturais) ?

Quais atores sociais intervêm no ambiente urbano de Paranaguá?

Como se desenvolve o trabalho de educação não formal e quais as práticas 

comunitárias existentes na cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares?

O que significa educar para a sustentabilidade do meio e da qualidade de vida na 

sede do município de Paranaguá e Ilha dos Valadares?

Como foram desenvolvidas as políticas públicas no sentido de atender à satisfação 

das necessidades básicas da população: habitação, assistência à saúde, educação, transporte, 

lazer, segurança, dentre outros?

Para uma melhor compreensão dessa realidade, discute-se também as formas de 

apropriação dos recursos naturais25 (mangue, água e solo), tendo em vista a melhoria das 

condições de vida da população.

25 VIEIRA e WEBER definem recursos naturais como produtos da natureza, sendo que estes 
podem ser renováveis ou não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles “que o homem explora 
sem poder influenciar o processo de renovação de maneira positiva, ou seja, sua reprodução não é forçada
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral

Analisar aspectos organizativos e funcionais das Associações de Moradores de 

Bairros da cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares e suas relações com a sociedade 

política, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da Educação Ambiental Popular 

Permanente.

1.4.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos são:

a) recuperar a história de criação, as reivindicações e as condições de 

funcionamento das Associações de Moradores de Bairro da cidade de Paranaguá 

e Ilha dos Valadares;

b) definir variáveis que possibilitem agrupar e caracterizar as organizações de 

moradores na cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares;

c) estabelecer as relações recentes entre sociedade civil e sociedade política 

existentes na cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares, buscando identificar os 

principais atores sociais que ali interagem;

d) avaliar a compreensão que os sujeitos da pesquisa têm sobre as relações meio 

ambiente/saúde e meio ambiente/qualidade de vida em geral, bem como, 

conhecer o grau de prioridade que os mesmos dão aos problemas existentes;

e) identificar os conteúdos de formação que podem melhorar as práticas 

comunitárias em relação ao meio ambiente e à qualidade de vida.

1.5 HIPÓTESES

As hipóteses que nortearam esta pesquisa são:

ou controlada pelo homem,” podendo ser usados, geridos, mas não produzidos. “São recursos vivos ou em 
movimento” e que exigem enfoques de “fluxo e variabilidade” se tomados em relação a uma variável 
temporal. A condição de renovabilidade pode ser vista também como um “fenômeno social complexo”, uma 
vez que ela “se toma parcialmente construída mediante a interação social.” Exemplo: florestas naturais, 
fauna selvagem aquática e terrestre, água, ar, etc. Os recursos naturais não renováveis caracterizam-se por 
“serem passíveis de análise apenas em termos de “estoques”.” Exemplo: reservas de petróleo, jazidas 
minerais, etc. VIEIRA, Paulo Freire; WEBER, Jacques. Introdução geral: sociedades, naturezas e 
desenvolvimento viável. In: VIEIRA, P. F. ; WEBER, J. (Org.) Gestão de recursos naturais renováveis e 
desenvolvimento - Novos desafios para a pesquisa ambiental. São Paulo : Cortez, 1997. p. 27.



a) se as Associações de Moradores exercem um fraco impacto sobre a melhoria da 

qualidade de vida e do meio ambiente, é bem provável que esse quadro seria mais 

grave se elas não existissem;

b) a população tem consciência dos principais problemas socioambientais, porém 

não consegue estabelecer vínculos ou nexos convincentes com as autoridades 

governamentais, visando seu equacionamento,

c) as dificuldades de representação das principais reivindicações da população junto 

às instâncias de poder político reforçam o quadro de precariedade das condições 

de vida na cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares;

d) programas de Educação Ambiental Popular Permanente poderiam favorecer uma 

melhor conscientização da população, permitindo ações mais eficazes na 

resolução dos problemas ambientais.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ASPECTOS DO SISTEMA INDUSTRIAL CAPITALISTA DE PRODUÇÃO E DA 

SUSTENT ABILID ADE

Segundo as definições da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (RIO-92), a Educação Ambiental “se caracteriza por incorporar as 

dimensões socioeconômica, política, cultural e histórica, (...) deve permitir a compreensão 

da natureza complexa do meio ambiente e interpretar a interdependência entre os diversos 

elementos que conformam o ambiente, com vista a utilizar racionalmente os recursos no 

presente e no futuro”26 e “deve converter cada oportunidade em experiências educativas 

de sociedades sustentáveis”27 do que se depreende que todo e qualquer trabalho de 

Educação Ambiental, direta ou indiretamente, deverá focalizar ou discutir a proposta de 

sustentabilidade, desenvolvimento sustentável ou de ecodesenvolvimento. No entanto, 

apesar de existirem muitos conceitos, a concretização de um desenvolvimento sustentável 

está distante de se realizar; como também as próprias experiências existentes de Educação 

Ambiental não exploram em profundidade o significado de educar para a sustentabilidade 

do meio e do desenvolvimento.
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26 DIAS, 1994. p. ix.
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Para se chegar a um conceito de desenvolvimento sustentável, é necessário antes 

caracterizar o atual modelo de desenvolvimento capitalista industrial e levantar os aspectos 

de sua insustentabilidade.

VARGAS comenta que a discussão que está colocada é a da sustentabilidade ou não 

do processo de desenvolvimento capitalista. E necessário, primeiro, identificar qual é a 

força essencial que se encontra na base da dinâmica deste modo de produção, para 

então, aí, discutir a sua sustentabilidade ou não.28

Partindo-se da concepção materialista da História desenvolvida por Karl Marx, os 

seres humanos começam a distinguir-se dos animais a partir do momento em que “começam 

a produzir os seus meios de vida”, o que é

condicionado pela sua organização física. (. . .)
O modo como os homens produzem os seus meios de vida, depende, em primeiro lugar, 

da natureza dos próprios meios de vida encontrados e a reproduzir.
( . . . )
Como exprimem a sua vida, assim, os indivíduos são. Aquilo que eles são coincide, 

portanto, com a sua produção, com o que produzem e também com o como produzem. 
Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais da sua

29produção.

Assim, os estágios diferenciados de cada nação dependem da situação em que se 

encontram o desenvolvimento das respectivas forças produtivas, a divisão de trabalho e o 

seu intercâmbio interno.30 Com a divisão do trabalho, começou também a ocorrer um 

distanciamento entre os trabalhos industrial e comercial e o trabalho agrícola, surgindo a 

diferenciação entre cidade e campo e suas contradições de interesses. Com a cidade, houve 

a necessidade de administração, de polícia, dos impostos, etc., ou seja, do sistema municipal 

e, assim, da política em geral. No entanto, para Marx, a separação da cidade e do campo 

pode ser vista também “como a divisão de capital e propriedade fundiária, como o começo 

de uma existência e desenvolvimento do capital independente da propriedade fundiária, do 

capital, ou seja, uma propriedade que tem a sua base meramente no trabalho e na troca.”31

O trabalho do campo dá-se na propriedade fundiária, enquanto que pelo trabalho na 

indústria da cidade, o operário disponibiliza ao industrial a sua força de trabalho, em troca 

de um salário, para gerar àquele a mais-valia.
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28 VARGAS, Paulo Rogério. O insustentável discurso da sustentabilidade. ln: BECKER, Dinizar 
Fermiano (Org.) Desenvolvimento sustentável: necessidade e/ou possibilidade? Santa Cruz do Sul : 
EDUNISC, 1997. p. 209.

29 MARX, Karl. A ideologia alemã. Lisboa : Editorial Avante!/SARL, 1981. p. 23.
30 Ibid., p. 24.
31 Ibid., p. 66.



Seguindo à divisão cidade/campo, houve a separação do trabalho industrial do 

comercial e dentro de cada um, ocorreu a cooperação diferenciada de indivíduos para 

determinado tipo de trabalho. As diferenças na divisão do trabalho são também formas 

diferentes de propriedade e “cada fase da divisão do trabalho determina também as relações 

dos indivíduos entre si em relação ao material, ao instrumento e ao produto do trabalho.”32

Assim, portanto, “determinados indivíduos, que trabalham produtivamente de 

determinado modo, entram em determinadas relações sociais e políticas. (...) A estrutura 

social e o Estado decorrem constantemente do processo de vida de determinados 

indivíduos.”33

Uma proposta de desenvolvimento sustentável não pode ignorar as diferenças que 

existem entre os vários modos de produção, os vários tipos de relações que se estabelecem 

no processo produtivo e o produto final gerado, o qual entra em circulação no mercado, 

bem como não pode ignorar as diferenças existentes entre os países (principalmente Norte/ 

Sul) e/ou os continentes, muito menos as relações de livre mercado que hoje se estabelece a 

nível mundial.

Marx relaciona o início das sociedades mercantis com o impulso que o regime 

colonial deu às grandes navegações e ao comércio; considera-as como “poderosas alavancas 

à concentração dos capitais. O regime colonial assegurou os mercados às nascentes 

manufaturas, aumentando a facilidade de acumulação, graças ao monopólio do mercado 

colonial.”34

Na época manufatureira, era a supremacia comercial que dava a supremacia 

industrial; mas, no século XIX, a supremacia industrial implicava a supremacia comercial.35 

Já no final do século XX, com a abertura de mercados e intensificação do processo de 

globalização, a supremacia se dá pelo aperfeiçoamento tecnológico, informatização/ 

automação e controle do monopólio de mercados; expande-se a transnacionalização. O 

atual processo de globalização36 representa uma nova fase pela qual está passando o sistema 

capitalista mundial37 e tal processo vem provocando a crise do Estado-nação, a crise das 

economias nacionais e a crise nos âmbitos sociais, políticos e culturais; há uma intensa

32 Ibid., p. 24.
33 Ibid., p. 28.
34 MARX, Karl. A origem do capital: a acumulação primitiva. São Paulo : Global, 1985. p. 99.
35 Ibid., p. 100-122.
36 GOHN define a “globalização como um novo sistema de poder, que exclui e inclui, segundo as 

conveniências do lucro; que destrói a cultura e cria continuamente novas formas de desejo no setor do 
consumo. Com isso gera novas formas de dominação, principalmente de ordem cultural. (. . .) A globalização 
desintegra a sociedade ao desmontar o modelo assentado sobre um projeto político, com instituições e 
agências de socialização locais. (...) Com a globalização da economia, a cultura se transformou no mais 
importante espaço de resistência e luta social.” GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e cultura 
política: impactos sobre o associativismo do terceiro setor. São Paulo : Cortez, 1999. p. 8.

37 VARGAS, 1997. p. 209.
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mercantilização do mundo, uma exigência de negociações contínuas, um confronto entre 

valores e crenças. A tendência é consolidar uma economia e uma sociedade de redes, a nível 

mundial.38

O endividamento dos países em desenvolvimento e a respectiva dependência do 

capital financeiro internacional tornam-se grandes obstáculos no processo de 

desenvolvimento e para a sua sustentabilidade.

Segundo POCHMANN, a nova ordem mundial39 está fundamentada em três 

elementos básicos que são:

a) a revolução tecnológica - que centraliza o poder econômico em poucas e 

grandes empresas transnacionais,

b) as políticas neoliberais - subordinam os países periféricos a três fortes moedas 

(dólar americano, euro - Europa e iene - Japão);

c) o poder militar - Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), através 

do poderio bélico norte-americano principalmente, exerce uma função de polícia 

do mundo.

Surge, também e consequentemente, uma nova divisão internacional do trabalho, a 

qual faz com que a produção fique sob responsabilidade dos países ricos. As nações 

periféricas ficam subordinadas à dinâmica comercial internacional, que exige abertura de 

mercado e produz a desregulamentação dos seus mercados financeiros e de trabalho, 

gerando retrocesso produtivo e social. Cresce o desemprego e a pobreza no mundo.40

O sistema do crédito público, ou seja, das dívidas públicas (compromissos do 

Estado), é citado por Marx como um dos exemplos que assinalam as características da era 

capitalista.

A única parte da chamada riqueza nacional, que entra realmente na posse coletiva dos 
povos modernos, é a sua dívida pública. (...) A dívida pública opera como um dos agentes 
mais enérgicos da acumulação primitiva.41

( . . . )
- a dívida pública deu impulso às sociedades por ações, ao comércio de papéis 

negociáveis de toda sorte às obrigações aleatórias, à agiotagem, em suma, aos jogos da 
Bolsa e a bancocracia moderna.42
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38 MÜLLER, Geraldo. Desenvolvimento sustentável: notas para a elaboração de um esquema de 
referência. In: BECKER, Dinizar Fermiano (Org.) Desenvolvimento sustentável: necessidade e/ou 
possibilidade? Santa Cruz do Sul : EDUN1SC, 1997. p. 121.

39 Ibid., p. 125. MÜLLER refere-se a um poder estrutural mundial que conforma e determina a 
estrutura da política econômica global, confere capacidade de decidir como as coisas devem ser feitas (Ex. 
G-7, a Tríade USA, Japão e União Européia, e a OTAN) e afirma que há uma simultaneidade da desordem 
-(. . .)- com um monitoramento internacional contínuo de ensaios sobre uma nova ordem.

40 POCHMANN, Márcio. A nova ordem econômica mundial e o desemprego. Debate Sindical, 
São Paulo, v. 13, n. 30, p. 12,jun./ago. 1999.

41 MARX, A origem do capital..., 1985. p. 101.
42 Ibid., p. 102.



17

Marx explica que, com as dívidas públicas, nasce um sistema de crédito 

internacional, que oculta quase sempre uma das fontes da acumulação primitiva em um ou 

em outro povo.43 “Uma vez mais, a riqueza da nação e a miséria do povo são, pela 

natureza das coisas, inseparáveis.”44

Comentando sobre a situação do Brasil, BORGES afirma que se assiste hoje a uma 

verdadeira “desconstrução nacional”, pois a dívida interna brasileira cresceu mais de 400% 

nos últimos quatro anos (de 1994 a 1998) e a dívida externa saltou de US$ 146 bilhões em 

1994 para US$ 235 bilhões em 1998 e há mais US$ 140 bilhões de débito de empresas 

privadas que, no geral, têm sido estatizados45

A supremacia do modo de produção capitalista e a conseqüente concentração da 

riqueza também foi registrada por Engels, principalmente quando, em 1891, escreveu o 

prefácio do livro de Marx intitulado Trabalho assalariado e capital e fez a seguinte 

constatação: “Vivemos hoje sob o império do modo da produção capitalista em que uma 

grande e cada vez mais crescente classe da população só pode viver se trabalhar, a troco de 

um salário, para os proprietários dos meios de produção das ferramentas, máquinas, 

matérias-primas e meios de subsistência.”46

Propriedade e modo de apropriação (principalmente de matérias-primas, de 

biodiversidade, de meios de subsistência, de informações culturais dos povos tradicionais, 

etc.) são questões que vêm sendo enfocadas nas discussões sobre desenvolvimento.

Para Marx a apropriação que se dá dentro do modo de produção capitalista constitui 

a primeira negação da propriedade privada.

Mas, a produção capitalista engendra ela mesma sua própria negação com a fatalidade que 
preside as metamorfoses da natureza. É a negação da negação. Ela estabelece, não a 
propriedade privada do trabalhador, mas sua propriedade individual, fundada sobre as 
aquisições da era capitalista, sobre a cooperação e a posse comum de todos os meios de 
produção, inclusive a terra.
(...)
A primeira condição da produção capitalista é que a propriedade do solo já esteja 
arrancada das mãos da massa.
(...)
Ei-lo: o modo de produção e de acumulação capitalista, e portanto, a propriedade privada 
capitalista, pressupõe o aniquilamento da propriedade privada fundada no trabalho 
pessoal; sua base é a expropriação do trabalhador.47

43 MARX, A origem do capital..., 1985. p. 103-104.
44 Ibid., p. 135.
45 BORGES, Altamiro. O pior já passou? Debate Sindical, São Paulo, v. 13, n. 30, p. 16-17, 

jun./ago. 1999.
46 MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital. São Paulo . Editora Acadêmica, 1987. p. 11.
47 MARX, A origem do capital..., 1985. p. 119-140.



Fica registrado também aí o processo de expulsão do homem do campo, o 

surgimento da classe operária e a tendência ao crescimento dos “sem terra” e “sem teto” 

como conseqüência do modo de produção e da acumulação do capital. Terra e habitação, 

reforma agrária, reforma urbana e uso do solo são questões que devem ser priorizadas nas 

discussões de sustentabilidade ou racionalidade ambiental, uma vez que, através delas, 

pode-se conter a destruição de florestas, disciplinar seu manejo e as fronteiras agrícolas, 

reverter o processo de expulsão do homem do campo, da urbanização acelerada e da 

metropolização da pobreza. Os problemas de terra e habitação vêm de longa data, mas 

tomaram dimensões insustentáveis e irracionais nas últimas décadas, principalmente nos 

países do Terceiro Mundo, tendo em vista o aprofundamento da crise gerada pelo 

mecanismo de concentração/exclusão, próprio do modelo capitalista de produção.

A questão demográfica é um outro assunto a ser enfocado na discussão da 

sustentabilidade ambiental. Sobre a renovação da vida, Marx comenta que ela se dá em 

dupla relação: uma natural (procriação) e outra social (cooperação, participação, produção, 

trabalho). As leis abstratas da multiplicação só existem para os animais e as plantas. Em 

relação à humanidade, o crescimento ou a diminuição da população humana dependem da 

organização desta sociedade, sendo esta organização determinada pela estrutura econômica 

da respectiva sociedade.48

Embora muitos autores considerem o aumento populacional um problema sério para 

a sustentabilidade, nesta questão implicam vários aspectos, tais como:

a) padrão de consumo - uma pessoa a mais em um país industrializado consome 

muito mais e exerce pressão muito maior sobre os recursos naturais do que uma 

pessoa a mais em um país do Terceiro Mundo;49

b) taxa anual de aumento populacional - as regiões em desenvolvimento da Ásia, 

África e América Latina são responsáveis por 85,0% do aumento da população 

mundial desde 1950;50

c) escolaridade e ocupação da mãe - a maior escolaridade da mulher e a sua 

inserção no mercado de trabalho reduzem profundamente o número de filhos;

d) meios disponíveis para o controle conceptivo - a disponibilidade e a quantidade 

de meios existentes para a escolha do tamanho da família ou da autodeterminação
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48 PLEKHÃNOV, G. V. Os princípios fundamentais do Marxismo. São Paulo : Hucitec, 1978.
p. 54.

49 CMMAD/ONU. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro : Fundação Getúlio Vargas, 1988. p. 103.
50 Ibid., p. 108-109.



(principalmente para a mulher) é um critério usado para medir o desenvolvimento 

de uma nação;51

e) acesso aos serviços - um aumento populacional sem planejamento ou controle 

podem contribuir fortemente para a deterioração das condições sanitárias, de 

habitação, a qualidade da educação e dos serviços públicos em geral (transporte, 

saúde, segurança pública, lazer, etc.); aumentam o desemprego, a migração para 

os centros urbanos e a agitação social;52

f) cidade x campo - a maior parte da população do mundo vive em áreas urbanas e 

as cidades passaram a desempenhar um papel estratégico na nova ordem mundial: 

avanços nas telecomunicações, novas formas de integração regional, maior 

competitividade, amplo e crescente movimento de capital, etc.53 Em 1990, na 

região da América Latina e Caribe, cerca de 71,9% da população viviam em 

zonas urbanas.54 A urbanização é resultante direta do processo de 

desenvolvimento industrial capitalista e à medida que novos estímulos são dados 

à economia nacional, mais gente é atraída para as concentrações urbanas em 

busca de obter melhores condições de vida;

g) políticas econômicas internacionais - as políticas internacionais que interferem 

no desenvolvimento econômico também interferem na capacidade de uma nação 

em desenvolvimento de administrar seu aumento populacional.55

Outros fatores, ainda, como: esperança de vida, percentual de composição da faixa 

etária da população, qualidade de vida, etc., podem condicionar um maior ou menor 

aumento populacional. Portanto, os vínculos entre desenvolvimento e aumento populacional 

são bastante complexos e têm vários fatores como determinantes.

Em relação ao processo de produção capitalista, Marx diz que a finalidade 

determinante de tal processo, o seu interesse impulsor e o seu resultado final é a produção 

de mais-valia, e “esta não é outra coisa que a produção de trabalho excedente, 

apropriação - no curso do processo de produção real - de trabalho não pago, que se 

objetiva como mais-valia.”56

51 Ibid., p. 104.
52 Ibid., p. 105.
53 BID, op. cit., p. 2.
54 Ibid., p. 13.
55 CMMAD/ONU, 1988. p. 106-107.
56 MARX, Karl. O Capital. São Paulo : Livraria Editora Ciências Humanas LTDA., 1978. p. 9. 

Livro I, Cap. 6 (inédito).



O processo de produção do capital é, antes de tudo, um processo efetivo de 

trabalho e, da mesma forma, “o processo de trabalho em todas as formas sociais, é 

necessariamente processo de trabalho do capital.”57

No processo capitalista de valorização, “não é o operário quem utiliza os meios de 

produção; são os meios de produção que utilizam o operário.”58

O domínio dos capitalistas sobre os operários é apenas o domínio das condições de 

trabalho sobre o próprio operário.59 Marx explica que é no processo de produção que o 

trabalho se transforma em capital60, que o trabalho é condição natural eterna da existência 

humana e que os momentos gerais do processo de trabalho são independentes de todo 

desenvolvimento social determinado.61

Partindo-se do formulado por Marx de que “o homem só pode viver na medida em 

que produz seus meios de subsistência, e só pode produzi-los na medida em que se encontre 

de posse de meios de produção, de posse das condições objetivas de trabalho.”62, tem-se 

que a sustentabilidade de um processo desenvolvimentista melhor se concretizaria com a 

posse coletiva e democrática das condições objetivas de trabalho.

Engels, no prefácio da edição de 1891 do livro Trabalho assalariado e capital, 

esclarece que:

o operário não vende o trabalho (que ainda teria de ser feito); coloca, sim, à disposição do 
capitalista a sua força de trabalho, à troca de um salário determinado por um determinado 
tempo (se trabalha por dia) ou para determinada tarefa (se trabalha por tarefa): ele aluga 
ou vende a sua força de trabalho. Porém, essa força de trabalho faz um operário com seu 
próprio corpo e dela se tom a inseparável.63

Segundo Marx, a compra e venda da capacidade de trabalho constitui “o 

fundamento absoluto do processo capitalista de produção, e, igualmente, um momento 

desse processo produtivo, se o considerarmos como um todo, e não no momento da 

produção imediata de mercadorias. A riqueza objetiva transforma-se em capital apenas 

porque o operário, para subsistir, vende sua capacidade de trabalho.”64

Na formulação de Marx, o trabalho assalariado é premissa necessária e permanente 

do processo de produção capitalista.65

20

51 Ibid, p. 13.
58 Ibid., p. 19.
59 Ibid., p. 20.
60 Ibid., p. 25.
61 Ibid., p. 29.
62 Ibid., p. 34.
63 MARX, Trabalho assalariado..., 1987. p. 14.
64 MARX, O Capital..., 1978. p. 36.
65 Ibid., p. 36-37.



No final do século XX, a necessidade de reestruturação do processo produtivo está 

gerando um grande número de desempregados (quer seja por fatores estruturais, quer seja 

por fatores conjunturais)66 que buscam alternativas de sobrevivência no mercado informal 

de trabalho67; a informatização/automação dos processos produtivos pode substituir até 

80% dos trabalhadores e os que são absorvidos pelo mercado de trabalho formal necessitam 

de boa qualificação técnica.68 Evidencia-se a tendência à contratação de serviços 

terceirizados por curto espaço de tempo, não criando vínculo empregatício e exigindo uma 

grande versatilidade e permanente renovação da qualidade do serviço prestado.69 Dados do 

próprio Ministério do Trabalho indicam que, no Brasil, praticamente a metade dos 

trabalhadores estão no mercado informal de trabalho, sem nenhuma garantia ou direito 

trabalhista, o que comprova a excessiva flexibilidade do mercado de trabalho brasileiro.70

Portanto, uma proposta de desenvolvimento sustentável não pode deixar de enfocar 

esta realidade e de apresentar alternativas de mudanças.

A existência de uma pequena quantidade da população concentradora de muita 

riqueza e de um grande número de pessoas potencialmente em situação de exclusão do 

processo de consumo foi prevista por Engels, em 1891, e considerada como conseqüência 

evidente do processo de acumulação capitalista.

a cisão da sociedade em uma pequena classe muito rica e uma grande classe de operários 
assalariados não proprietários faz com que sociedade seja sufocada no próprio excedente, 
ao passo que a grande maioria dos seus membros dificilmente ou nunca está protegida da 
mais extrema miséria. Tudo isto toma-se dia a dia demais absurdo e tão desnecessário. Ele 
deve ser eliminado, e tem condições para isto.71

Para exemplificar esta citação com fatos atuais, basta refletir um pouco sobre as 

grandes diferenças existentes entre os países do Norte e os do Sul72 e, dentro de um mesmo
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66 Em 1998, 86,0% do desemprego mundial estava concentrado nos países periféricos. Nos últimos 
20 anos, o desemprego mundial foi multiplicado por 3,3 vezes. POCHMANN, Márcio. A nova ordem 
econômica mundial e o desemprego. Debate Sindical, São Paulo, v. 13, n. 30, p. 12, jun./ago. 1999.

67 Dados do IBGE de 1996-97 indicam que 57,0% da população brasileira está no mercado 
informal de trabalho.

68 A taxa brasileira de desemprego, em 1997, era de 16,0%; subiu para 18,3%, em 1998. No 
período de 1989 a 1998, o número de postos de trabalho formais (com carteira-assinada) caiu de 25,5 para 
22,5 milhões, contribuindo para um verdadeiro processo de desintegração do mercado de trabalho. 
BARROSO, Sérgio. A crise atual e a tática dos trabalhadores. Debate Sindical, São Paulo, v. 13, n. 30, 
p. 20, jun./ago. 1999.

69 Inúmeras reportagens/entrevistas nos meios de comunicação de massa (Rede Globo de televisão, 
CBN-Central Brasileira de Notícias, etc.), ocorridos nos meses de maio e junho de 1999, documentaram 
esse fato.

70 REBELO, Aldo. Movimento sindical sob fogo cruzado dos neoliberais: Governo investe contra 
os sindicatos para facilitar o processo de desregulamentação do trabalho. Debate Sindical, São Paulo, v. 13, 
n. 30, p. 33, jun./ago. 1999.

71 MARX, Trabalho assalariado..., p. 19.
72 “Um americano consome 135 vezes mais energia comercial que um bangladeche. (.. .) Então, não 

é reduzindo a taxa dos que não consomem, que vamos reduzir o consumo. (...) O que estou pregando é a



país, entre as classes ricas e pobres,73 além dos incertos movimentos das bolsas e dos 

mercados abertos.

CAVALCANTI faz a comparação entre dois paradigmas de sustentabilidade, 

colocando em um extremo os índios da Amazônia e em outro a sociedade estadunidense e 

comenta que as populações nativas do continente americano não dilapidaram os recursos 

que lhes eram oferecidos pela natureza. No entanto, na sociedade capitalista há um contínuo 

processo de aquisição de bens de consumo, comprados muitas vezes por hábitos 

consumistas e esbanjadores automáticos, adotados em função de esquemas persuasivos de 

marketing lançados maciçamente sobre a população. A sustentabilidade, portanto, exige o 

alcance de um estado de harmonia entre os seres humanos e a natureza74, ou seja, uma 

sintonia com o “relógio natureza” 75

Tendo em vista que o processo de produção/consumo exige que novos e variados 

produtos sejam lançados no mercado, Marx abordou a questão dos ramos de produção 

dizendo que, para o capital, cada ramo particular de produção significa uma esfera 

particular em que investe dinheiro

para convertê-lo em mais dinheiro, para conservar e aumentar o valor existente ou para 
apropriar-se do trabalho excedente.
(...)
Quanto mais desenvolvida a produção capitalista em um país, maior é a procura de 
versatilidade na força de trabalho, tanto mais indiferente é o operário com relação ao 
conteúdo particular de seu trabalho, e tanto mais fluido o movimento do capital, que 
passa de uma esfera produtiva a outra.76
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redução de consumo dos que consomem demais.” SACHS, Ignacy. Desafios para a ECO 92 - Amazônia e 
as cidades. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 1., 1991 Curitiba. Anais. 
ANMMA/PMC-SMMA/UNILIVRE, 1991. p. 101.

73 Menos de um quarto da população mundial consome 80,0% dos bens e mercadorias produzidos 
pelo homem; menos de 25,0% da população do globo vivem nos países ricos consumindo mais de 75,0% da 
energia; 10,0% a 20,0% da população são desempregados. Segundo SACHS, os países desenvolvidos 
consomem, em relação à produção mundial, 72,0% do leite, 64,0% da carne, 81,0% do papel e papelão, 
86,0% do alumínio, 86,0% de cobre, 80,0% do ferro e do aço, 87,0% dos produtos químicos, 92,0% dos 
automóveis, etc. BECKER, Dinizar Fermiano. Sustentabilidade: um novo (velho) paradigma de 
desenvolvimento regional. In: BECKER, Dinizar Femiano (Org.). Desenvolvimento sustentável: 
necessidade e/ou possibilidade? Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1997. p. 59.

74 Os integrantes do movimento Sarvodaya Shramadana listaram as dez necessidades humanas 
básicas, na seguinte ordem: 1. Ambiente limpo e bonito; 2. Suprimento de água limpa e de boa qualidade; 
3. Roupas simples; 4. Comida, 5. Saúde; 6. Comunicações; 7. Moradia simples; 8. Condições energéticas 
básicas; 9. Educação total; 10. Necessidades espirituais e culturais. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria do 
Meio Ambiente. Conceitos para se fazer educação ambiental. 2. ed. São Paulo: Secretaria do Meio 
Ambiente/Coordenadoria de Educação Ambiental, 1997 (Série educação ambiental), p. 105.

75 CAVALCANTI, Clóvis. Sustentabilidade da economia: paradigmas alternativos de realização 
econômica. In: CAVALCANTI, Clóvis (Org.) Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade 
sustentável. São Paulo : Cortez; Recife : Fundação Joaquim Nabuco, 1995. p. 160-161.

76 MARX, O Capital, p. 43-45.



A relação que se estabelece, na esfera da circulação, no mercado, entre o capitalista 

e o operário é uma relação de comprador e vendedor.77 Já no caso do produtor direto, este 

mantém-se sempre como vendedor de mercadorias (vende seus produtos diretamente ao 

capital comercial), e ao mesmo tempo, como usuário de seu próprio trabalho. Isso 

processa-se dentro do modo capitalista de produção como forma secundária e de
78transiçao.

Como resultado material da produção capitalista tem-se: o desenvolvimento das 

forças produtivas sociais do trabalho, o aumento do volume da produção, e o 

acréscimo e diversificação das esferas produtivas e de suas ramificações Só depois disso 

se desenvolve, correspondentemente, o valor de troca dos produtos.79

A produtividade do trabalho passa a ser equivalente à obtenção de um máximo 

de produtos com um mínimo de trabalho; resultando daí o maior barateamento possível 

das mercadorias. Portanto, para Marx, “não são as necessidades existentes que determinam 

a escala da produção, mas, pelo contrário, é a escala da produção - sempre crescente e 

imposta, por sua vez, pelo próprio modo de produção - que determina o volume do 

produto. Seu objetivo [é] que cada produto etc., contenha o máximo possível de trabalho 

não pago, e isso só se alcança mediante a produção pela própria produção ”80

Em uma proposta de sustentabilidade, esta relação teria que se inverter, ou seja, a 

escala de produção e o consumo deveriam ser determinados pelas necessidades reais 

existentes. Para que um novo produto seja lançado no mercado com competitividade, é feita 

uma poderosa campanha de marketing para “fazer as pessoas desejarem o consumo”.

Esse desafio de criar a psicologia do consumo de massa, ou seja, “criar o desejo do 

consumo e procurar satisfazê-lo” é uma prática empresarial que vem sendo feita desde os 

anos 20 e 30, quando a “produtividade disparou nos EUA por conta de uma torrente de 

novas tecnologias de produção e da técnica taylorista81 de organização do trabalho”, 

ocasião em que se estabeleceu forte polêmica sobre demanda e produção.82

BECKER (citando Abensour) fala em “educação do desejo” como função 

organizadora de um processo de “desenvolvimento participante”, de formação da cidadania: 

“educar o desejo, estimulá-lo, despertá-lo. Porque é preciso ensinar o desejo a desejar, a
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77 MARX, O Capital, p. 46.
78 Ibid., p. 54.
79 Ibid., p. 68.
80 Ibid., p. 69.
81 As idéias de Frederick Taylor, em resumo dizem que o trabalhador é “um parafuso mudo do 

sistema industrial”, ajustado a este pela tecnologia.
82 BERTOLINO, Osvaldo. A crise do fordismo e o futuro do trabalho. Vivemos a era “pós-fordista” 

ou em pleno “neofordismo”? Eis aqui uma polêmica interessante para o futuro do movimento sindical. 
Debate Sindical, São Paulo, v. 13, n. 30, p. 27-30, jun./ago. 1999.



desejar melhor, a desejar mais, sobretudo a desejar de outra forma. (...) Despertar a 

faculdade de desejar de outra forma é despertar no indivíduo, o cidadão, o sujeito primeiro
83de qualquer processo de desenvolvimento que se intitule humano.”

Também relacionado com a produção e o consumo e o modelo industrial vigente 

está o grave problema ambiental da geração de resíduos (todo e qualquer tipo de lixo, quer 

seja urbano ou rural)84, que, com seu destino final inadequado, contribuem para a 

degradação não só ambiental, mas também da saúde e da qualidade de vida da população. A 

quantidade e a composição dos resíduos sólidos urbanos (lixos domésticos) refletem o nível 

quantitativo e qualitativo do respectivo consumo. Sua variação ao longo do tempo indica as 

mudanças nas pautas de consumo e a forma de coleta e o tratamento final dado ao lixo 

assinalam o nível de preocupação com o meio ambiente da respectiva sociedade. A análise, 

quantidade e composição do lixo gerado em um determinado bairro de uma cidade, podem 

indicar tanto a atividade predominante ali (serviços, comércio, residências, indústria, etc.), 

como o nível aproximado de renda e as características da população (densidade, pirâmide 

de idade, variações sazonais, etc.).

Os “lixões”, por sua vez, geram: problemas sanitários e ambientais, concentração de 

catadores (o que favorece o aumento de doenças infecciosas e a mortalidade infantil), 

conflitos fundiários, revelações sobre a operacionalidade do serviço de coleta e limpeza 

pública da cidade e a capacidade de gestão da Administração Pública Municipal. Os “lixões” 

geralmente localizam-se nas periferias dos centros urbanos, onde mora a população mais 

carente e mais marginalizada pela e da sociedade.

Em nível internacional, a prática de exportação de resíduos sólidos urbanos e de 

resíduos tóxicos e perigosos, bem como a respectiva aceitação da importação de tais 

resíduos, revela também uma situação de dominador/dominado ou de explorador/explorado, 

de rico/pobre, entre um país e outro.85 A quantidade de lixo doméstico gerado por pessoa
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83 BECKER, op. cit., p. 66.
84 Resíduos são todos aqueles materiais ou produtos, quer sejam sólidos, líquidos, pastosos ou 

gasosos, que são gerados como conseqüência tanto de processos de extração de matérias primas da natureza, 
como de sua posterior transformação, utilização ou consumo, e que seu possuidor decide abandonar, 
geralmente por considerá-lo inservível. ECOLOGÍA y vida. Barcelona: Salvat Ediciones, 1990. n. 46, 
p. 102.

85 Em reportagem publicada no Jornal Gazeta do Povo, do dia 04/04/94, em Curitiba, sob o título 
“O lixo dos ricos envenena os pobres” (página 6), é feita a denúncia de que o Brasil é um dos sete países da 
América Latina que mais recebe resíduos tóxicos. E, ainda, das cerca de 800 milhões de toneladas de 
resíduos tóxicos produzidos a cada ano no mundo, 98,0% procedem dos países da OCDE (Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Europeu), de acordo com o PNUMA - Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente. Uma boa parte desse lixo tóxico é lançada no mar, próximo ao limite territorial 
brasileiro. Além disso, o Brasil é um dos poucos países do mundo que admite a importação de determinados 
resíduos tóxicos. Muitas vezes, o lixo tóxico acaba desembarcando no País com falsos rótulos.



varia de um país mais industrializado para um menos.86 A redução drástica dos dejetos e 

inclusive a produção sem resíduos, a recuperação e a reciclagem dos mesmos e a produção 

com um mínimo de matéria prima estão colocados, hoje, como objetivos a serem alcançados 

pelas sociedades a curto, médio e longo prazos. O processo educativo e a participação 

comunitária na solução deste problema são constantemente reivindicados.87

Quanto aos “serviços” e segundo as formulações de Marx, eles não se transformam 

em produtos separáveis dos trabalhadores e, portanto, existem “independentemente dos 

trabalhadores como mercadorias autônomas e constituem magnitudes insignificantes se 

comparados com o volume da produção capitalista.”88

Os “serviços” expressam o valor de uso particular do trabalho, sendo útil como 

“atividade” e não como “coisa”.89

Na formulação marxista, “o produto da produção capitalista não é somente mais- 

valia: é capital” e o capital é valor que se valoriza a si mesmo, valor que gera valor.”90 

“O crescimento do capital e o aumento do proletariado apresentam-se, portanto, como 

produtos concomitantes, ainda que polarmente opostos, do mesmo processo.”91

Marx conclui que no processo capitalista de produção distinguem-se dois 

momentos pelos quais a reprodução da própria relação em escala constantemente mais 

ampla se diferencia:

a) a compra e venda da força de trabalho, no processo de circulação;

b) para que “surja a relação capitalista em geral, são pressupostos um nível histórico 

e uma forma de produção social determinados.”92

Se considerado o processo de produção, a atuação dos homens não é somente sobre 

a natureza, mas há também a atuação de uns sobre os outros. “Para produzir, entram em 

determinadas ligações e relações uns com os outros, e só no seio de ligações e relações 

sociais é que se efetua a sua ação sobre a natureza, é que se efetua a produção.”93

Portanto, a destruição da natureza é conseqüência do tipo de relações que se 

estabelece dos homens entre si, dos homens com a natureza e dentro dos modos de
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86 Por exemplo, nos Estados Unidos, a média é de 2 Kg de lixo por pessoa por dia (embora em 
algumas cidades a quantidade de lixo per capita/àia seja muito maior). Na Europa, a média é de 1 Kg de 
lixo por pessoa por dia. ECOLOGÍA y vida. Barcelona: Salvat Ediciones, 1990. n. 20, p. 190. No Brasil, a 
quantidade média de lixo produzida por pessoa/dia nos centros urbanos é, em média, de 0,60 Kg.

87 Os resíduos sólidos urbanos e especialmente os lixos domésticos, constituem um ponto negativo 
da sociedade de consumo e são um dos indicadores de muitas das características dessas sociedades.

88 MARX, O Capital, p. 76.
89 Ibid., p. 78.
90 Ibid., p. 90.
91 Ibid., p. 92.
92 Ibid., p. 93-94.
93 MARX, Trabalho assalariado..., p. 34.



produção.

Vale recordar aqui uma passagem de Marx em que, para explicar a harmonia do 

“ser”com sua “essência”, cita o seguinte exemplo:

A “essência” do peixe é o seu “ser”, a água - para nós ficarmos por esta proposição. A 
“essência” do peixe de água doce é a água de um rio. Mas esta deixa de ser a “essência” do 
peixe, e já  não é um meio adequado de existência, assim que o rio é posto ao serviço da 
indústria, assim que é poluído com tintas e outros produtos residuais, e navegado por 
barcos a vapor, ou assim que a sua água é conduzida para canais onde bastam os esgotos 
para privar o peixe do seu meio de existência.94

Marx considera a terra (a água, etc.) como um instrumento de produção natural e 

que os indivíduos estão subordinados à natureza (isto é, às leis da natureza); a propriedade 

da terra surge como um domínio natural direto e a relação que se estabelece dos homens 

com a natureza é uma relação de troca: o trabalho de um é trocado contra os produtos da 

outra. A indústria existe apenas na e pela divisão do trabalho.95

Na continuidade do processo histórico, Marx explica que a própria história mostra 

que a geração presente apreende processos e relações que lhe são legados pelas gerações 

anteriores e que proporcionará a sua continuidade ou não pelas gerações futuras.

N a história, em todos os seus estádios, se encontra um resultado material, uma soma de 
forças de produção, uma relação historicamente criada com a natureza e dos indivíduos 
uns com os outros que a geração é transmitida pela sua predecessora, uma massa de forças 
produtivas, capitais e circunstanciais que, por um lado, é de facto modificada pela nova 
geração, mas que por outro lado também lhe prescreve as suas próprias condições de vida 
e lhe dá um determinado desenvolvimento, um carácter especial - mostra, portanto, que as 
circunstâncias fazem os homens tanto como os homens fazem as circunstâncias.96

Para Marx, a relação dos homens com a natureza fica excluída da história e isso gera 

um antagonismo de natureza e história97

A responsabilidade de uma geração com a outra é grande, principalmente quanto à 

continuidade da vida e da qualidade de vida. A história deve ser contada com a inclusão 

também da categoria “natureza” e das relações homens/natureza ao longo da história. No 

processo educativo para a sustentabilidade, isto também deve ser abordado.

Outro aspecto a ser considerado é que, dependendo do caráter dos meios de 

produção, diferentes relações sociais se estabelecem.

As relações sociais em que os indivíduos produzem , as relações sociais de 
produção alteram -se, portanto , transform ando-se com a alteração e desenvolvimento
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94 MARX, A ideologia alemã, p. 58.
95 Ibid., p. 64-65.
96 Ibid., p. 52.
97 Ibid., p. 53-54.
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dos meios materiais de produção, as forças de produção. As relações de produção na 
sua totalidade formam aquilo a que se chama de relações sociais, a sociedade, e na 
verdade uma sociedade num estádio determinado, histórico, de desenvolvimento, uma
sociedade com caráter peculiar, diferenciado. (. . .)

Também o capital é uma relação social de produção. E uma relação burguesa de 
produção, uma relação de produção da sociedade burguesa. (. . .)

O capital não é só, portanto, uma soma de produtos materiais, é uma soma de 
mercadorias, de valores de troca, de grandezas sociais.98

Marx também faz referência a Wakefield, uma vez que este descobriu que o capital 

é uma relação entre pessoas e que esta relação se estabelece por meio das coisas99, e 

conclui afirmando que a relação social de produção que se estabelece pelo capital é uma 

relação histórica.

Para Marx, capital e trabalho assalariado são inseparáveis, ou seja, condicionam-se 

mutuamente. Piora a situação do operário se o capital não o emprega100 e, para que o 

capital aumente, é necessário explorar a força de trabalho, e para explorá-la tem que 

comprá-la.101 Com o crescimento do capital produtivo, cresce também o domínio da

burguesia sobre a classe que trabalha. “Capital e trabalho assalariado são duas facetas duma
, - „102 mesma relaçao.

Marx relaciona o crescimento do capital produtivo com o crescimento da riqueza, 

do luxo, das necessidades sociais e dos prazeres sociais.

Nossas necessidades e prazeres derivam da sociedade; são medidos, assim, pela 
sociedade; não são medidos pelos objetos da sua satisfação. Porque são de natureza social, 
são de natureza relativa.

O salário não é, em geral, determinado apenas pela massa de mercadorias que por ele 
posso trocar. Ele contém várias relações.103

As relações que contém o salário seriam quanto à compra e venda da força de 

trabalho (soma em dinheiro do valor dessa mercadoria), ao poder de compra desse dinheiro

98 MARX, Trabalho assalariado..., p. 35.
99 MARX, A origem do capital..., p. 124.
100 Nos cinco anos do Plano Real (julho/94 - março/99), só a indústria paulista perdeu 553 mil 

postos de trabalho - 25,64% dos postos existentes. Entre 1940-1980, a cada dez postos de trabalho gerados 
no Brasil, oito eram assalariados e sete tinham carteira assinada. Segundo POCKMANN, apud BORGES, 
em 1999, oito desses postos são não-assalariados e os outros dois são sem-carteira. Hoje, o Brasil é o quarto 
país do mundo em volume de desempregados; em 1986, o país ocupava o 13°. lugar. Em fevereiro de 1999, 
o rendimento médio dos “ocupados”, assalariados ou por conta própria, caiu mais 2,0%; 14,4 milhões de 
trabalhadores brasileiros vivem com um salário mínimo ou menos e 12 milhões de aposentados recebem este 
piso. O Banco Mundial calcula que para cada 1,0% de queda do PIB, cerca de um milhão de pessoas são 
jogadas abaixo da linha de pobreza. BORGES, Altamiro. O pior já passou?. Debate Sindical, São Paulo, v. 
13, n. 30, p. 18,jun./ago. 1999.

101 MARX, Trabalho assalariado..., p. 38.
102 Ibid., p. 39.
103 Ibid., p. 40.



(quantidade de mercadoria que pode ser comprada) e ao lucro, ao ganho que tem o 

capitalista.

A queda e a alta do salário e do lucro estão na razão inversa, ou seja, aumenta o 

lucro na mesma proporção em que desce o salário e vice-versa.104

Para Marx, a oposição entre os interesse dos operários e os dos burgueses, dos 

capitalistas permanecerão sempre na razão inversa, mesmo existindo uma situação mais 

favorável à classe operária, mesmo que melhore sua vida material. Lucro e salário 

permanecerão na razão inversa um com o outro. O crescimento rápido do capital faz com 

que aumente ainda mais o abismo social que separa o operário do capitalista.105

Este pode ser um dos maiores desafios a serem vencidos por uma proposta de 

desenvolvimento sustentável, ou seja, eliminar ou diminuir o grande abismo social que 

existe entre a classe operária e/ou assalariada e a classe burguesa ou dos capitalistas.

A tendência ao surgimento de uma sociedade do lazer não está descartada para o 

século XXI e a indústria do ecoturismo apresenta-se como alternativa viável e promissora. 

Uma proposta de desenvolvimento sustentável não pode ignorar esta tendência, como 

também não pode omitir-se em apresentar diretrizes para um processo de produção e 

consumo sustentáveis, no presente e no futuro, e capazes de atender às necessidades básicas 

da maioria da população, sem deixar de considerar o caráter relativo, comercial e social das 

“necessidades”.

Uma maior divisão do trabalho, uma inovação generalizada e um aperfeiçoamento 

constante de maquinário aumentam a força de produção do trabalho.

Um capitalista sozinho pode colocar outro em retirada e conquistar-lhe o capital vendendo
mais barato. Para que possa vender mais barato sem se arruinar, tem de produzir mais
barato, isto é, aumentar tanto quanto possível a força de produção do trabalho. Mas a
força de produção do trabalho é aumentada sobretudo por meio de uma m aior divisão do
trabalho, por meio de uma inovação generalizada e de um aperfeiçoamento constante de . 106 maquinaria.

É nesse processo de maior produção/menor custo que nasce a competição ou 

concorrência generalizada entre os capitalistas, os quais preocupam-se em aumentar a 

divisão do trabalho e a maquinaria, e explorá-las em escala cada vez maior. Esta é outra 

questão para ser abordada no processo de sustentabilidade, ou seja, até que ponto este 

processo de concorrência ou competição de mercado é sustentável no processo de 

desenvolvimento?
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105 Ibid., p. 45.
106 Ibid., p. 46.



Por outro lado, a expansão da produção exige que se aumente também e na mesma 

proporção a expansão das vendas.

Entretanto, o privilégio do nosso capitalista não é de longa duração; outros 
concorrentes introduzem as mesmas máquinas, a mesma divisão do trabalho, fazendo-o na 
mesma escala ou em uma escala superior, e este fenômeno toma-se tão generalizado até 
que o preço do pano é compelido a descer não só abaixo dos seus velhos custos de 
produção, mas abaixo dos novos. (. . .)

Dessa maneira podemos constatar como o modo e os meios de produção são assim 
continuamente transformados, revolucionados, como a divisão do trabalho traz 
necessariamente consigo uma m aior divisão do trabalho, a aplicação de m aquinaria 
uma maior aplicação de m aquinaria, o trabalho em grande escala um trabalho em 
m aior escala.

Esta é a lei que faz a produção burguesa sair constantemente dos seus velhos
,  s. 107esquemas, (. ..)

BECKER, citando Coutinho e Ferraz, comenta que a competitividade é resultado do 

processo de concorrência capitalista. Para ele, estudar qualquer setor produtivo exige a 

identificação e análise dos fatores determinantes da competividade neste ou naquele setor e 

afirma que, no contexto da concorrência intercapitalista, é que os espaços nacionais, 

regionais e locais transformam-se em pontos da rede mundial de valorização do capital, ou 

seja, transformam-se em alternativas ao processo de valorização do capital financeiro 

transnacionalizado.108

No contexto de final do século XX, os setores produtivos que sobrevivem à forte 

competitividade/concorrência do mercado globalizado têm que apresentar tecnologia de 

ponta, apoio do capital financeiro internacional e garantia de mercado no mundo todo para 

os seus produtos. Em relação aos produtores brasileiros, 95,0% deles ficam excluídos desta 

competitividade por estar muito além das suas possibilidades e porque a concentração de 

renda no Brasil é uma das mais altas do mundo.109 Segundo SACHS (que cita 

JAGUARIBE, 1989), o Brasil representa a oitava economia do mundo ocidental, no 

entanto 15,0% das famílias brasileiras vivem abaixo da “linha de destituição” (renda inferior 

a um quarto do salário mínimo legal por pessoa) e 35,0% abaixo da “linha de pobreza” (até 

meio salário mínimo por pessoa).110 A competitividade brasileira foi alcançada graças à
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107 MARX, Trabalho assalariados!..., p. 48.
108 COUTINHO; FERRAZ apud BECKER, 1997. p. 44-48.
109 10,0% da população detêm 80,0% da renda. Segundo Shahid Burki, vice-presidente do Banco 

Mundial, apud BORGES, cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil vivem com apenas um dólar por dia, 
outros 15 milhões recebem menos de dois dólares. Se a recessão aumentar 3,0% em 1999, o número dos que 
vivem abaixo da linha de pobreza aumentará em mais 3 milhões de pessoas. BORGES, Altamiro. O pior já 
passou?. Debate Sindical, São Paulo, v. 13, n. 30, p. 18, jun./ago. 1999.

110 JAGUARIBE (1989) apud SACHS, Ignacy. Desenvolvimento sustentável, bio-industrialização 
descentralizada e novas configurações rural urbanas. Os casos da índia e do Brasil. In: VIEIRA, Paulo F.; 
WEBER, Jacques. Gestão de recursos naturais renováveis e desenvolvimento: novos desafios para a 
pesquisa ambiental. São Paulo : Cortez, 1997, p. 486.



persistência de baixos níveis salariais e de uma política de preços baixos para os insumos 

utilizados. Há um contraste marcante entre o atraso social e a capacidade de processamento 

industrial do País: “41% dos brasileiros e 53% de suas crianças vivem em condição de 

pobreza (no momento atual, basicamente nas zonas urbanas); a metade mais pobre e os 

1,0% mais ricos detêm quase a mesma participação relativa no PNB (13,6% e 13,3% 

respectivamente).”111

Marx explica também que é esta lei referida na página anterior (nota 107) que,

“dentro dos limites das flutuações das épocas do comércio, necessariamente equilibra o
112preço de uma mercadoria com os seus custos de produção.”

Se por um lado “uma maior divisão do trabalho capacita um operário a fazer o 

trabalho de cinco, dez, vinte: ela aumenta, portanto, cinco, dez, vinte vezes a concorrência 

entre os operários.”113

A concorrência/competição entre os operários passa a existir tanto quando eles 

vendem sua força de trabalho um mais barato que o outro, como também quando um 

executa o trabalho de cinco, dez, vinte operários, e é a maior divisão de trabalho nesse 

processo de produção que os obriga a entrarem em concorrência/competição um com o 

outro. Marx complementa seu raciocínio dizendo que por mais que o operário trabalhe, 

menos salário receberá e que ele passa a fazer concorrência consigo mesmo, como membro 

que é da classe operária. Quanto aos capitalistas, o aperfeiçoamento da maquinaria faz com 

que operários sejam lançados em massa para a rua e aumenta o desemprego. “Os 

capitalistas, generais da produção, disputam entre si quem pode mandar embora mais 

soldados da indústria.”114

Um outro fato que ocorre também é que a classe operária passa a ser recrutada nas 

camadas superiores da sociedade. ‘"Desse modo, a floresta dos braços erguidos ao alto 

pedindo trabalho torna-se cada vez mais densa, e os próprios braços tornam-se cada vez 

mais magros.”115

O problema do emprego/desemprego deve ser abordado na proposta de 

desenvolvimento sustentável, também porque esta questão está diretamente interligada com 

as relações de produção estabelecidas, com o direcionamento dado ao processo de 

produção/consumo e com o modelo de produção industrial vigente, além do que este pode 

proporcionar uma maior ou menor degradação ambiental.

30

111 CANO, W. (1989) apud SACHS, 1997. p. 487.
112 MARX, Trabalho assalariado..., p. 48.
113 Ibid., p. 50.
114 Ibid., p. 51.
115 Ibid., p. 53.



REBELO faz referência às causas do desemprego no Brasil e afirma que as mesmas 

têm muito mais a ver com o pouco dinamismo da economia brasileira, que aderiu, através 

do Governo Federal, à ortodoxia estabelecida pelo chamado “Consenso de Washington” 

que prega “inflação zero - déficit público zero”. Com isso, as políticas rebaixam o nível de 

atividade econômica e dificultam, pelas elevadas taxas de juros e pela excessiva rigidez nos 

gastos públicos, tanto o investimento público como, consequentemente, a criação de 

empregos. Uma outra causa é a inserção passiva na economia internacional pelo tipo de 

especialização produtiva adotado pelo Brasil. Dessa forma o país entra em um círculo 

vicioso, no qual ou rebaixa ainda mais seus níveis de salário para manter-se competitivo e 

evitar a restrição externa, ou diminui o seu ritmo de atividade econômica.116

Em relação ao modelo capitalista de desenvolvimento industrial, Marx comenta 

também que:

a grande indústria universalizou a concorrência, estabeleceu os meios de comunicação e o 
mercado mundial moderno, submeteu a si o comércio, transformou todo o capital em 
capital industrial e criou assim a rápida circulação (o desenvolvimento da finança) e 
concentração dos capitais. Com a concorrência universal obrigou todos os indivíduos à 
mais intensa aplicação da sua energia. Foi ela que, pela primeira vez, criou a história 
universal, na medida em que tomou dependentes de todo o mundo todas as nações 
civilizadas e todos os indivíduos nelas existentes para a satisfação das suas necessidades, e 
aniquilou a exclusividade até aí natural de cada uma das nações. Subordinou ao capital a 
ciência da natureza e retirou à divisão do trabalho a última aparência de naturalidade. (...) 
e resolveu todas as relações naturais em relações de dinheiro. No lugar das cidades 
surgidas naturalmente criou as grandes cidades industriais modernas, nascidas de um dia 
para o outro. Onde penetrou, destruiu o artesanato e, dum modo geral, todas as fases 
anteriores da indústria. Completou a vitória [da] cidade comercial sobre o campo.117
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Os operários excluídos da grande indústria são atirados por esta grande indústria para uma 
condição de vida ainda pior do que a dos operários da própria grande indústria. Do mesmo 
modo actuam os países sobre os países plus ou moins não industriais, na medida em que 
estes são arrastados para a luta universal de concorrência pelo intercâmbio mundial.

Estas diferentes formas são outras tantas formas da organização do trabalho e, 
assim, da propriedade.118

Na concepção marxista, todas as soluções da história têm a sua origem na 

contradição entre as forças produtivas e a forma de intercâmbio.119

Questões como as acima referenciadas devem ser abordadas em uma proposta de 

desenvolvimento sustentável e alternativas devem ser buscadas no sentido de reverter a

116 REBELO, Aldo. Movimento sindical sob fogo cruzado dos neoliberais - Governo investe contra 
os sindicatos para facilitar o processo de desregulamentação do trabalho. Debate Sindical, São Paulo, v. 
13, n. 30, p. 34, jun./ago. 1999.

117 MARX, A ideologia alemãL, 1981, p. 77.
118 Ibid., p. 78.
119 Ibid., p. 79.



situação problemática, desagregadora, contraditória, concentradora e de degradação gerada 

pelo modelo industrial capitalista de produção.

Ao analisar as relações de trabalho e o modelo industrial de produção, vários 

autores (Gramsci, Galbraith, Levitt e Drucker) afirmaram que, a partir do modelo fordista 

de produção120, inaugurou-se uma nova etapa das relações de trabalho, um novo modo de 

vida. A produção em massa e padronizada, que também criou o “homem em massa”, definiu 

a regra para a industrialização deste século. Ford não criou ‘tecnologia’ alguma; apenas 

criou um novo conceito de organização humana. No final do século XX, com a exigência de 

tecnologia ágil e flexível, uma força de trabalho mais participativa, a busca de um “Estado 

mínimo”, etc., a discussão teórica gira em torno de ser o momento ‘pós-fordista’ ou 

‘neofordista’. Considerando que a separação, no processo de produção, entre a concepção 

e a execução, continua inalterada, pode-se dizer que o processo fordista é o mesmo, apenas 

com nova roupagem, ou seja, é “neofordista”. Cresce o trabalho em tempo parcial, 

temporário ou subcontratado. Os ganhos salariais são cada vez menores e o poder de 

barganha dos sindicatos está enfraquecido. A economia informal aumenta rapidamente em 

todos os países. Há um retorno do trabalho doméstico familiar artesanal. Há a tendência ao 

surgimento de novos paradigmas. É uma situação de transição, que evolui rapidamente.121 

As grandes concentrações urbanas despossuídas e os grandes latifúndios no campo, os 

sistemas de produção agrícola em grandes monoculturas, etc., são algumas características 

contraditórias do atual modelo de desenvolvimento.

REBELO comenta que se vive hoje, por necessidade do modelo de exploração 

capitalista, uma completa desregulamentação do mercado de trabalho. Pressionadas pela 

concorrência globalizada, as empresas buscam desenfreadamente reduzir custos e arrancar o 

máximo rendimento da força de trabalho, demitindo empregados, introduzindo o salário 

variável, recorrendo às inovações tecnológicas e adotando modalidades intensivas de
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120 Henry Ford (Detroit, EUA) defendia que o Estado deveria intervir na economia para garantir 
rendimentos mínimos aos trabalhadores; buscava-se equilibrar o aumento da produtividade com o 
crescimento do poder aquisitivo dos trabalhadores. Para muitos, esta seria a forma de sair da crise 
concorrencial do final do século XIX e início do século XX. BERTOLINO, Osvaldo. A crise do fordismo e 
o futuro do trabalho. Debate Sindical, São Paulo, v. 13, n. 30, p. 27-30, jun./ago. 1999. Conforme comenta 
RAMPAZZO, o chamado paradigma técnico-econômico fordista centrava-se, no início deste século, no 
automóvel, na aviação, na química e na produção em massa de bens mecânicos; pressupunha uma grande 
quantidade de recursos, principalmente energéticos. Após a II Guerra Mundial, ocorreram a integração 
comercial e financeira e as mudanças dentro do sistema de regulação das economias nacionais. 
RAMPAZZO, Sônia Elisete. A questão ambiental no contexto do desenvolvimento econômico. In: 
BECKER, Dinizar Fermiano (Org.) Desenvolvimento sustentável: necessidade e/ou possibilidade? Santa 
Cruz do Sul: EDUNISC, 1997. p. 162.

121 BERTOLINO, v. 13, n. 30, p. 27-30, jun./ago. 1999.
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organização do trabalho; terceirizam atividades e desenterram formas de exploração 

características do início do capitalismo, como o trabalho a domicílio.122

Por fim, Marx faz referência ao aumento das crises no processo de produção 

capitalista:

Finalmente, na medida em que os capitalistas são obrigados (.. .) a explorar em maior 
escala meios de produção gigantescos já existentes e a pôr em movimento, para tal fim, 
todas as molas do crédito, nessa mesma medida aumentam os terremotos industriais, nos 
quais o mundo do comércio só se mantém sacrificando uma parte da riqueza, dos produtos 
e mesmo das forças de produção aos deuses das profundezas. Numa palavra, aumentam as 
crises. Elas tomam-se mais freqüentes e mais violentas pelo fato de que, na medida em que 
cresce a massa de produtos, portanto a necessidade de mercados mais extensos, o mercado 
mundial se contrai cada vez mais, restando para a exploração cada vez menos mercados 
novos, porque todas as crises anteriores sujeitaram ao comércio mundial mercados até 
então inconquistados ou apenas superficialmente explorados pelo comércio. O capital,

123porém, não vive exclusivamente do trabalho.

Em função da acumulação do capital, a humanidade tem-se expropriado a si 

própria124 e a natureza125, e isso é mais um dos indicativos da insustentabilidade desse 

sistema.126

GUIMARÃES (apud RAMPAZZO) diz que este final de século caracteriza-se pelo 

“esgotamento de um estilo de desenvolvimento que se mostrou ecologicamente predatório, 

socialmente perverso e politicamente injusto.”127 A crise ambiental (ou ecológica) evidencia 

uma das facetas de uma crise mais geral da sociedade industrial, englobando as crises: 

social, econômica, político-ideológica, ética ou moral, espacial, etc.; “é apenas o reflexo da 

contradição, do caráter insustentável do próprio capitalismo.” Os caminhos que o mundo

122 REBELO, v. 13, n. 30, p. 31, jun./ago. 1999.
123 MARX, Trabalho assalariado..., p. 53-54.
124 MARX, A origem do capital..., p. 126.
125 GONÇALVES (apud RAMPAZZO) diz que “O capitalismo tem uma tendência antiecológica.” 

Na opinião de RAMPAZZO, nos dias atuais, admite-se amplamente a noção de que o tipo de 
desenvolvimento que o mundo experimentou nos últimos duzentos anos, especialmente depois da Segunda 
Guerra Mundial, é insustentável. (...) A deterioração ambiental não é um problema, mas sim um processo 
que afeta a todos os países em desenvolvimento e é também “uma característica do tipo de desenvolvimento 
econômico predominante que traz consigo a insustentabilidade em termos ecológicos, a desigualdade e a 
injustiça social. (...) O desenvolvimento não se mantém se a base de recursos ambientais se deteriora; o meio 
ambiente não pode ser protegido se o crescimento não leva em conta as conseqüências da destruição 
ambiental. Portanto, juntos, fazem parte de um complexo sistema de causa e efeito.” RAMPAZZO, Sônia 
Elisete. A questão ambiental no contexto do desenvolvimento econômico. In: BECKER, Dinizar Fermiano 
(Org.) Desenvolvimento sustentável: necessidade e/ou possibilidade? Santa Cruz do Sul: EDUN1SC, 1997. 
p. 163, 166, 168 e 172.

126 Segundo Rubens R1CUPERO, apud BORGES, para o Brasil sair da crise que vive em 1999, 
precisaria apresentar uma taxa média de crescimento de 6,0% ao ano. Quem ganha com essa política 
recessiva são as grandes potências capitalistas. Para o Conselho Federal de Economia, o valor em dólares do 
PIB brasileiro cairá, neste ano, de 788 bilhões de dólares para 574 bilhões, o que representa uma redução de 
27,0% na riqueza nacional, principalmente devido à recessão prolongada e à desvalorização do Real de 20,0 
a 25,0%. BORGES, Altamiro. O pior já passou?. Debate Sindical, São Paulo, v. 13, n. 30, p. 13-18, 
jun./ago. 1999.

127 GUIMARÃES apud RAMPAZZO, 1997. p. 157.



está seguindo desafiam qualquer noção de sustentabilidade. A questão que está colocada é a 

de desenvolver métodos no sistema de produção com base em três preceitos: igualdade 

social, prudência ecológica e eficácia econômica.128

Para a elaboração de uma proposta de sustentabilidade, novas relações de 

capital/trabalho/natureza, novas relações no processo de produção e novas relações 

homem/natureza devem ser criadas e consolidadas junto à sociedade, a nível local, regional 

e mundial.

2.2 RACIONALIDADE ECONÔMICA CAPITALISTA E RACIONALIDADE 

AMBIENTAL, SEGUNDO ENRIQUE LEFF

Enrique Leff, mexicano que se autodenomina “ecomarxista”, coloca como uma das 

maiores preocupações sociais da atualidade a degradação socioambiental gerada pela 

racionalidade econômica e tecnológica dominante.129

Para ele, os efeitos do processo de reprodução do capital na destruição dos recursos 

naturais e sobre a degradação do meio ambiente se converteram em um dos maiores 

problemas políticos e econômicos de nosso tempo.130 A natureza é convertida em objetos e 

meios de trabalho de processos produtivos.

La dinâmica económica y  la racionalidad productiva que se desrrollan dentro de los 
modos históricos de producción inducen formas particulares de usufructo, de 
explotación, de apropiación y de transformación de la naturaleza, al convertir a ésta en 
objetos y  medios de trabajo de procesos productivos que dependen de las condiciones de 
reproducción y transformación de una formación socioeconómica determinada.131

Leff considera que a conversão da natureza em objetos de trabalho e de seus 

produtos em mercadorias e o intercâmbio generalizado entre estes produtos em função de 

seu valor (do tempo de trabalho socialmente necessário) não é um simples pressuposto 

filosófico materialista, nem é o resultado de uma dialética do processo de trabalho da 

história humana em geral. Para ele, estes efeitos sobre os processos naturais são gerados 

pelo processo produtor de mais-valia, a partir das relações sociais de produção que 

enfrentam o trabalho assalariado com o capital.132
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128 Ibid., p. 175-181.
129 LEFF, Enrique. Ecologia y capital: racionalidad ambiental, democracia participativa y 

desarrollo sustentable. 2 ed. corregida y aumentada. México : Siglo XXI/UNAM, 1994. p. 236.
130 Ibid., p. 124.
131 Ibid., p. 130.
132 Ibid., p. 133.



O mais importante elemento perturbador dos ecossistemas naturais na atualidade é o 

processo de acumulação capitalista. A racionalidade capitalista induz à desestabilização do 

comportamento natural dos ecossistemas e, atualmente, não há nenhum ecossistema que 

não esteja sendo afetado pela acumulação capitalista.133

Segundo Leff, para o materialismo histórico, a sociedade em geral ou a natureza em 

geral são categorias metafísicas gerais, incapazes de produzir um conhecimento concreto 

das interrelações específicas entre processos naturais e processos sociais. Para a ciência da 

história, o modo de produção capitalista se articula com o ambiente no qual se reproduzem 

suas relações sociais de produção, mediante o processo mesmo de apropriação da natureza, 

no consumo produtivo dos recursos naturais para valorizar o capital.134

No entanto, a natureza não é um ente passivo no processo produtivo e, inclusive, na 

produção de valor e mais-valia do capital. Existe, atualmente, uma tendência em revalorizar 

a função da natureza (até então deslocada pelas forças produtivas do capital e do trabalho), 

como condição de sustentabilidade da produção e como potencial produtivo, implicando, 

portanto, o reconhecimento de um nível ontológico de materialidade nos processos 

naturais.135

Por el contrario, de lo que se trata es de reconocer la especificidad propia de la 
naturaleza como portadora y  soporte de un potencial productivo, y  por tanto, de un 
potencial liberador que fortalece las fuerzas productivas y guia las fuerzas sociales 
hacia la construcción de una racionalidad histórica, fundada en princípios de equidad y 
suslentabilidad.136

A transformação da natureza e dos ecossistemas naturais aparece como um efeito 

subredeterminado pelas condições históricas da produção e das estruturas de poder, nas 

formas de apropriação dos recursos. A dotação de recursos abióticos e as condições de 

produtividade e regeneração dos diferentes ecossistemas estabelecem limites e condicionam 

a expansão e a reprodução do capital.137

A partir do momento em que a natureza se converte em um conjunto de objetos e de 

processos de trabalho, a partir do momento em que os processos ecológicos participam na 

formação de valor e na produção de mais-valia, o natural se absorve no objeto do 

materialismo histórico; isto é, no processo de reprodução do capital.138 “Es el proceso de 

producción material, de acumulación y  expansión dei capital, lo que condiciona el

133 LEFF, Enrique. Ecologia y capital: hacia una perspectiva ambiental dei desarrollo. México : 
UNAM, 1986. p. 75-76.

134 LEFF, Ecologia y capital: racionalidad ambiental,..., p. 136.
135 Ibid., p. 136-137.
136 Ibid., p. 137.
131 Ibid., p. 138.
138 Ibid., p. 139.
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funcionamiento, la evolnción y  la eslrucluración de los ecosislemas, así como las formas 

lécnicas de apropiación de la naíuraleza. De esla manera, los procesos ecológicos y  la 

transformación de la naturaleza se inseriben en la dinâmica dei capital ”139

Para Leff, que se baseia em Marx, o desenvolvimento de formações sociais e a 

transformação da natureza vêm sendo determinados, historicamente, pelas relações sociais 

de produção nas quais se desenvolvem os processos produtivos destas formações sociais e 

por suas formas históricas de subordinação aos modos de produção dominantes. Assim, 

uma vez constituído o modo de produção capitalista, suas condições de acumulação e de 

reprodução, ampliada a escala mundial, determinaram os ritmos de extração de matérias 

primas, as formas de utilização dos recursos e os processos de transformação do meio 

natural.540

As diferenças de nível de desenvolvimento entre países centrais e periféricos é o 

resultado da transferência da riqueza gerada através da superexploração dos recursos e da 

força de trabalho dos países dominados para os países dominantes e o subdesenvolvimento 

é o efeito da perda líquida do potencial produtivo de uma nação através de um processo 

de exploração que rompe os mecanismos de recuperação das forças produtivas de uma 

formação social e de regeneração de seus recursos.141

A degradação ambiental se acentua nas regiões onde, historicamente, 

desenvolveram-se formações sociais que se viram submetidas e exploradas pelos países 

capitalistas industrializados, sobretudo nos ecossistemas tropicais. Desta maneira, as 

relações atuais entre a sociedade capitalista e o meio ambiente se estabelecem a partir das 

formas históricas das práticas produtivas que se implantaram nos diferentes ecossistemas.142

Toda geração de valor de uso (recursos naturais, matérias-primas, objetos e meios 

de trabalho) está determinada pelas formas de apropriação da natureza, induzidas pelas 

necessidades históricas de acumulação e reprodução do capital. A propriedade dos meios 

naturais e tecnológicos de produção é o que permite a distribuição diferenciada de mais- 

valia gerada no processo de valorização do capital.143

Leff acrescenta que as relações de produção que permitem a exploração e 

apropriação do trabalho excedente são, pois, a causa da produção da mais-valia, porém as 

condições de oferta natural e de produtividade dos recursos naturais, assim como suas
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139 Ibid., p. 139.
140 Ibid., p. 140.
141 LEFF, Ecologia y capital: hacia una perspectiva..., p. 44.
142 LEFF, Ecologia y capital: racionalidad ambiental..., p. 141.
143 Ibid., p. 149.



formas de propriedade e apropriação, afetam o montante e a distribuição social da taxa de 

mais-valia.144

La reproduction dei capital induce crecientes ritmos de explotación y  apropiación de los 
recursos naturales, generando el desequilíbrio de los ecosistemas. La expansion dei 
capital a escala planetária, al incorporar el modo de producción capitalista a las 
formaciones sociales de los países tropicales, ha permitido a los países dei Norte 
controlar los efectos ambientales dei proceso de acumulación de capital dentro de sus 
fronteras, transfiriendo sus costos ecológicos y  sociales hacia los países dei Sur.145

LefF explica em nota de rodapé que as estratégias do capital frente à globalização 

dos processos econômicos e ambientais demandam uma análise atualizada sobre a 

incorporação das condições ecológicas de sustentabilidade à nova ordem econômica 

mundial e que disso emerge um processo de recomposição do capital e retoma o conflito 

social em relação às formas de apropriação da natureza. Desta maneira, ao mesmo tempo 

em que as transformações produtivas e a inovação de tecnologias “limpas” implicam novos 

custos na reconversão dos meios de produção, também estão ampliando-se as condições 

para revalorizar o capital e para a realização das mercadorias mediante a expansão dos 

mercados e a incorporação dos países do Terceiro Mundo e do Leste Europeu nesses 

mercados.146

Neste contexto internacional, tem-se que, segundo LefF, nos países altamente 

industrializados, as políticas ambientais têm um caráter meramente instrumental uma vez 

que estão orientadas para controlar os efeitos ambientais produzidos pela racionalidade 

produtiva dominante. Incentivos são dados às melhorias tecnológicas e desenvolvimento de 

tecnologias “limpas” e aparelhos descontaminantes, ou então, para a implantação de 

processos de recuperação e recirculação produtiva dos resíduos industriais gerados. Nesse 

sentido, a proposta de desenvolvimento sustentável seria uma espécie de “refuncionalização 

ecológica da racionalidade econômica dominante.”147

Em relação aos países “subdesenvolvidos”, o ambiente se insere em uma perspectiva 

mais ampla e complexa dentro do processo de desenvolvimento. “El ambiente no sólo 

aparece como um sistema de recursos, como un potencial productivo para una estrategia 

alternativa de desarrollo.,A4S

Os problemas ambientais dos países subdesenvolvidos não podem ser resolvidos 

somente com a aplicação de tecnologias “apropriadas”.149

144 Ibid., p. 149.
145 LEFF, Ecologia y capital: racionalidad ambiental..., p. 153-154.
146 Ibid., p. 154.
147 Ibid., p. 237.
148 Ibid. p. 237.
149 Ibid., p. 254.
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As relações do homem com a natureza são resultados de práticas sociais concretas, 

havendo, portanto, a necessidade de incorporar novos potenciais às práticas de gestão 

ambiental de desenvolvimento. “En este sentido, la internalización de los problemas 

ambienlales en la racionalidad social va más allá de la incorporación de “variables" o 

“dimensiones” ambienlales a los procesos de planificación y  de toma de decisiones, 

dominados por la sectorialización de la adminislración pública y  por la 

compartimentación disciplinaria dei saber”™

Segundo Leff, o sonho do desenvolvimento tecnológico oculta que a satisfação das 

necessidades humanas depende da conservação de um conjunto de estruturas materiais 

diferenciadas, cuja desorganização progressiva abate a oferta ambiental de recursos. A 

razão tecnológica marcou o desenvolvimento unidimensional das forças produtivas da 

humanidade, homogeneizando as formas culturais de organização produtiva e as práticas de 

aproveitamento dos recursos das comunidades, assim como dos padrões de consumo e dos 

estilos de vida dos povos.151

A racionalidade econômica152 é a causa predominante da crise ambiental, assim 

como de uma serie de problemas sociais e econômicos associados a ela.153

La causa predominante de la "crisis ambiental” no es la presión creciente de la 
población sobre recursos escasos, ni la tendencia "natural ” dei progreso histórico hacia 
un consumo creciente de energia. La sobreexplotación de los recursos y la crisis de 
alimentos y energia es resultado de un proceso económico dirigido por el propósito de 
maximizar en el corto plazo las ganancias privadas de los capitales invertidos, asociado 
con los patrones de consumo de la sociedad opulenta, o por el fin de maximizar los 
excedentes económicos en las economias socialistas y basadas en un capitalismo de 
Estado.

( . . . )

Desde perspectivas históricas, los países capitalistas y  socialistas libraron una 
batalla por el crecimiento económico, como un medio de alcanzar una supremacia 
política internacional.154

Não se pode ignorar, no entanto, que o potencial de produção/consumo e a geração 

de resíduos de um país capitalista é muito maior que os de um país socialista.

Para Leff, a racionalidade econômica guiou um processo tecnológico orientado para 

as necessidades de acumulação de capital e a tecnologia se insere nos dois “fatores básicos 

da produção” - o capital e o trabalho, ficando, portanto, associada tanto à produtividade 

dos meios de produção, como da força de trabalho. Dentro deste paradigma, os
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150 LEFF, Ecologia y capital: racionalidad ambiental..., p. 237.
151 Ibid., p. 239.
152 MORIN e KERN apud BECKER afirmam que a idéia de desenvolvimento continua ainda 

tragicamente subdesenvolvida porque está presa à racionalidade econômica. BECKER, 1997. p. 60.
153 LEFF, Ecologia y capital: racionalidad ambiental..., p. 240-241.
154 Ibid., p. 242.



ecossistemas terrestres e aquáticos são fontes de matérias primas que, por meio da 

aplicação de capital e trabalho, geram um produto comercializável. No entanto, a 

produtividade primária dos ecossistemas, quer seja em relação ao processo de fotossíntese 

quer seja em relação ao seu potencial para produzir valores de uso naturais, estaria excluída 

dos princípios de produção econômica, assim como os custos econômicos do crescimento 

não são considerados na contabilidade econômica. Os processos naturais não se integram na 

avaliação do produto nacional e ao carecer de preço de mercado, estes “serviços ecológicos 

e ambientais” aparecem como “bens livres”, resistentes ao processo de valorização e 

planificação econômica.155 “De esta manera, el crecimiento económico y  el progreso 

tecnológico emergieron como una racionalidadproductiva contra natura.”156

Este processo produtivo capitalista se caracteriza pelo desajuste entre as formas e 

ritmos de extração, exploração e transformação do recursos naturais e as condições
157ecológicas para sua conservação e regeneração.

O sistema capitalista se fundamentou em uma racionalidade econômica guiada pela 

maximização do ganho e do excedente econômico a curto prazo, assim como na ordem 

jurídica do direito privado. Este processo teve uma série de conseqüências na degradação 

dos ecossistemas que são o suporte físico e vital de todo sistema produtivo, como também 

repercutiu na transformação e destruição de um conjunto de valores humanos, culturais e
• 158sociais associados às práticas comunitárias de uso dos recursos naturais.

Os efeitos da poluição (principalmente a do ar) sobre a saúde das pessoas 

exemplificam as contradições entre o lucro do empresário e a miséria, a doença das 

comunidades atingidas ou afetadas pelas emissões tóxicas, poluentes.

Leff comenta que com base nos princípios de igualdade dos direitos individuais, da 

poupança e do trabalho, do lucro e da acumulação, construiu-se uma ordem internacional 

que levou à concentração do poder econômico e político; bem como, gerou uma tendência 

à homogeneização dos modelos produtivos, dos padrões de consumo e dos estilos de vida. 

Isso desestabilizou os processos ecológicos, desenraizou as práticas tradicionais de uso dos 

recursos, desintegrou as identidades e solidariedades dos grupos culturais e dissipou os 

sentidos da vida humana.159

O progresso econômico se manifesta na prática como o fortalecimento de uma 

hegemonia homogeneizante, que reorienta o poder no campo do saber e do conhecimento
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155 LEFF, Ecologia y capital: racionalidad ambiental..., p. 243.
156 Ibid, p. 243.
157 Ibid, p. 243.
158 Ibid., p. 280.
159 Idem, p. 280-281.



para um pragmatismo funcionalista. Nos países industrializados articula questões éticas 

relacionadas com a abundância, o desperdício e o uso do tempo livre, enquanto que nos 

países do Terceiro Mundo as pressões são cada vez maiores em relação aos problemas de 

sobrevivência e de dignidade humanas, de satisfação das necessidades básicas e de 

eliminação da pobreza crítica.160

Uma proposta alternativa de desenvolvimento deve basear-se na integração dos 

processos ecológicos que geram valores de uso natural com os processos tecnológicos que 

os transformam em valores de uso socialmente necessários.

Em relação aos processos produtivos, dois níveis complementares e 

interdependentes comporiam-no:

a) um nível de produtividade ecológica que respeite o funcionamento do 

ecossistema (produtividade primária);

b) um nível de produtividade tecnológica que agregue técnicas, meios de produção 

e processos produtivos para a produção de bens socialmente necessários.161

Torna-se indispensável a articulação de três processos interdependentes:

a) o nível de produtividade cultural (conhecimento das características do 

ecossistema e das práticas comunitárias existentes);

b) o nível de produtividade ecológica (preservação do solo e conservação do 

ecossistema);

c) o nível de produtividade tecnológica (eficiência dos processos de transformação: 

conjunto de meios mecânicos, químicos, bioquímicos e termodinâmicos de 

produção).162

Estes níveis de produtividade funcionam como um sistema de recursos naturais, 

tecnológicos e sociais. Por meio dos valores culturais de uma comunidade, o sistema 

tecnológico é inserido nos seus processos de trabalho e opera como uma força produtiva. 

No entanto, tais valores culturais são transformados continuamente mediante as formas de 

exploração dos recursos impostas pelas condições econômicas internacionais, assim como 

pelas políticas nacionais de desenvolvimento. Assim, o sistema de recursos naturais e 

tecnológicos estará definido pela maneira como o sistema de valores culturais se insere em 

um sistema de condições políticas e econômicas.163

A avaliação social do desenvolvimento sustentável fundado em princípios de 

racionalidade ambiental necessariamente diferirá dos atuais métodos de cálculo econômico.
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Así, esta estrategia de desarrollo induciría un proceso integrador en el nivel nacional, 
respetando los diversos estilos culturales y mejorando los niveles de vida de las 
comunidades, en un proceso de descentralización de las actividades productivas y  de 
desarrollo de sus fuerzas productivas endógenas. Este será un proceso social de 
construcción de las condiciones para un desarrollo sustentable, que sólo podrá lograrse 
por la movilización de los pueblos en defensa de su patrimonio cultural y  dei potencial 
productivo de sus recursos.164

Daí, também, que, como afirma Leff, o conceito de “bem-estar” tenderia a ser 

substituído por um conceito mais amplo de qualidade de vida. A noção de qualidade de vida 

supera a divisão simplista entre necessidades objetivas e subjetivas, inclusive a dicotomia 

entre elementos fisiológicos e psicológicos, ou entre necessidade e desejo. Ao analisar a 

qualidade de vida, entrecruzam-se as noções de bem-estar, nível de vida, condições de 

existência e estilos de vida; entrelaçam-se processos econômicos e ideológicos na definição 

de demandas simbólicas e materiais, na imposição de modelos de satisfação mediante efeitos 

demonstração e na manipulação publicitária do desejo.165 A satisfação das necessidades 

básicas está associada aos padrões de uso dos recursos, aos processos de produção e de 

consumo. Esta satisfação depende de uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo de 

promover atividades produtivas que permitam um aproveitamento ecologicamente racional 

dos recursos, assegurando sua conservação e gerando um processo alternativo menos caro 

de utilização da energia mediante o emprego de fontes energéticas renováveis.166

Im  calidad de vida está imbricada con la calidad dei ambiente; y la satisfacción de las 
necessidades básicas, con la conservación dei potencial productivo de los ecossistemas, 
con el aprovechamiento integrado de los recursos naturales y  con la sustentabilidad 
ecológica dei hábitat. Pero esa calidad también depende de formas inéditas de identidad, 
cooperación, solidaridad, participación y realización, así como de la satisfacción de 
necesidades y  aspiraciones mediante nuevos procesos de trabajo.167

Seria necessária a redefinição das condições de produção para satisfazer as 

necessidades básicas (nutrição, saúde, moradia, vestuário, educação, emprego e 

participação), por meio de outra racionalidade valorativa e produtiva.168

A redefinição e operacionalidade dos conceitos de “riqueza social”, “capital”, 

“produção”, “investimentos” e “consumo” passam a depender da existência de uma 

racionalidade produtiva alternativa. A produção e distribuição da riqueza ficaria na

164 LEFF, Ecologia y capital: racionalidad ambiental..., p. 257.
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dependência de processos sociais tais como as formas de acesso, propriedade e apropriação 

dos recursos, assim como da inovação de formas alternativas de produção e consumo.

Esta evaluación requiere la producción de nuevos indicadores sociales y ambientales, un 
levantamiento de las cuentas patrimoniales de los recursos potenciales de una región o 
una comunidad, el análisis de la distribución social de los costos y  benefícios 
ambientales de estrategias alternativas de aprovechamiento de los recursos y la 
ponderación de la contribución dei medio físico y  humano, al desarrollo de las fuerzas 
productivas y  ala distribución de la riqueza social.169

Segundo este autor, o avanço das políticas neoliberais a partir da década de oitenta 

veio limitando a intervenção do Estado na economia e deixou-se que os problemas 

ambientais fossem regulados pela economia e normalizados pelos marcos jurídicos 

estabelecidos. A economia de mercado apareceu como o mecanismo regulador por 

excelência do equilíbrio ecológico e da degradação ambiental. No entanto, os mecanismos 

de mercado são insuficientes para gerar as condições de crescimento econômico sustentável 

e sustentado sem a intervenção do Estado; bem como, são incapazes de assegurar o bem 

estar das maiorias e uma distribuição eqüitativa da riqueza sem a participação direta da 

sociedade na gestão dos recursos produtivos. Isso fez com que se desejasse formas de 

convivência entre o mercado, as políticas sociais do Estado e a gestão participativa da 

sociedade civil e que se mudasse a ênfase do planejamento centralizado para a gestão 

democrática dos recursos da sociedade.170

Dessa forma, frente aos objetivos da globalidade e do desenvolvimento sustentável, 

está emergindo o conceito de desenvolvimento social como um processo compensatório às 

limitações do conceito de capital natural para internalizar as externalidades ambientais e 

deter o avanço da pobreza.

Así, se está consolidando un consenso cada vez más amplio que sitúa las raíces de la 
sustentabilidad en el nível local, dei ecosistema, de la comunidad y dei município; allí 
donde se deftnen las condiciones ecológicas, políticas y culturales dei desarrollo 
sustentable. De ese modo se plantea una política de fortalecimiento de las comunidades 
para hacer surgir desde las bases sociales y  populares, la construcción de una

171globalidady una modernidad alternativas.

Há a necessidade de acertos entre o Estado, os agentes econômicos e os grupos 

sociais e há também a necessidade de outorgar à sociedade um espaço para a expressão de 

seus interesses, para sua participação na tomada de decisões e para a gestão direta de seus
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recursos produtivos. Novos métodos de avaliação, novos critérios e novos instrumentos de 

gestão devem ser criados.172

As três políticas ambientais (a do mercado, a do Estado regulador e a da gestão 

social dos recursos) devem conjugar-se em uma perspectiva transetorial em relação ao 

manejo sustentável e democrático do complexo sistema de recursos produtivos. Isso 

requererá a elaboração de instrumentos de política macroeconômica e indicadores que 

permitam valorizar a sustentabilidade ecológica, o patrimônio de recursos naturais e 

culturais, os processos ecológicos de médio e longo prazos, a qualidade de vida da 

população e as preferências futuras dos consumidores.173 “La armonización de las políticas 

ambientales neoliberales, las políticas reguladoras dei Estado y  las políticas de gestión 

social de los recursos se combinan en diversos espacios, en el campo de las políticas de 

desarrollo y  de la política en general,”174

As condições gerais para o desenvolvimento de uma produção sustentável 

dependem das políticas macroeconômicas, da normalização jurídica e de um conjunto de 

ações sociais. No entanto, as políticas macroeconômicas ambientais do Estado, para 

internalizar as externalidades ambientais no sistema produtivo em seu conjunto, não podem 

operar sem uma política social do meio ambiente. A gestão social dos recursos aponta para 

a emancipação, a autodeterminação e a confiança das comunidades em si mesmas e contra a 

intervenção de um Estado paternalista e populista. O Estado deve proporcionar a 

revitalização das forças criativas e produtivas da sociedade. Deverão entrar em consonância 

as políticas econômicas com as políticas ambientais e de desenvolvimento social do Estado 

baseadas nos princípios da gestão ambiental participativa.175

Así, la racionalidad ambiental implica la transformación de los aparatos ideológicos 
dei Estado y de los órganos de la administración pública, generando nuevas regias 
sociales y  fuerzas productivas para un desarrollo sustentable.

Las prácticas dei ecodesarrollo implican la gestión participativa de las comunidades
, , 176en el manejo de sus recursos.

A reestruturação do Estado e da administração pública deve ter por objetivo obter 

um planejamento transetorial do processo de desenvolvimento, estabelecer mecanismos de 

participação da sociedade na tomada de decisões e nos processos de gestão ambiental, 

proporcionar às comunidades o acesso aos recursos e que as mesmas possam beneficiar-se 

diretamente com o manejo de seus respectivos recursos. Um espaço de acertos entre Estado

172 Ibid., p. 273.
173 LEFF, Ecologia y capital: racionalidad ambiental..., p. 274.
174 Idid, p. 274.
175 Ibid., p. 275.
176 Ibid., p. 297.
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e sociedade civil deve ser aberto para incorporar o potencial ambiental aos planos e 

programas de desenvolvimento sustentável a nível nacional.177

Para o estabelecimento de uma nova cultura ecológica, Leff propõem os seguintes 

processos:

a) estabelecimento do marco axiológico de uma “ética ambiental” (princípios 

morais),

b) construção de uma teoria ambiental que conduza os processos econômicos a 

estilos de desenvolvimento sustentáveis;

c) mobilização de diferentes grupos sociais e colocação em prática de projetos de 

gestão ambiental participativa, fundada nos princípios e objetivos do 

ambientalismo.178

CÍEl paradigma de productividad ecoíecnológica y  de gestión ambiental 

participativa emerge como una estrategia antidesarrollista y  antidependentista, fundada 

en princípios de descentralización, autogestión y  autodeterminación de la vida
, ■ »179economica.

Portanto, a política do ambientalismo reivindica a transformação das estruturas de 

poder estabelecidas nos níveis internacional e nacional, bem como os benefícios da 

economia de mercado e os oferecidos pelo Estado. A percepção do ambiente como 

potencial produtivo rompe com os esquemas convencionais do progresso, defende como 

princípios: a sustentabilidade ecológica, o equilíbrio regional, a diversidade étnica, a 

autonomia cultural, a independência política e a eqüidade social.180

Para Leff, a consciência ambiental mobiliza novos protagonistas políticos; bem 

como, reorienta as lutas de diferentes grupos sociais, gerando novos critérios para a 

transformação das relações de produção, e promove novos potenciais para o 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade.181

Como a luta ambiental deve ter como estratégia de ação a conquista de mudanças 

sociais, econômicas e tecnológicas, a formação de uma cultura ecológica deixa de ser um 

processo ideológico e se converte em um processo político, que mobiliza os atores sociais 

para a construção de uma nova racionalidade produtiva, transformando as relações sociais e 

ecológicas de produção e promovendo novos potenciais para um desenvolvimento 

eqüitativo e sustentável.182

177 Ibid., p. 302-303.
178 LEFF, Ecologia y capital: racionalidad ambiental..., p. 277.
179 Ibid., p. 309.
180 Ibid., p. 109-110.
,8) Ibid., p. 312.
182 Ibid., p. 313.
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A necessidade de dar sustentabilidade ecológica às estratégias do 

ecodesenvolvimento vincula-se à necessidade de solucionar outros problemas críticos do 

desenvolvimento, tais como:

a) satisfazer as necessidades básicas da população;

b) gerar empregos e melhorar a qualidade de relações humanas;

c) combater a marginalidade, bem como a distribuição desigual dos recursos e da 

riqueza;

d) respeitar a diversidade cultural e fortalecer a capacidade de autogestão das 

comunidades.183

Assim, portanto, o desenvolvimento sustentável está vinculado a um processo 

político de mudanças técnicas e sociais.184

A gestão ambiental do desenvolvimento sustentável fundamenta-se em novos 

valores. Para Leff, há uma necessidade urgente de se elaborar uma nova teoria da produção 

e uma instrumentação de práticas produtivas guiadas pelos princípios de racionalidade 

ambiental.185

E acrescenta que a racionalidade ambiental deve ser entendida “como un sistema 

integrado de esferas de racionalidad, que articula la fundamentación de los valores, la 

organización dei conocimiento en torno a los procesos materiales que dan soporte a un 

paradigma ecotecnológico de producción y  la instrumentalidad de los procesos de gestión 

ambiental.”186

Assim, a racionalidade ambiental seria a construção de uma forma de organização 

social e produtiva concreta.

Deverá ser organizado um processo de produção a partir do desenvolvimento das 

forças ecológicas, tecnológicas e sociais de produção, que estejam menos sujeitos à lógica 

do mercado e mais comprometidos com a satisfação das necessidade básicas e a qualidade 

de vida das pessoas.187

Esta nova teoria deverá construir uma racionalidade produtiva alternativa, uma 

racionalidade ambiental, a qual envolverá a elaboração de novos valores e direitos do 

ambiente, e também a articulação de processos ecológicos, tecnológicos e culturais que 

constituirão um paradigma de produtividade ecotecnológica, que reorientará o 

desenvolvimento das forças sociais de produção.
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La construcción de esta racionalidad productiva implica la transformación de 
conceptos, la elaboración de nuevos instrumentos de evalución económica, así como la 
producción, articulación e integración de conocimientos teóricos y  prácticos.

La construcción de esta racionalidad productiva va más allá de las propuestas de 
solución tecnológica a los problemas ambientales. Su concreción depende de la 
elaboración de una nueva teoria de la producción sustentable, de la movilización de la 
sociedad y de las decisiones políticas hacia la consecución de sus objetivos y  de la

r  / 188reorientación dei potencial científico y  tecnológico.

No entanto, Leff esclarece que o conceito de racionalidade ambiental tem um 

sentido mais amplo, uma vez que engloba valores de democracia, de poder e da existência 

humana.189

A crítica que os ambientalistas fazem ao crescimento econômico, à lógica do capital 

e à razão tecnológica está diluindo-se no campo político e ideológico dominada por uma 

racionalidade econômica liberada ao jogo das forças do mercado. A corrente neoliberal 

busca reabsorver as extemalidades socioambientais e resolver o conflito entre preservação 

ecológica e crescimento econômico por meio da capitalização da natureza e das políticas de 

desenvolvimento sustentável.190

As teorias econômicas convencionais não conseguem responder aos diferentes 

processos ambientais: os efeitos do crescimento econômico sobre a degradação ambiental e 

a destruição da base de recursos; a irracionalidade energética da acumulação do capital; os 

potenciais do patrimônio de recursos naturais e culturais; os processos ecológicos e 

econômicos de longo prazo, os valores ambientais - a qualidade de vida - , sua 

impossibilidade de redução a um padrão único de medida e sua tradução em preços de 

mercado; enfim, os custos sociais diferenciados da degradação ambiental e o conflito de 

interesses para incorporar as bases ecológicas e os princípios sociais da gestão ambiental a 

projetos alternativos de uso sustentável dos recursos.191

Segundo Leff, o marxismo oferece a esse projeto teórico (de elaboração de uma 

nova teoria da produção que resolva o conflito entre produção e crescimento) uma 

perspectiva histórico-social para o estudo da problemática ambiental e a possibilidade de 

incorporar os processos naturais às condições gerais e aos processos mesmos de produção. 

Por sua vez, a questão ambiental problematiza a economia política e oferece ao marxismo o 

saber sobre as condições socioambientais e ecológicas do desenvolvimento sustentável, 

abrindo assim a via para uma teoria ecossocial da produção.192

LEFF, Ecologia y capital: racionalidad ambiental..., p. 241.
189 Ibid., p. 242.
190 Ibid., p. 334.
191 Ibid., p. 335.
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“De este modo, el materialismo histórico, transita, desde una teoria crítica sobre 

los efectos de la acumulación dei capital en la degradación ambiental, hacia la 

construcción de una economia política dei ambiente. Para ello el marxismo debe 

reelaborar las categorias de naturaleza y  cultura, situándolas en el centro mismo dei 

proceso productivo.”193

Trata-se de elaborar uma teoria que incorpore o ambiente como potencial ao 

processo produtivo. Seria um campo de articulação da economia ecológica e da ecologia 

política.194

Se Marx não conseguiu prever a magnitude da atual crise ambiental e dos 

desequilíbrios ecológicos globais, previu, sim, os efeitos do modo de produção capitalista 

na destruição da base de recursos do planeta e na perda de fertilidade dos solos, expôs 

também os princípios filosóficos da relação entre sociedade e natureza e forjou um conceito 

de natureza fundado em uma metafísica do ser social como ser produtivo e do processo de 

trabalho como mediador de toda forma de apropriação social da natureza.195

Segundo Leff, na teoria marxista a destruição da natureza aparece como um efeito

sobredeterminado pela exploração do trabalho. O marxismo construiu a teoria das

determinações sociais sobre a natureza; porém, ao mesmo tempo, excluiu a contribuição

específica da natureza como força produtora de riqueza e de valores de uso.196

La teoria marxista de la producción no incorpora los procesos naturales y culturales a 
la producción dei valor; por ello, es incapaz de valorar el patrimonio de recursos 
naturales y culturales como condiciones de sustentabilidad para la reproducción 
ampliada dei capital. Así, la cuestión ambiental plantea al marxismo la necesidad de 
repensar su visión teleológica de la historia, fundada en un desarrollo unidimensional 
de las fuerzas productivas, para construir una nueva racionalidad social y productiva. 
Ello implica la necesidad de introducir el conflicto de intereses y  los costos ambientales 
diferidos entre clases y  grupos sociales, entre género y  generaciones, en el análisis de 
las transformaciones productivas y  de las formas de poder en que se inscriben las 
relaciones sociales, el trabajo productivo y los sujetos de la historia.197

Para Leff, o ecomarxismo emergente destacou as funções da natureza como condições de 

suporte, limite ou potencial do processo produtivo. Articulou-se assim a necessidade de incorporar 

princípios de racionalidade energética e ecológica ao processo mesmo de produção; porém se deixou 

intacto o paradigma do modo de produção capitalista, sem uma teoria que guie a transição e 

construção de um socialismo fundado nos princípios de uma racionalidade ambiental.198
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O ambiente é mais que um elemento das condições de produção e um custo do crescimento 

econômico.

Es necesario entenderlo como un conjunto de normas y  de potenciales para el desarrollo 
de las juerzas sociales de producción y  para la construcción de un nuevo paradigma 
productivo, en el cual los princípios de racionalidad ambiental conllevan la 
participación democrática de la sociedad en la gestión de los medios naturales de 
producción y  en la apropiación de sus recursos ambientales.199

A construção da racionalidade ambiental permitirá resolver a contradição existente 

entre conservação e crescimento, entre ambiente e desenvolvimento, entre a apropriação 

autodestrutiva da natureza pelo capital e o propósito de submeter toda forma de valorização 

do ambiente no conceito de capital natural.200

Para Leff, a gestão ambiental deve articular as condições políticas de uma 

democracia participativa com as condições de uma produção sustentável. A democracia 

ambiental, além de fazer contraposição ao capital e à burocracia do Estado, também oferece 

uma perspectiva para mobilização da sociedade na construção de uma nova racionalidade 

produtiva. Assim, uma teoria ecomarxista buscaria incorporar os princípios do 

ambientalismo ao desenvolvimento das forças produtivas e à democratização da sociedade; 

repensaria a natureza como meio de produção e como potencial produtivo. Isso implica a 

necessidade de elaborar os conceitos das condições econômicas, políticas e culturais de um 

processo eqüitativo e sustentável de produção, assim como dos instrumentos de gestão 

ambiental. Seria necessário também desenvolver uma nova práxis política que promova a 

participação da sociedade civil na gestão de seus recursos ambientais.201

Leff, postula ainda uma segunda contradição do capital, a qual seria em relação à 

autodestruição e ao crescente custo das condições de produção do capital - da força de 

trabalho, do espaço e do ambiente - ;  a uma autoprodução de escassez de recursos, gerada 

pelo incremento do consumo produtivo de recursos não renováveis, assim como pela 

destruição ecológica das condições de fertilidade e regeneração dos recursos renováveis, 

que induzem a uma crise de subprodução, limitando a acumulação de capital e erudindo 

suas bases de sustentabilidade.

Vale recordar, aqui, o que Engels escreveu em 1891, de que a sociedade capitalista 

seria sufocada no seu próprio excedente. (Ver nota de rodapé número 71, na página 21)
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Para enfrentar a crise econômico-ecológica, Leff propõe a criação do 

“ecossocialismo” que harmonize as forças produtivas da sociedade com as da natureza, o 

que implica a construção de uma nova racionalidade produtiva a partir de novos princípios 

de produtividade, a aplicação de um paradigma ecotecnológico sob o princípio da 

socialização dos bens naturais (inclusive os saberes sobre seu uso e transformação) e a 

democracia participativa baseada nos princípios da gestão ambiental do desenvolvimento.203

El proyecto ecosocialista deberá trascender el propósito de establecer un modo de 
producción capaz de conservar o restaurar las condiciones de producción, de 
internalizar las externalidades ambientales de los procesos productivos; más bien, 
deberá construir una racionalidad productiva, que abra las puertas a un socialismo 
fundado en la sustentabilidad ecológica, la equidad social, la pluralidad política y la 
diversidad cultural.204

Leff se refere também ao “ecomarxismo”, o qual abordaria o caráter social e 

político da questão do desenvolvimento sustentável; ao mesmo tempo, ofereceria um marco 

teórico para analisar a articulação de processos econômicos, ecológicos, tecnológicos e 

culturais, vinculando as condições “objetivas” e “subjetivas” para a construção de um 

paradigma ambiental de desenvolvimento.205 Esta teoria deverá incorporar tanto as políticas 

ambientais do Estado (sistema de áreas protegidas, zoneamento industrial, normatização 

dos processos produtivos e disposição de resíduos domésticos e industriais), como as 

comunidades rurais e urbanas, que muitas vezes desenvolvem práticas produtivas 

conservacionistas localizadas fora das esferas do capital e dos circuitos de mercado.206

A destruição ecológica, a superexploração dos recursos naturais e a degradação 

ambiental são efeitos do processo de acumulação do capital. Trata-se de passar da análise 

da totalidade complexa, a partir da relação capital-trabalho, ao estudo de sistemas 

socioambientais complexos, busca-se fundar novos paradigmas econômicos nas relações de 

produção e processos de trabalho que integrem os valores culturais, a produtividade 

ecológica e o progresso tecnológico como processos articulados com o desenvolvimento 

das forças produtivas. Isso implica ultrapassar os enfoques sistêmicos que concebem o 

ambiente como um sistema externo ao sistema econômico, para estudar os processos de co- 

evolução entre sistema econômico e sistema geoambientais. Trata-se de integrar o ambiente 

na produção, não só como condição, mas também como potencial e força produtiva; de 

pensar no ambiente como uma articulação de processos culturais, ecológicos, tecnológicos
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e econômicos que se conjugam para gerar um sistema produtivo complexo, equilibrado e 

sustentado, aberto a uma diversidade de opções e estilos de desenvolvimento.207

O novo paradigma produtivo deve fundamentar-se na socialização do acesso e da 

apropriação da natureza, na descentralização econômica, no ordenamento ecológico das 

atividades produtivas e na participação direta da população e das comunidades na gestão 

dos recursos ambientais.208

2.3 OS CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO

2.3.1 Desenvolvimento Sustentável

2.3.1.1 Clube de Roma

A elaboração de um conceito alternativo de desenvolvimento tem motivado 

discussões internacionais desde a década de 60, mas estando fortemente presente no início 

dos anos 70. Um importante passo inicial pode ter sido dado pela publicação Limites do 

crescimento, de Dennis L. MEADOWS, em 1972. Este relatório também foi denominado 

de Limites para o Crescimento do Clube de Roma e contém a tese de que para alcançar a 

estabilidade econômica e ecológica é necessário que ocorra o congelamento do 

crescimento da população global e do capital industrial, tomando por base a limitação dos 

recursos. Pela tese do crescimento zero, é feito um ataque direto à filosofia do crescimento 

contínuo da sociedade industrial e uma crítica indireta a todas as teorias do 

desenvolvimento industrial que se basearam nela. Não faltaram respostas veementes a tais 

posicionamentos.

Neste mesmo ano de 1972, realizou-se a Conferência de Estocolmo sobre Ambiente 

Humano e, como o relatório acima, representou um momento importante para a 

conscientização sobre a situação do Planeta e os riscos da degradação ambiental para a 

sobrevivência mundial. No evento, foram destacadas as limitações da Terra e as grandes 

interdependências existentes entre os diferentes países. A sustentabilidade do 

desenvolvimento começa a preocupar a comunidade científica mundial.

2 3.1.2 Ecodesenvolvimento

O conceito de ecodesenvolvimento, enquanto um desenvolvimento 

ambientalmente são, economicamente viável e socialmente justo, foi proposto
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inicialmente por Maurice STRONG, diretor executivo do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), na primeira reunião do conselho de administração deste 

programa, celebrada em junho de 1973.

No entanto, o divulgador internacional deste conceito tem sido Ignacy SACHS, que 

resume o ecodesenvolvimento como sendo:

um estilo de desenvolvimento que, em cada ecorregião, insiste nas soluções específicas de 
seus problemas particulares, levando em conta os dados ecológicos da mesma forma que os 
culturais, as necessidades imediatas como também aquelas a longo prazo. Opera, portanto 
com critérios de progresso relativizados a cada caso, aí desempenhando papel importante a 
adaptação ao meio postulada pelos antropólogos. Sem negar a importância dos 
intercâmbios, o ecodesenvolvimento tenta reagir à moda predominante das soluções 
pretensamente universalistas e das fórmulas generalizadas. Em vez de atribuir um espaço 
excessivo à ajuda externa, dá um voto de confiança à capacidade das sociedades humanas 
de identificar os seus problemas e de lhes dar soluções originais, ainda que se inspirando 
em experiências alheias. Reagindo contra as transferências passivas e o espírito de 
imitação, põe em destaque a autoconfiança. 209

Por esta definição, a sustentabilidade está diretamente relacionada com o 

conhecimento e a adaptação ao funcionamento dos ecossistemas locais e/ou regionais210, 

bem como com a satisfação das necessidades da população envolvida tanto no presente 

(curto prazo) como no fiituro (médio e longo prazos). O progresso é visto de forma 

relativa.

SACHS resume como princípios básicos do desenvolvimento o seguinte:

a) satisfação das necessidades básicas;

b) solidariedade com as gerações futuras;

c) participação da população envolvida;

d) preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral;

e) elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito 

a outras culturas;
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f) programas de educação.211

Mais recentemente, SACHS, citando FAJNZYLBER212, enumerou as cinco 

“virtudes do desenvolvimento”: eqüidade, austeridade, crescimento, competitividade 

autêntica (a ser distinguida da espúria) e democracia. Frequentemente, os conceitos de 

ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável são usados por SACHS como 

sinônimos. Para ele (com base em SVEDIN), o conceito de sustentabilidade é dinâmico e 

leva em consideração as necessidades crescentes (atuais e futuras) da população, inserida 

em um contexto internacional que se expande constantemente. Sua crítica recai sobre a 

sociedade industrial e, consequentemente, sobre a modernização industrial como método de 

desenvolvimento das regiões periféricas. Daí que, para SACHS, o conceito de 

sustentabilidade apresenta cinco dimensões principais:

a) sustentabilidade social - padrão estável de crescimento, com mais eqüidade e 

redução das atuais diferenças existentes entre os níveis de vida (rico/pobre);

b) sustentabilidade econômica - fluxo constante de investimentos públicos e 

privados, alocação e manejo eficientes dos recursos naturais;

c) sustentabilidade ecológica - intensificação dos usos do potencial de recursos 

existentes nos diferentes ecossistemas, compatível com um nível mínimo de 

deterioração deste potencial;

d) sustentabilidade geográfica - maior equilíbrio na distribuição espacial dos 

assentamentos humanos e das atividades econômicas;

e) sustentabilidade cultural - modernizar com raízes endógenas, buscando a 

mudança em sintonia com a continuidade cultural vigente em contextos 

específicos. Esta é a dimensão mais difícil de ser concretizada.213

Assim, a função do desenvolvimento sustentável passa a ser dupla: indicar os 

caminhos gerais dos processos de mudanças e oferecer critérios para a avaliação de ações 

específicas. Este desenvolvimento exige que se leve em conta os limites do Planeta e a 

fragilidade dos equilíbrios ecológicos globais, as necessidades básicas da população e o 

papel fundamental da autonomia cultural no processo. Para SACHS, deve-se buscar um 

outro padrão de industrialização, que represente uma transformação simultânea da estrutura 

da oferta de produtos, dos usos dos recursos naturais e da forma de produção. Emprego e 

distribuição eqüitativa da renda são fundamentais 214 “O potencial de desenvolvimento de

211 BRÜSEKE, Franz Josef. O problema do desenvolvimento sustentável. In: CAVALCANTI, 
Clóvis (Org ). Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo : Cortez: 
Recife : Fundação Joaquim Nabuco, 1995. p. 31; RAMPAZZO, 1997. p. 174.

212 FAJNZYLBER apud SACHS, 1997. p. 470-475.
213 SACHS, 1997. p. 470-475.
214 Idem, p. 476-477.
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um país reside sobretudo em sua capacidade cultural para idealizar um projeto nacional e 

para convertê-lo num conjunto concreto de opções políticas, institucionais, organizativas, 

técnicas, econômicas e financeiras.”215

2.3 .1.3 Declaração de Cocoyok e Relatório da Fundação Dag-Hammarskjõld

Em 1974, como resultado de uma reunião da Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio-Desenvolvimento (UNCTAD) e do Programa de Meio Ambiente das Nações 

Unidas (UNEP), foi elaborada a Declaração de Cocoyok, cujo enfoque principal se dá em 

relação à pobreza e ao desenvolvimento industrial. Assim como existe um mínimo de bem- 

estar do indivíduo, também existe um máximo. Para reduzir as desproporcionalidades 

(inclusive de contribuição à poluição da biosfera), os países industrializados têm que baixar 

seu consumo.216

Seguindo este mesmo enfoque e aprofundando a discussão, em 1975, é publicado o 

relatório da Fundação Dag-Hammarskjóld, que contou com a participação de pesquisadores 

e políticos de 48 países. São abordadas questões relacionando o abuso do poder e sua 

interligação com a degradação ambiental. O sistema colonial é responsabilizado pela grande 

concentração e ocupação dos melhores solos agricultáveis e pela migração e expulsão de 

suas terras de grandes contingentes populacionais.217

2.3.1.4 Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD/ONU

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento criada pela ONU em 

1983, para reexaminar os principais problemas do meio ambiente e do desenvolvimento em 

âmbito planetário e formular propostas para solucioná-los, definiu o desenvolvimento 

sustentável como sendo “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.”218 o qual 

contém em si dois outros conceitos-chave: o de “necessidades” e a noção das limitações 

que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente A 

satisfação das necessidades básicas (alimentação, vestuário, habitação e emprego) e das 

aspirações humanas (melhor qualidade de vida) está colocada como o principal objetivo 

desta proposta de desenvolvimento. O atendimento às necessidades humanas deverá dar-se 

tanto pelo aumento do potencial de produção, como assegurando a todos as mesmas 

oportunidades (eqüidade social entre gerações e em cada geração). Este desenvolvimento

215 Idem, p. 491.
216BRÜSEKE, 1995. p. 31-32.
217 Idem, p. 32.
218 CMMAD/ONU, 1988. p. 46 .
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supõe uma transformação progressiva da economia e da sociedade e depende do empenho 

político. “Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no 

qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas.”219

Este relatório sublinha a interligação existente entre economia, tecnologia, sociedade 

e política e chama a atenção para uma nova postura ética e de responsabilidade pelas 

gerações presentes e futuras.

Derivam deste conceito de desenvolvimento sustentável os principais objetivos das 

políticas ambientais e desenvolvimentistas, ou seja:

a) retomar o crescimento;
b) alterar a qualidade do desenvolvimento;
c) atender às necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e 

saneamento;
d) manter um nível populacional sustentável;
e) conservar e melhorar a base de recursos;
f) reorientar a tecnologia e administrar o risco;

220g) incluir o meio ambiente e a economia no processo de tomada de decisões.

Para o alcance destes objetivos, várias medidas são necessárias, tais como:

a) limitar o crescimento populacional;

b) garantir a produção de alimentos a longo prazo;

c) preservar a biodiversidade e os ecossistemas;

d) diminuir o consumo de energia e desenvolver novas tecnologias baseadas no uso 

de fontes energéticas renováveis;

e) estabelecer a produção industrial à base de tecnologias ecologicamente 

adaptadas;

f) controlar a urbanização desenfreada e melhorar a adequação da relação cidade- 

campo;

g) satisfazer as necessidades básicas das populações mais carentes.221

Segundo esta publicação da ONU/CMMAD, Nosso futuro comum, para se chegar 

a um desenvolvimento sustentável é necessário:

a) um sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos no processo 
decisório;
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b) um sistema econômico capaz de gerar excedentes e know-how técnico em bases 
confiáveis e constantes;

c) um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento não- 
equilibrado;

d) um sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a base ecológica do 
desenvolvimento;

e) um sistema tecnológico que busque constantemente novas soluções;
f) um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e financiamento;
g) um sistema administrativo flexível e capaz de autocorrigir-se.222

No entanto, uma discussão mais detalhada sobre o nível máximo de consumo (e de 

uso de energia, etc.) nos países industrializados é omitida e a superação do 

subdesenvolvimento no hemisfério sul fica na dependência do crescimento contínuo nos 

países industrializados. A proteção dos ecossistemas adquire um caráter supranacional.

Em 1990, isto é, após a publicação de Nosso futuro comum, a Comissão de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da América Latina e Caribe, com o apoio do 

BIRD/PNUD, publicou Nossa própria agenda, a qual contém um diagnóstico da situação 

latino-americana e caribenha, o reconhecimento como ameaças da atual crise econômica e 

ambiental: a economia da opulência e do desperdício no Norte e a economia da 

pobreza, da desigualdade e das necessidades prementes de sobrevivência a curto 

prazo no Sul, e apresenta estratégias para o desenvolvimento sustentável na região. Como 

principais fatores que afetam a América Latina e o Caribe são apontados os de ordem 

política, institucional, econômica, social, tecnológica e ambiental. A sustentabilidade está na 

dependência de que ocorram profundas mudanças nestes seis fatores, bem como nas 

relações com os países desenvolvidos, de forma que se consiga reafirmar o controle sobre 

os recursos naturais e o meio ambiente. Dentre os fatores internos estão: a falta de 

democracia, o crescimento desordenado dos Estados, a carência de estratégia econômica 

viável a longo prazo, a falta de eqüidade, a defasagem científico-tecnológica e a existência 

de um relacionamento entre a sociedade e a natureza contrário aos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento, para ser sustentável a longo prazo tem 

que ser visto em termos econômicos, sociais e ecológicos, mantendo a produtividade dos 

ecossistemas.

Como estratégias viáveis para o desenvolvimento sustentável, tendo como objetivo 

central a melhoria da qualidade de vida da população, são enumeradas as seguintes:

a) alcançar um maior grau de integração no âmbito internacional, principalmente 

para a conquista de tecnologia e recursos; o acesso a tecnologias limpas e a 

recursos financeiros é fundamental para esse desenvolvimento,

222 ldem, p. 70.



b) resgatar as peculiaridades culturais e mentais do povo latino-americano e 

caribenho e que vêm sendo acumuladas ao longo dos anos;

c) obter taxas de crescimento que permitam aumentar o bem-estar geral de toda a 

população;

d) este crescimento tem que ser eqüitativo,

e) satisfazer as necessidades básicas da população, principalmente a de baixa renda, 

direcionar para a preferência a certos tipos de consumo;

f) priorizar políticas relativas à saúde, educação, moradia, água potável, rede de 

coleta de esgoto, coleta e eliminação de resíduos;

g) exercício de verdadeira democracia;

h) levar em conta o problema demográfico, pois quanto mais rapidamente aumentar 

a população, menos depressa serão equacionados os problemas do 

desenvolvimento e do meio ambiente;

i) intensificar a integração regional.223

Estas estratégias caracterizam-se por serem seletivas (eliminar os empecilhos da 

sustentabilidade), serem complementares de diretrizes, tentarem a aproximação gradual ao 

objetivo, serem realizáveis a médio e longo prazos, devem ser levadas a cabo por diferentes 

atores e exigirem uma nova ordem internacional.

2.3.1.5 RIO/92 ou ECO/92

Dois anos depois (1992), realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (RIO/92), que, mesmo sem ter atendido às esperanças e 

expectativas, serviu para documentar o crescimento da consciência sobre os perigos que o 

modelo atual de desenvolvimento econômico representa. Governos do mundo todo 

passaram a integrar em seus discursos abordagens sobre a interligação existente entre 

desenvolvimento socioeconômico e as transformações que ocorrem no meio ambiente.

A Agenda 21, documento oficial das Nações Unidas e resultante de pré- 

conferências e da Conferência do Rio de Janeiro (junho/92), reconhece que as formas atuais 

de atividade econômica estão minando de modo acelerado outros dois processos de 

desenvolvimento essenciais para a vida humana e a civilização, ou seja, o processo de 

desenvolvimento ecológico e o processo de desenvolvimento comunitário. Reconhece 

também a perpetuação das disparidades existentes entre as nações e no interior delas, o 

agravamento da pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo, bem como a
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deterioração dos ecossistemas (dos quais depende o bem-estar humano), coloca a elevação 

do nível de vida para todos e uma melhor proteção aos ecossistemas como meta a ser 

atingida por todas as nações em conjunto e propõe a formação de uma associação mundial 

em prol do desenvolvimento sustentável e que seja composta pelos países que aceitem a 

“abordagem equilibrada e integrada das questões relativas a meio ambiente e 

desenvolvimento.” Responsabiliza os Governos pelo êxito da execução do proposto na 

Agenda 21 e estabelece as parcerias como prática recomendável para a manutenção de 

diálogo permanente e construtivo entre as nações.224

O desenvolvimento sustentável é entendido como um programa de ação, que precisa 

ser definido em sua globalidade, mas que tende a alcançar uma reforma econômica local e 

mundial e deve buscar um equilíbrio entre os três distintos processos locais que são os 

desenvolvimentos econômico, ecológico e comunitário. Assim, o desenvolvimento 

sustentável se dá pela intersecção dos três tipos de desenvolvimento:

a) o econômico - sustentar o crescimento econômico, maximizar os lucros 

privados, ampliar os mercados, externalizar os custos;

b) o ecológico - respeitar a capacidade de carga, conservar e reciclar os recursos, 

reduzir os desperdícios;

c) o comunitário - aumentar a autossuficiência local, satisfazer as necessidades 

básicas humanas, aumentar a eqüidade, garantir a participação e a transparência, 

usar tecnologia apropriada.

Na intersecção entre o econômico e o ecológico está a conservação; entre o 

ecológico e o comunitário está a ecologia profunda ou a idéia utópica, e, entre o 

comunitário e o econômico está o desenvolvimento econômico da comunidade.225

2.3.1.6 Fórum Brasileiro de Organizações Não-Governamentais e Movimentos Sociais

Por fim, o posicionamento da sociedade civil brasileira através do Fórum Brasileiro 

de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Além de 

inúmeros eventos, atividades e dos pré-encontros nacionais preparatórios para a 

Conferência das Nações Unidas (RIO-92) ocorridos em 1991 e 1992, o Fórum Brasileiro 

realizou, no período de 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 1997, em Brasília, o XII 

Encontro Nacional. Simultaneamente e com o objetivo de avaliar os 5 anos pós RIO-92, o 

Conselho da Terra, a 5a. Reunião da Comissão de Desenvolvimento Sustentável e a Sessão 

Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas promoveram o evento denominado
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Consulta Nacional de ONGs e Movimentos Sociais para a Rio+5, do qual participaram 

cerca de 300 pessoas de mais de 250 ONGs, Movimentos Sociais brasileiros, membros da 

academia (intelectuais) e alguns membros do setor público. Daí resultou a publicação Brasil 

século XXI - Os caminhos da sustentabilidade cinco anos depois da RlO-92, 

documentando todos os conteúdos discutidos nos grupos de trabalho e os principais 

posicionamentos tomados.

Como valores e princípios de sustentabilidade constam:

a) transparência e controle da gestão pública;

b) descentralização e participação real no processo decisório, principalmente em 

relação aos recursos públicos e qualidade de vida;

c) compartilhamento de responsabilidade na tomada de decisões, respectiva 

implementação e resultados;

d) aumento da prática de negociação e busca de consenso entre setores;

e) aumento e compartilhamento da capacidade de análise, principalmente da 

sociedade civil;

f) busca de alternativas para a melhoria da qualidade de vida de comunidades 

indígenas com respeito à diversidade e manutenção da integridade cultural,

g) incentivo à troca de experiências na busca de soluções para os problemas.226

O relatório da “RIO + 5” analisa o processo da globalização, critica a confusão que 

o Governo Federal faz em relação ao uso do “desenvolvimento sustentável” como política 

ambiental e considera este um dos grandes entraves à busca de sustentabilidade no Brasil. 

“O desenvolvimento mundial e nacional nesses últimos anos tomou um rumo pouco 

compatível com a sustentabilidade. (...) Querem reduzir sustentabilidade a uma categoria 

econômica, garantia que o ciclo produção/consumo, base de um mundo mercantil, possa se 

reproduzir indefinidamente.”227

Os investimentos são feitos visando o aumento das exportações, em detrimento da 

satisfação das necessidades básicas da população ou da redução da pobreza. A 

sustentabilidade do desenvolvimento requer um mercado regulado e planejamento de longo 

prazo para as decisões políticas. Existe uma falta de interesse explícito e ausência de 

prioridade para as questões do desenvolvimento sustentável na área de planejamento do 

governo; não existe vontade por parte dos setores empresariais e é baixo o interesse da 

população em geral. 228 “Um dos principais desafios da sustentabilidade resume-se, por

226 FÓRUM BRASILEIRO DE ONGS E MOVIMENTO SOCIAIS PARA O MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1997. p. 21.

221 Ibid., p. 28.
228 Ibid., p. 23-33.
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conseguinte, na inexistência de um ator cuja razão de ser social sejam os recursos naturais 

que estão na base do processo de crescimento.”229

Dentre as recomendações tiradas da “RIO + 5”, destacam-se, a nível local/nacional: 

a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável, a participação de amplos 

setores da sociedade nas decisões e nas políticas sobre o desenvolvimento sustentável e a 

construção de indicadores de sustentabilidade nacionais, regionais e locais/comunitários. A 

nível global, recomenda-se: modificação do conceito de desenvolvimento baseado no 

crescimento ilimitado e excludente para um conceito de sustentabilidade sócio-ambiental, 

reforma institucional, promoção de amplo debate sobre padrões de produção e consumo.230

O conceito de sustentabilidade sócio-ambiental está fundamentado na democracia 

política, na eqüidade social e na eficiência econômica a serviço do bem-estar, na 

conservação ambiental e na diversidade cultural. A sustentabilidade do desenvolvimento é 

enfocada em vários níveis, tais como:

a) sustentabilidade planetária - diretamente relacionada com os problemas que 

extrapolam as fronteiras do estado-nação;

b) sustentabilidade ecológica - refere-se à base física do processo de crescimento e 

objetiva a conservação e uso racional do estoque de recursos naturais 

incorporados às atividades produtivas,

c) sustentabilidade ambiental - relaciona-se com a manutenção da capacidade de 

carga dos ecossistemas, ou seja, a capacidade da natureza para absorver e 

recuperar-se das agressões antrópicas;

d) sustentabilidade demográfica - envolve também as sustentabilidades ecológica 

e ambiental, uma vez que coloca como critério de política pública os impactos da 

dinâmica demográfica, tanto em relação à gestão da base de recursos naturais, 

quanto à manutenção da capacidade de carga ou recuperação dos ecossistemas;

e) sustentabilidade cultural - diz respeito à preservação de valores, práticas e 

símbolos de identidade que determinam a integração nacional ao longo do 

tempo; propõe a construção de um projeto alternativo de civilização, que 

combine sustentabilidade, autonomia, autosuficiência, solidariedade e eqüidade, 

através da democracia e participação.

f) sustentabilidade social - tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida, 

satisfação das necessidades básicas;
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g) sustentabilidade política - vincula-se ao processo de construção da cidadania e 

busca garantir a incorporação plena dos indivíduos no processo de 

desenvolvimento;

h) sustentabilidade institucional - projeta na constituição das instituições que 

regulam a sociedade e a economia as dimensões sociais e políticas da 

sustentabilidade em seus conteúdos macros.231

O Fórum Brasileiro destaca ainda a participação como uma “afirmação de 

maturidade, de saída da cultura de assistência, clientelismo e de dependência de favores para 

o exercício da cidadania”232; a necessidade de educar formadores de políticas e agentes 

institucionais; de formar uma consciência social crítica e ativa frente à natureza e aos efeitos 

do modelo socioeconômico e técnico dominante; a necessidade de construir um novo 

paradigma sob o enfoque sistêmico e interdisciplinar, bem como que haja a nível 

institucional adequação de práticas intersetoriais e transetoriais.233

2.3.17 Outros Autores

Genebaldo Freire DIAS, com base na Agenda 21, define o desenvolvimento 

sustentável como uma intersecção dos objetivos sociais (acesso à moradia, educação, saúde, 

lazer, etc.), econômicos (acesso a bens de consumo, etc.) e ecológicos ou ambientais (ter 

direito a um ambiente ecologicamente saudável, com a preservação da vitalidade e da 

diversidade do planeta) do ser humano.

Assim, o desenvolvimento sustentável seria uma forma de desenvolvimento que buscasse 
compatibilizar tais objetivos, de modo que nenhum deles fosse prejudicado ou 
prejudicassem o objetivo do outro. Tal desenvolvimento deveria permanecer nos limites da 
capacidade de suporte do planeta, de modo a não comprometer a integridade dos sistemas 
que mantêm a vida na Terra, no presente e para as gerações futuras.234

BARONI, em artigo publicado na Revista de Administração de Empresas235, faz 

uma análise crítica de várias definições do termo desenvolvimento sustentável e dentre as 

comentadas por ela está a da ex-Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland que 

diz:

60

231 Ibid., p. 43-50.
232 FÓRUM BRASILEIRO DE ONGS E MOVIMENTO SOCIAIS PARA O MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1997. p. 51.
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A conservação chegou a um ponto do conhecimento que, se quisermos salvar parte do 
sistema, temos que salvar o sistema inteiro. Esta é a essência do que chamamos 
desenvolvimento sustentável. Existem várias dimensões para a sustentabilidade. 
Primeiramente, ela requer a eliminação da pobreza e da privação. Segundo, requer a 
conservação e a elevação da base de recursos, a qual sozinha pode garantir que a 
eliminação da pobreza seja permanente. Terceiro, ela requer um conceito mais abrangente 
de desenvolvimento, que englobe não somente o crescimento econômico, como também o 
desenvolvimento social e cultural. Quarto e mais importante, requer a unificação da 
economia, da ecologia nos níveis de tomada de decisão.

Neste pronunciamento, a ex-Ministra norueguesa coloca a problemática do 

desenvolvimento sustentável a nível planetário, dentro de um enfoque sistêmico, 

pluridimensionável e estabelecendo quatro prioridades, ou seja:

a) acabar com a pobreza e privações;

b) garantia da base de recursos (conservação e aumento);

c) a noção de desenvolvimento englobando o econômico, social e cultural;

d) controle único de tomada de decisões com a unificação da economia e da 

ecologia. Este é o mais importante, na opinião da ex-Ministra.

Nestes quatro itens, fica clara a noção subentendida de que a sustentabilidade 

desejada visa essencialmente atender os interesses dos países desenvolvidos e ricos, dando- 

lhes o controle e poder de decisão sobre os recursos naturais (biodiversidade, minerais 

estratégicos para a indústria, etc.), suprindo-os quando necessário e, em troca, os países 

subdesenvolvidos teriam apoio para a redução da miséria de seus povos, o que poderia 

trazer benefícios também aos países desenvolvidos, uma vez que poderia aumentar o poder 

de consumo dessa população e, assim, absorver o excedente de sua produção industrial, 

principalmente se fosse em relação a produtos de tecnologia de ponta.

Uma outra definição comentada por BARONI é a de PEARCE, David; BARBIER, 

Edward e MARKANDYA, A. (1988):

Tomamos desenvolvimento como um vetor de objetivos sociais desejáveis, e seus 
elementos devem incluir: . aumentos na renda real per capita; . melhora no status 
nutricional e da saúde; . melhora educacional; . acesso aos recursos; . uma distribuição de 
renda mais justa; . aumentos nas liberdades básicas. (...) desenvolvimento sustentável é, 
então, uma situação na qual o vetor de desenvolvimento aumenta monotonicamente sobre o

237tempo.

Esta definição destaca o atendimento a necessidades básicas (trabalho/renda/salário, 

saúde, alimentação, educação e liberdade), princípios de eqüidade (justiça social) e

236 Idem, p. 18.
237 BARONI, v. 32, n. 2, p. 17, abr./jun. 1992.



democracia (acesso a ...), mas não aborda o problema do sistema econômico ou da 

economia mundial.

Uma terceira definição comentada por BARONI e que destacamos aqui é a 

elaborada por Lélé, S. M. :

literalmente, desenvolvimento sustentável quer simplesmente dizer ‘desenvolvimento que 
pode ser continuado’, o que suscita uma nova pergunta sobre o que é desenvolvimento: 
‘Para uns, é o número do PIB, para outros inclui algum fenômeno socialmente desejado’, 
o termo sustentabilidade surgiu a respeito dos recursos renováveis e foi adotado pelo 
movimento ecológico. . muitos usam o conceito como a existência de condições ecológicas 
necessárias para dar suporte à vida humana num nível específico de bem-estar através de

t  r 238futuras gerações, e isto é sustentabilidade ecológica e não desenvolvimento sustentável.

Os termos “desenvolvimento sustentável” e “sustentabilidade ecológica” ou 

“sustentabilidade ambiental” foram e continuam sendo usados de muitas formas, atendendo 

a variados interesses. O que Lélé levanta são justamente os diversos enfoques que estes 

termos podem receber e se existe ou não diferença entre uma sustentabilidade de 

crescimento econômico (PIB) e uma sustentabilidade ambiental (ou ecológica, como diz). A 

abordagem sobre a sustentabilidade ambiental (condições ecológicas) como suporte para a 

vida humana, no presente e no futuro, é atribuída a “muitos” e é vista por Lélé como algo 

diferente de desenvolvimento sustentável.

BARONI apresenta como critérios para um desenvolvimento sustentável, a partir da 

ótica empresarial, o seguinte:

a) uso parcimonioso dos recursos não renováveis.
b) uso sustentável dos recursos renováveis.
c) melhoria da qualidade ambiental.
d) conservação da biodiversidade.
e) busca do equilíbrio econômico-social: redução da pobreza; melhoria da distribuição de 
renda entre indivíduos e regiões e aceleração da industrialização equalizadora nos países 
em desenvolvimento.239

Margaret BARONI comenta também que a contribuição para o debate sobre 

desenvolvimento sustentável deu-se no sentido de tomar consciência de que, em conjunção 

com essas condições ecológicas, existem condições sociais que influenciam a 

sustentabilidade ecológica ou a insustentabilidade da interação homem-natureza. Aponta-se 

para a necessidade de consenso social para definir a sustentabilidade. Concorda com Lélé 

em que o processo de desenvolvimento deve ser participativo, para dar certo240 e tanto Lélé 

quanto Rattner reconhecem que qualquer discussão sobre sustentabilidade deve responder a
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três indagações: - O que tem que ser sustentado? - Para quem? - Por quanto 

tempo?241

Outra posição a ser comentada é a do espanhol Luis Miguel Jiménez HERRERO 242 

Para ele, tanto desenvolvimento como meio ambiente são em si mesmos dois conceitos 

relativamente recentes que só começam a ser tratados de forma integrada no final da década 

de 60, quando se inicia abertamente o debate ambiental. A orientação da ciência econômica 

para o fenômeno do desenvolvimento (e subdesenvolvimento) só se consolida a partir da 

Segunda Guerra Mundial e, principalmente, em relação ao conceito de justiça social 

internacional. Explica, também, que a conceituação do desenvolvimento sob o prisma sócio- 

econômico passou por várias fases diferentes, dependendo da posição ideológica de partida, 

embora também tenham ocorrido posições mistas. Considera como primeira fase a 

dominada pelo Informe Pearson e pelas teorias rostownianas (W. W. Rostow) das etapas 

do crescimento, pelas quais se manifestava o caráter linear do desenvolvimento como uma 

trajetória que podem percorrer todos os países uma vez que passam da etapa de 

“decolagem” ( “despegue ”) até alcançar a de “alto consumo de massas”, ganhando posições 

e rompendo círculos viciosos. As fortes críticas a esta proposta de desenvolvimento 

“multilinear” deram passagem a outras interpretações baseadas nas teorias da “dependência” 

e na relação estrutural desenvolvimento-subdesenvolvimento, que propiciaram diferentes 

estratégias concretas, fazendo um exame do fenômeno dentro do conceito do sistema 

mundial e concebendo-o principalmente como um processo de transformações estruturais.

Acrescenta, ainda, que, o novo enfoque do desenvolvimento em relação com o 

meio ambiente se produz quando começam a se manifestar os efeitos secundários e a má 

redistribuição dos frutos do crescimento econômico - até então elemento central das teorias 

do desenvolvimento - junto com outros acontecimentos relacionados com o esgotamento 

dos recursos naturais, as crises de energia, a contaminação, o aumento da população, etc., 

que vão pôr em evidência os conceitos de excassez e de interdependência do sistema 

mundial. Isso deu lugar a novas posturas de cooperação-confrontação entre o Norte e o Sul 

e também a uma visão mais pessimista das possibilidades de desenvolvimento dos países 

periféricos, em especial do novo Quarto Mundo, de extrema pobreza.243

HERRERO acredita que a noção de meio ambiente, entendido no sentido amplo 

como um meio e um sistema de relações, nasce da interação do sistema natural e do 

sistema social; ambos os sistemas estão em permanente processo de mudança e adaptação 

mediante uma relação dinâmica e dialética. “De aqui que puedan diferenciarse dos tipos de
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medio ambiente: el medio ambiente físico, tanto el natural como el artificial construido por el 

hombre, y  el medio ambiente sociocultural, representado por la estructura, funcionamiento y  

organización de los individuos en sociedad. ” 244

Segundo HERRERO, a definição do ecodesenvolvimento surge como um guia de 

orientação de estratégias de desenvolvimento regional, especialmente adaptado para áreas 

tropicais rurais, vai generalizando-se com rapidez para definir projetos de desenvolvimento 

integral ecologicamente racionais. O conceito se amplia para sintetizar um estilo de 

desenvolvimento mais igualitário e menos dependente que se posiciona firmemente em 

defesa de uma maior racionalidade socioambiental para o manejo dos recursos e do espaço. 

O planejamento econômico deve levar em consideração a viabilidade ecológica, a aplicação 

de tecnologias ambientalmente adequadas e buscar um maior controle democrático e 

participação popular nas decisões sobre o ambiente físico e social dos mais diretamente 

afetados.245

Por outro lado, HERRERO entende que a filosofia subjacente no conceito de 

desenvolvimento sustentável é o da eqüidade e do interesse comum das sociedades e 

ecossistemas globalmente interdependentes. Sua estratégia prioritária é a de revitalizar o 

crescimento como condição, necessária porém não suficiente, para a eliminação da pobreza 

absoluta; mudar a qualidade do crescimento sobre bases reais do capital ecológico que o 

sustenta; satisfazer as necessidades humanas essenciais; assegurar um nível sustentável da 

população; conservar e aumentar os recursos de base; dar uma nova orientação à tecnologia 

e ao controle de riscos, conciliar economia e meio ambiente na tomada de decisões, e, 

finalmente, introduzir profundas mudanças nas relações econômicas internacionais e 

modificar os esquemas de cooperação mundial.246

2.3.2 Desenvolvimento Viável

A problemática do desenvolvimento também é abordada pelo economista e 

antropólogo francês Jacques WEBER e pelo cientista político brasileiro Paulo Freire 

VIEIRA, os quais não falam em desenvolvimento sustentável, mas sim em 

desenvolvimento viável.

WEBER destaca as questões polêmicas da atualidade em relação à conservação da 

natureza, tais como:

a) dar atribuição de direitos individuais ou coletivos sobre a fauna e a flora 

selvagem?

244 Idem, p. 12.
245 HERRERO, 1989. p. 36 .
246 Idem, p. 38 .
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b) direitos de uso ou direitos de propriedade seriam suscetíveis de assegurar a 

conservação?

c) a apropriação é reduzível à propriedade?

Para VIEIRA e WEBER, os argumentos que melhor explicam a etiologia dos 

problemas ambientais “salientam o imbricamento complexo de fatores que configuram 

opções por estilos de desenvolvimento sócio-econômico historicamente dados.”247

No contexto das políticas públicas, o meio ambiente pode ser visto como fornecedor 

de recursos naturais, receptor de dejetos provenientes de atividade de produção e consumo, 

espaço onde se dão as interações entre processos naturais e socioculturais e enquanto 

qualidade do hábitat (infra-estrutura física e sócio-institucional).

Mareei JOLLIVET e Alain PA VE elaboraram o seguinte conceito: “O meio 

ambiente constitui o conjunto dos meios naturais ou artificializados da ecosfera, onde o 

homem se instalou e que ele explora e administra, bem como o conjunto dos meios não 

submetidos à ação antrópica, e que são considerados necessários à sua sobrevivência.”248

Na perspectiva da maioria das abordagens comentadas anteriormente, a crise 

contemporânea do meio ambiente tende a configurar uma crise decorrente sobretudo do 

esgotamento progressivo dos vários paradigmas de desenvolvimento experimentados nesse 

século. Trata-se também de uma crise das condições externas, materiais e sociais, de 

exercício unidimensional da atividade econômica e dos correspondentes dispositivos sócio- 

institucionais de regulação. Tais abordagens convergem na busca de novas formas de 

entendimento da dinâmica adaptativa das sociedades modernas. Em posição diferente estão 

os enfoques orientados no sentido de um enfrentamento de sintomas isolados da crise 

ambiental. Há também aqueles que querem dotar as sociedades contemporâneas de 

melhores instrumentos para uma gestão economicamente eficiente.

VIEIRA e WEBER referem-se também à posição preventivo-adaptativa que 

enfatiza a discussão sobre sistemas alternativos de valores sociopolíticos e a construção 

contratual de novos projetos de sociedade. Novos instrumentos de política devem ser 

buscados e cita como exemplos a pesquisa-ação e o enfoque de gestão patrimonial de 

recursos naturais. Esta gestão surge como um dos componentes essenciais do processo de 

regulação das interrelações entre os sistemas socioculturais e o meio ambiente biofísico, 

levando em conta a diversidade de representações congnitivas dos atores sociais envolvidos, 

a variabilidade correspondente às diferentes escalas espaciais (do local ao global) e
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temporais (do curto ao longo prazos) e as incertezas e controvérsias cientificas a respeito da 

dinâmica evolutiva dos sistemas sócio-ambientais contemporâneos.249

O critério da patrimonialidade aplicado à gestão de recursos renováveis sugere 

que a busca de soluções para os problemas ambientais, com base no enfoque sistêmico, 

deve ser de forma negociada envolvendo o conjunto de atores sociais implicados. Duas 

vantagens podem ser obtidas: expansão da consciência dos riscos potenciais de 

irreversibilidade das alterações propostas e/ou realizadas, e balizamento das reflexões e 

iniciativas concretas que possam garantir a adaptabilidade a usos dos recursos naturais até 

então não previsíveis.250

Para VIEIRA e WEBER, a categoria de apropriação permeia de forma inescapável 

toda e qualquer interpretação da gênese, do agravamento tendencial e das chances de 

confrontação conseqüente dos conflitos ambientais; no entanto, a nível internacional, 

indicam que prevalece a relação de propriedade e que maiores estudos são necessários 

sobre as dimensões do não-apropriado e do transapropriado. Pela abordagem econômica 

neoclássica, a temática da apropriação descontrolada dos sistemas vivos pode ser 

atualmente discutida.251

Uma outra concepção alternativa de regulação (Ollagnon) é a que prevê a 

possibilidade de representação dos recursos transapropriativos pela categoria de 

patrimônio comum, a ser gerido em bases contratuais. Para resultar eficiente uma 

negociação, a perspectiva de uma gestão patrimonial deve ser reconhecida pelos atores 

envolvidos, disso dependendo a sua própria sobrevivência.252

Referenciando um texto de Garett HARDIN253, WEBER comenta que a 

propriedade comum de recursos naturais conduz, por sua vez, à superexploração e à 

ineficiência econômica. A busca egoísta de lucro por parte de atores individuais se 

contrapõe aos interesses da coletividade e isso acentua os riscos de destruição dos recursos. 

A propriedade comum implica em livre acesso (ou socialmente não controlado), o que 

induziria a um processo de extinção progressiva dos recursos. Para HARDIN, somente uma 

estratégia de privatização poderia assegurar a perenidade da base de recursos, sendo 

regulada por mecanismos usuais de mercado. No entanto, para muitos pesquisadores, a 

natureza coletiva da propriedade não implica necessariamente a condição de livre acesso.

66

249 Idem, p. 18-22.
250 VIEIRA; WEBER, 1997. p. 22-23.
251 Idem, p. 25.
252 Idem, p. 29.
253 HARDIN, Science, 1968 apud WEBER, Jacques; CIRAD. Conservation, appropriation et 

process us de décision dans le cadre de la conservation. Biodiversité: le freit convoité. Dossie pour un 
débat. Fondation pour le programme de l’homme. Fevrier, 1994. p. 28-35.



67

Existem, atualmente, inúmeros e diferentes regimes de apropriação de recursos naturais 

renováveis, podendo ser balizadas pelo livre acesso e pela apropriação privada.254

La thèse de Hardin semble vérifiable, non lorsque la ressource est "en propriété 
commune” mais lorsqu ’elle est en accès libre. (...) Les scientifiques, les administrations, 
les populations locales, les ONG projettent sur la "nature ” des normes, des codes, des 
perceptions, bref des valeurs différentes. (...) La "nature ” est, pour beaucoup, une 
projection des catégories culturalles de chaque groupe (Douglas, 1971). ”

Para WEBER, os Ocidentais classificam os elementos da natureza de acordo com 

sua utilidade “utiles" ou nocividade “nuisibles” , sendo que esta última categoria estaria 

ausente no imaginário de um grande número de pessoas.

Les représentations de la nature relèvent des systèmes de valeurs, prodigieux systèmes 
de classement des choses, des hommes et des relations entre les hommes à propos des 
choses. Les représentations de la nature disent ce qui est consommable ou non, beau ou 
laid, utile ou non, propre et sale, "ce qui se fa it” et "ce qui ne se fait pas ” etc., selon 
Mary Douglas (1967). 256

Segundo WEBER e REVERET, o modo de apropriação se define por cinco níveis 

em interação ou dimensões:

a) o sistema de representações cognitivas dos atores sociais implicados;

b) os usos possíveis dos recursos (geralmente determinados pelos sistemas de 

valores e pelas representações sociais);

c) as modalidades de acesso e de controle do acesso aos recursos (reguladas de 

múltiplas formas);

d) as modalidades de transferência de direitos de acesso (da doação à venda, 

passando por redes de parentesco; englobam riscos e incertezas associados ao 

meio ambiente econômico e político);

e) as modalidades de repartição ou partilha dos recursos, ou dos frutos de sua 

exploração.257

A noção de propriedade corresponde a dois dos cinco níveis: as modalidades de 

acesso e as de transferência dos direitos de acesso.258

254 Idem, p. 29-30.
255 WEBER, 1994. p. 29-30 .
256 WEBER; REVERET, Savoirs, n. 2, jul./1993. p. 3.
251 VIEIRA; WEBER, 1997. p. 30-31.
258 Le système des représentations constitue le premier niveau du mode d'appropriation de 

l ’écosystème. (...) Les usages possibles de la ou des ressources constituent le deuxième niveau du mode 
d ’appropriation. (...) C ’est au niveau des usages que se nouent les interactions entre dynamiques naturelles 
et dynamiques sociales et que les sciences de la nature interviennent dans l ’analyse des modes 
d ’appropriation. (...) Les modalités d ’accès et de contrôle de l ’accès aux ressources constituent le 
troisième niveau du mode d ’appropriation. (...) Les droits d ’accès aux ressources sont transférables, à 
l ’intérieur d ’une génération et d ’une génération à l ’autre, selon une grande diversité de possibilités, allant



Segundo vários autores (BERKES, 1989; FEENY et al, 1990; FARVAR, 1991; 

BERTRAND et al., 1995; BROMLEY, 1992; etc.), se o uso sustentado dos recursos é 

compartilhado pela comunidade, aumentam as chances de êxito da gestão que busca 

integrar regime de propriedade comum em economias mistas, podendo haver 

simultaneamente uma maior eqüidade na distribuição da riqueza gerada e um aumento dos 

limiares de sustentabilidade dos recursos a longo prazo.259

Segundo VIEIRA e WEBER, a lógica da propriedade comum pode ser implantada 

também em sistemas de co-gestão a nível internacional, como por exemplo: buracos na 

camada de ozônio, efeito estufa, etc.260

A gestão adaptativa pode ser usada com êxito em casos de exploração de recursos 

renováveis (variabilidade e renovação em relação ao espaço e ao tempo). A dinâmica 

essencial dos processos de tomada de decisão deve ser entendida, nesse caso, como um 

sistema patrimonial de negociações. Embora com diferentes representações da relação 

sociedade-natureza, segundo Ollagnon, atores individuais e coletivos podem ser 

sensibilizados a desenvolver um interesse comum pela transmissão intergeracional da 

qualidade dos recursos e dos meios naturais.261

O enfoque patrimonial recorre ao paradigma sistêmico, permitindo a 

consideração simultânea de fatores ecológicos e humanos. A constituição de uma nova 

ordem de interações é estimulada e necessária para o processo de negociação. Este 

processo pressupõe a utilização seletiva de um conjunto diversificado de métodos de 

avaliação ecológico-econômica. Novas práticas institucionais levam à formação de uma 

unidade de ação multi-atores e de um novo conceito de participação da sociedade civil 

em espaços públicos, tendo em vista que deverá ser priorizado o engajamento patrimonial 

do maior número possível de cidadãos no exercício ativo da solidariedade intergeracional.262 

Segundo Olivier Godard, o enfoque de gestão patrimonial “negociada” de recursos naturais
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259 VIEIRA; WEBER, 1997. p. 33.
260 Idem, p. 34.
261 Idem, p. 35.
262 Idem, p. 36.



pode ser considerado como um novo princípio fundador de uma ordem de justificação 

bem constituída no campo das decisões coletivas263 e a ética patrimonial poderá subsidiar 

os processos de tomada de decisão no campo da regulação econômica264

WEBER destaca também que o movimento generalizado de apropriação privada e 

de enclosures constitui um dos fatos históricos mais marcantes deste final de século.265

O desenvolvimento viável a longo prazo, ou seja, aquele que busca uma 

coviabilidade a longo prazo dos ecossistemas e dos modos de vida relativamente aos 

quais eles constituem os suportes, envolve quatro aspectos:

a) definição de objetivos de longo prazo, de natureza ética e política;

b) sociodiversidade e a biodiversidade constituem dimensões de igual importância;

c) viabilidade das comunidades humanas e dos ecossistemas (dos quais elas 

dependem para sobreviver) são mutuamente determinantes;

d) privilegia-se o estabelecimento de uma relação de conivência com os 

ecossistemas e preferir-se-á a elaboração de estratégias adaptativas, tanto em 

relação às variabilidades naturais, quanto às econômicas. (Walters, Weber, 

Betsch & Cury).266

Gerir terá maior prioridade que preservar, de forma que se consiga evitar a 

redução de um ecossistema a apenas um de seus múltiplos componentes. Embora sem muita 

diferença, pode-se dizer que a principal diferença existente entre “desenvolvimento viável” 

e “ecodesenvolvimento” é que aquele não se baseia na “lógica das necessidades básicas do 

conjunto da população”, ou seja, não está submetido à regra da eqüidade. As regras 

procedem do debate político. WEBER comenta que “as três últimas décadas mostram que 

se pode legitimar políticas de desenvolvimento não viável através de proclamações de 

objetivos de eqüidade e de luta contra a pobreza.”267

Por outro lado, a diferença entre “desenvolvimento viável” e “desenvolvimento 

durável” (sustentável) é fundamental e consiste em rejeitar as formas de raciocínio 

baseadas na idéia de “equilíbrio” e as análises sobre a dinâmica dos recursos naturais 

renováveis baseadas na noção de “gestão de estoques”.

A noção de sustentabilidade ou de durabilidade tem sua gênese em “modelos 

biológicos, que tentam representar a evolução de um recurso em equilíbrio, explorado pelos 

homens, e onde a exploração passa a ser considerada em termos de progressão linear.”268

263 Idem, p. 41.
264 Idem, p. 43.
265 WEBER, 1997. p. 118.
266 WEBER, 1997. p. 120-121.
267 Idem, p. 121.
268 Idem, p. 122.
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Para WEBER, a natureza é uma projeção do imaginário social, o meio ambiente 

constitui-se daquilo que não pertence a ninguém em particular (podendo pertencer a 

todos coletivamente) e o estudo das representações deve ser o primeiro passo na análise das 

relações sociedades-naturezas.

A natureza constitui o produto de representações oriundas diretamente de sistemas de 
valores presentes nos sistemas sociais e no interior dos grupos que os integram. A 
“natureza” constitui um espelho social.
(...)
A ciência econômica é um veículo de representações reifícadas dos meios naturais e das 
relações que se estabelecem entre os mesmos e os grupos humanos.269

Em relação ao desenvolvimento tecnológico, WEBER comenta que os saltos 

tecnológicos modificam os modos de apropriação, da mesma forma que as modificações 

dos modos de apropriação tornam possíveis os saltos tecnológicos. As opções tecnológicas 

modificam os usos dos recursos e, consequentemente, os modos de apropriação, as 

representações e os processos de tomada de decisão. As transformações provocadas por 

mudanças institucionais são equivalentes às resultantes de inovações tecnológicas.270

Assim como um determinado modo de apropriação define um estado do sistema de 

relações sociedade-natureza, também os processos de decisão exprimem sua dinâmica.
r  •  •  * 271Tomar uma decisão significa assumir uma opção, com base em princípios racionais.

Como sugestão para o desenvolvimento de um processo decisório, WEBER 

apresenta a seguinte seqüência:

a) formulação de hipótese relativas a opções alternativas de longo prazo, que 

decorrem do contexto político - opções patrimoniais;

b) apelo à análise econômica, visando comparar a factibilidade econômica das 

diversas hipóteses, num horizonte temporal de curto a médio prazo;

c) formulação de opções políticas, considerando as dimensões social e 

ecossistêmica, além da econômica.272

Dessa forma, a interdisciplinaridade vai sendo construída no processo de elaboração 

das questões norteadoras e o desenvolvimento viável vai viabilizando a construção social da 

realidade de forma que tome possível assumir posições mais efetivas de respeito aos modos 

de vida e aos ecossistemas e que autorize elevações dos níveis de renda, com um mínimo de 

irrever sibilidad e.273
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A gestão é essencialmente um processo de negociação entre atores individuais e 

coletivos, fundada sobre representações diferentes da “natureza” e de suas posturas
• • 274sociais.

2.3 .3 Comentários Complementares

Tendo em vista que grande parte dos problemas ambientais são gerados pelas 

desigualdades de acesso, de uso e de distribuição dos recursos naturais e da riqueza 

produzida pelo trabalho humano; e que a miséria é, também, conseqüência de políticas e 

modelos econômicos concentradores de riqueza e geradores de desemprego e de 

degradação ambiental; e, ainda, que esses modelos são impostos aos países pobres pelos 

países ricos (hoje, através do modelo neoliberal); o enfoque da questão ambiental não pode 

ser feito apenas pelo aspecto ecológico, mas deve ser feito, também, pelos aspectos sociais, 

econômicos, políticos, culturais e históricos.

As teorias desenvolvimentistas, em geral, seguem o raciocínio de que o 

desenvolvimento técnico-científico leva ao desenvolvimento socioeconômico e este ao 

progresso e crescimento. Desenvolver-se ou crescer em linha ascendente, sempre mais e 

melhor, é a meta de muitos governos.

Por outro lado, no final do século XX, constata-se que o modelo industrial 

capitalista ou a racionalidade econômica dominante têm gerado situações “insustentáveis” 

sob vários aspectos: econômico, social, cultural, ambiental, político, etc. Toma-se por base 

a finitude dos recursos naturais e as injustiças sociais existentes. Surgem inúmeras 

propostas de mudanças, muitas delas com o objetivo de garantir que nada mude.

CAVALCANTI lança o questionamento do que se deve sustentar no 

desenvolvimento: a vida na terra, o crescimento contínuo, um dado nível de bem-estar 

médio? E faz referência a dois parâmetros para a sustentabilidade. o ambiental (indica o 

que pode ser feito ou não do ponto de vista biofísico) e o ético (indica o que é permitido 

moralmente fazer) e à prevalência de princípios mínimos de: austeridade, sobriedade, 

simplicidade e não-consumo de bens suntuários. O conceito de sustentabilidade equivale à 

idéia de manutenção do sistema de suporte da vida, ou seja, adoção de comportamento que 

procura obedecer às leis da natureza. Recomenda que o processo econômico sustentável 

deve ser direcionado para:

a) austeridade de vida,

b) renúncia aos padrões de desenvolvimento estabelecidos.
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Deve-se ter em vista o “consumo que pode ser levado adiante sustentavelmente” 

Um modo de vida sustentável envolve viver-se dentro dos limites do possível, tendo por 

base a capacidade de sustentação da Terra. O estilo de vida criado pelo capitalismo 

industrial sempre será o privilégio de uma minoria (Furtado) e tal desenvolvimento cria-se 

às expensas da exaustão do capital natural.275

ALMEIDA considera como uma proposta mais consensual aquela em que “as 

necessidades dos grupos sociais possam ser atendidas a partir da gestão democrática da 

diversidade, nunca perdendo de vista o conjunto da sociedade”, uma proposta que priorize 

as questões sociais e que busque transformar, através da participação política, excluídos e 

marginalizados em cidadãos.276

BECKER compreende a sustentabilidade como sendo múltiplas alternativas que 

cada localidade, região ou nação tem de se inserir em um processo geral de 

desenvolvimento, tendo em vista as suas diferenças culturais, ambientais e de valores (éticos 

e morais).277 Complementa dizendo que é preciso muita ousadia e criatividade para 

conseguir transformar o sonho da sustentabilidade em alternativa que resulte em crescente 

organização e participação direta da população no processo decisório do desenvolvimento 

humano.278

GÓMEZ considera como entrave para a construção de uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável a falta de uma definição clara e precisa do termo, mas 

acrescenta que entende por sustentabilidade um processo de “reorganização das relações 

essenciais da sociedade e uma redefinição das ações dos governos, das empresas e das 

instituições de pesquisa e de ensino.”279 e conclui dizendo que a lógica do capital e o 

desenvolvimento sustentável são antagônicos280 e só será possível construir uma sociedade 

sustentável se a racionalidade econômica do capitalismo for substituída pela racionalidade 

das necessidades sociais.281

Há a necessidade de que ocorram também transformações qualitativas, em que um 

indivíduo passivo passe a ser um sujeito socialmente ativo.
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Segundo GUIDUCCI (apud BECKER), só se conseguirá uma sociedade 

participante e responsável na igualdade, mais livre e mais justa, se não houver a propriedade 

privada e se a mesma estiver baseada numa distribuição social e horizontal de todos os 

trabalhos produtivos e de todas as atividades sociais.282

A questão de fundo que está colocada é a de que: existe ou não sustentabilidade/ 

durabilidade/viabilidade mantendo-se o atual sistema de produção industrial capitalista e os 

atuais niveis de consumo dos países desenvolvidos? Esta discussão toma-se funcional ao 

sistema capitalista, uma vez que surge no momento em que a lógica do mercado aparenta 

triunfar sobre o Estado. A democratização do Estado e o exercício de funções estatais pela 

sociedade civil passam a ser, na visão do poder dominante, fundamentais para a condução 

de transformações qualitativas do Estado.

Por outro lado, se tomado o desenvolvimento sustentável ou viável ou a 

racionalidade ambiental como um projeto alternativo, em um primeiro momento ele(a) 

poderá ser funcional ao sistema, mas com a organização e capacitação da sociedade civil, é 

possível que possa tornar-se um processo emancipatório. Partir-se-ia de transformações na 

realidade local para se chegar ao global e com a ocorrência de inúmeras transformações 

locais simultâneas, mais rapidamente poder-se-ia chegar às transformações globais 

necessárias e desejadas. Local e global estão em interdependência, pois não se conseguirá 

sustentabilidade somente com ações locais, nem mesmo somente com transformações 

globais. Ambas têm que ocorrer, se possível, simultaneamente; no entanto, deve-se ressaltar 

que as transformações globais, muitas vezes, são mais decisivas e podem mais facilmente 

condicionar as transformações locais.

A discussão da sustentabilidade necessita de uma perspectiva multidimensional, que 

envolva economia, ecologia, política e sociedade ao mesmo tempo.

Várias e diferentes concepções de mundo abordam os conceitos de desenvolvimento 

sustentável; no entanto, destacam-se alguns pontos diferenciais:

a) críticas às idéias desenvolvimentistas e de modernidade, com a retomada de 

valores éticos, sociais, humanos, ambientais, espirituais e democráticos,

b) defesa de um “capitalismo verde” que preserve a natureza, mas com progresso e 

avanço tecnológico, porém mantendo os interesses econômicos no centro da 

discussão, a natureza passaria a ser incorporada no processo produtivo; novos 

mecanismos de mercado seriam criados, tendo o mercado (e não a política) como 

controlador dos recursos naturais;
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c) novas alternativas desenvolvimentistas (ecodesenvolvimentistas) que garantam a 

sustentabilidade, principalmente a nível local ou regional;

d) criar uma nova racionalidade ambiental, com base no ecomarxismo ou 

ecossocialismo, fundamentada na sustentabilidade ecológica, na eqüidade social, 

na pluralidade política e na diversidade cultural e tendo como princípios a 

socialização do acesso e da apropriação da natureza, a descentralização 

econômica, o ordenamento ecológico da produção e a participação direta das 

comunidades na gestão dos recursos ambientais,

e) implantar um desenvolvimento viável, com base na propriedade e/ou apropriação 

dos recursos naturais e da natureza, e a partir de um processo de gestão 

patrimonial de recursos naturais, criando um sistema alternativo de valores 

sociopolíticos.

Várias contradições foram apresentadas pela discussão dos diferentes conceitos 

citados, principalmente em relação à realidade existente no momento e à que se deseja no 

presente e no futuro, tais como:

a) expansão desmesurada da esfera econômica contra a diversidade democrática;

b) democracia “aparente”, autoritarismo, centralismo contra participação 

democrática;

c) racionalidade econômica contra uma racionalidade ambiental;

d) a irracionalidade do atual padrão de produção e consumo contra a racionalidade;

e) racionalidade econômica dominante contra uma nova racionalidade do sistema 

capitalista (“capitalismo verde”);

f) sistema industrial capitalista contra sistemas naturais;

g) países do Norte, desenvolvidos, industrializados contra países do Sul, em 

desenvolvimento, portadores de biodiversidade;

h) hegemonia dominante versus nova hegemonia,

i) contra-hegemonia passiva, negativa, defensiva em oposição à hegemonia ativa, 

positiva, ofensiva;

j) mercado globalizado e aberto contra mercados nacionais de controle do Estado;

k) mundialização dos mercados, transnacionalização econômica contra a 

globalização produtiva, sistema integrado de produção (parcerias, consórcios, 

filiais, etc.);

1) soluções globais ou soluções locais/regionais;

m) financiamento contra endividamento;

n) políticas neoliberais e poderio militar contra políticas socialistas, humanistas,
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o) o político-econômico em contradição com o socioambiental; 

p) concorrência intercapitalista transnacionalizada contra estratégias concorrenciais 

sustentáveis,

q) competitividade ou concorrência contra múltiplas alternativas de sustentabilidade; 

r) a democracia político-formal contra a democracia sócio-real; 

s) um bem não público ou particular, individual contra um bem público ou coletivo; 

t) ciência econômica tradicional contra uma ciência econômica ecológica; 

u) desenvolvimento econômico dominante contra desenvolvimento sustentável ou 

ecodesenvolvimento; 

v) insustentabilidade contra sustentabilidade ou viabilidade; 

w) capital versus natureza;

x) riqueza contra pobreza, sendo que o próprio processo de produção da riqueza 

produz a pobreza; 

y) propriedade ou apropriação contra desapropriação;

z) sociedade de consumo contra consumo do estritamente necessário para a 

sobrevivência;

aa) satisfação das necessidades de consumo criadas pelo marketing contra a 

satisfação das necessidades básicas de sobrevivência, 

bb) possuídos contra despossuídos; 

cc) emprego contra desemprego;

dd) mercado informal de trabalho contra mercado formal de trabalho; 

ee) geração presente contra gerações futuras; além de outras.

Como o desperdício e a poluição afetam a quantidade e o custo da produção, eles 

passaram a representar tanto um problema de condições de vida e consumo das populações 

humanas como também um problema do padrão de produção e consumo. Um novo padrão 

de acumulação capitalista vem sendo viabilizado pela tentativa de racionalizar a quantidade 

na proporção qualitativa exata e necessária para melhorar o desempenho competitivo de
283empresas e naçoes.

As transformações que vêm sendo propostas e efetuadas são transformações 

capitalistas, cuja função principal é a de valorizar o capital financeiro, transnacionalizado. 

Conhecimentos científicos e tecnologia alternativa de combate à poluição já existem e não 

será difícil a construção de outros novos; porém, a sua aplicação resulta em uma questão de
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poder (econômico e político). O desafio da sustentabilidade ou viabilidade ou racionalidade 

ambiental, mais que científico e técnico, é político e econômico.

Uma melhor distribuição das riquezas, o bem comum, a eqüidade e a justiça social 

estão colocados como princípios básicos para a garantia da sustentabilidade do planeta; 

assim como, a democracia, as gestões comunitárias de recursos e a participação popular são 

apresentados como fundamentais para a efetivação da sustentabilidade. Há a necessidade da 

construção de novos paradigmas do desenvolvimento, com base em uma racionalidade 

ambiental e de transformações nos processos e nas relações de produção e consumo. 

Capital/trabalho/natureza/cultura devem estar presentes na definição dos processos de 

produção como categorias fundamentais para a elaboração de uma nova teoria de 

desenvolvimento. Há a exigência de uma definição planejada e participada de: o quê, como, 

para quê e para quem produzir.

Somente uma sociedade consciente e organizada, comprometida com estratégias, 

práticas e avaliações de resultados, pode garantir que ocorram as transformações 

necessárias. Para se conseguir a organização e conscientização da sociedade é indispensável 

um profundo e permanente trabalho de educação popular, envolvendo e formando 

“intelectuais” da sociedade civil sensíveis à problemática ambiental. Para se conseguir as 

transformações necessárias é preciso que se forme um movimento amplo, forte e 

capacitado, que possa criar uma nova hegemonia que se sobreponha à hegemonia 

dominante e, assim, se venha a estabelecer os parâmetros da racionalidade ambiental ou da 

sustentabilidade ou viabilidade do desenvolvimento para o presente e o futuro.

O momento é de aprofundamento da crise e é preciso que se consiga que o “velho 

vá embora para que o novo possa surgir”, embora co-existam, pois o novo é gerado dentro 

do velho e resquícios deste permanem no novo.

2.4. SOCIEDADE CIVIL - SER SOCIAL E CONSCIÊNCIA SOCIAL

No mundo inteiro, hoje, e a própria orientação que vem sendo dada pelos eventos 

internacionais organizados pela ONU - Organização das Nações Unidas têm colocado como 

de fundamental importância para a construção de um desenvolvimento sustentável a 

participação e corresponsabilidade da sociedade civil. Por outro lado, existe um grande 

potencial de participação da comunidade que se encontra, muitas vezes, reprimido, 

subestimado ou mesmo inexplorado, disperso, menosprezado.
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Saber aproveitar esse potencial de forma a obter a participação da população; 

organizá-la e engajá-la no processo de melhoramento das condições de moradia, de vida e 

trabalho é um importante desafio que está colocado, hoje, para as administrações públicas 

de todo o mundo.

A participação comunitária também pode estimular as pessoas a buscar participação 

em outras esferas da vida, que poderiam ajudar na construção de uma maior 

sustentabilidade do meio urbano e na diminuição da pobreza.

No entanto, a relação sociedade civil X sociedade política (Poderes Executivo e 

Legislativo ou administração pública em geral) é bastante complexa e envolve uma rede de 

interrelações que se movimenta para um lado e para outro de acordo com aspectos 

conjunturais e demandas específicas.

Para explicar “o ser social e a consciência social”, Marx formula que “a consciência 

nunca pode ser outra coisa senão o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo real 

de vida.”284 “Não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a
• a  • ))285consciência.

Assim, portanto, à medida que as pessoas se envolvem em um trabalho comunitário, 

à medida que se organizam para encaminhar reivindicações vão adquirindo maior 

consciência social e seus compromissos com a comunidade tendem a aumentar.

Para Marx, é através da economia política que se deve procurar conhecer 

profundamente a “anatomia” da sociedade civil e esta nada mais é do que o conjunto de 

relações econômicas, é o conjunto da estrutura econômica e social de um período 

determinado. É a estrutura econômica que desempenha o papel essencial, que é o 

verdadeiro centro, o verdadeiro palco de toda a história, a superestrutura política lhe é 

subordinada e a superestrutura ideológica é dependente da superestrutura política. As 

relações de produção e o grau de desenvolvimento das forças produtivas determinam as 

relações que se estabelecem entre os homens.

Na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações 
determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que 
correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas 
materiais. O conjunto destas relações de produção constitui a estrutura econômica da 
sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política 
e à qual correspondem formas de consciência social. O modo de produção da vida 
material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. 
Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; é o seu ser social que,
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inversamente, determina a sua consciência. (. . .) A transformação da base econômica 
altera, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura.286

Se para a construção de um desenvolvimento sustentável ou de uma racionalidade 

ambiental serão necessárias profundas transformações econômicas, consequentemente 

exigir-se-á alterações também na estruturação do poder dominante, o que não será possível 

se não existir um alto grau de consciência de ser social da maioria da população.

Com base em Marx, tem-se que é preciso explicar a consciência de si mesmo de uma 

determinada época de transformações sociais pelas contradições da vida material, pelo 

conflito que existe entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. O 

desaparecimento de uma organização social só se efetuará após haver esta desenvolvido 

todas as forças produtivas que possa conter. “É por isso que a humanidade só levanta os 

problemas que é capaz de resolver e assim, numa observação atenta, descobrir-se-á que o 

próprio problema só surgiu quando as condições materiais para o resolver já existiam ou 

estavam, pelo menos, em vias de aparecer.”287

O modelo industrial capitalista existe há duzentos anos, mas o problema da 

sustentabilidade da vida no planeta vem sendo colocado de forma mais intensa há menos de 

quarenta anos (a partir da década de 60) e não faltam propostas para solucioná-lo, mas está 

faltando sim uma ação efetiva da sociedade civil de forma que exerça seu poder coercitivo 

sobre as decisões da sociedade política.

GRAMSCI coloca grande responsabilidade nos “intelectuais” para a realização das 

transformações necessárias, pois “são células vivas da sociedade civil e da sociedade 

política: são eles que elaboram a ideologia da classe dominante.”288 No entanto, a cada 

modo de produção corresponde uma classe fundamental e, assim, um tipo de intelectual 289 

“Em cada país, a camada de intelectuais foi radicalmente transformada pelo

286 MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. 2 ed. São Paulo . Martins Fontes,
1983. p. 24 e 25.

287 MARX, Contribuição à ..., p. 25.
288 PORTELLI, Hugues. Gramsci e o bloco histórico. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1990. p. 87.
289 GRAMSCI considera todos os homens intelectuais, “mas nem todos os homens desempenham 

na sociedade a função de intelectuais. Quando se distingue entre intelectuais e não-intelectuais, faz-se 
referência, na realidade, tão-somente à imediata função social da categoria profissional dos intelectuais, isto 
é, leva-se em conta a direção sobre a qual incide o peso maior da atividade profissional específica, se na 
elaboração intelectual ou se no esforço muscular-nervoso. Isso significa que, se se pode falar de intelectuais, 
é impossível falar de não-intelectuais, porque não existem não-intelectuais. Mas a própria relação entre o 
esforço de elaboração intelectual-cerebral e o esforço muscular-nervoso não é sempre igual; por isso, 
existem graus diversos de atividade especifica intelectual. Não existe atividade humana da qual se possa 
excluir toda intervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do homo sapiens.” GRAMSCI, 
Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989 (a), p. 7.



desenvolvimento capitalista.”290 O modo de produção industrial capitalista introduziu um 

outro tipo de intelectual: o quadro técnico, o especialista da ciência aplicada.291

Daí que, para a viabilização de uma racionalidade ambiental ou de um 

desenvolvimento sustentável ou viável é necessário que se crie uma camada de 

“intelectuais” comprometidos com a ideologia da racionalidade ou sustentabilidade e que 

realmente exerçam, organicamente, o seu papel hegemônico e coercitivo. Os “intelectuais” 

vinculam-se sempre a uma classe social, mas para a sustentabilidade ou racionalidade 

ambiental interessa que estes intelectuais estejam vinculados às classes comprometidas com 

a questão ambiental em toda a sua amplitude, no sentido de criar uma nova racionalidade 

desenvolvimentista.

Gramsci distingue, ainda, pelo valor qualitativo de sua função, os seguintes 

intelectuais: o criador, o organizador e o educador.292 No trabalho comunitário, o 

“organizador” e o “educador” desempenham um papel importante, principalmente no 

sentido de organizar a sociedade civil,293 despertar nela novos valores e divulgar a 

“ideologia da racionalidade ambiental, da sustentabilidade ou viabilidade” de forma que se 

busque criar um “bloco intelectual alternativo”,294 capaz de desenvolver e dirigir um sistema 

hegemônico que venha a substituir a atual hegemonia capitalista dominante.

A partir do momento em que este “bloco de intelectuais alternativos” conseguir dar 

direção ao complexo superestrutural e conseguir “soldar”, organicamente, a estrutura295 e a
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291 PORTELLI, 1990. p. 89-90.
292 PORTELLI, 1990. p. 97.
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e conectivas.” GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro. 
Civilização Brasileira, 1989 (a), p. 10-11.

294 A . PIZZORNO (apud PORTELLI) afirma que “o bloco histórico deve ser considerado como “o 
ponto de partida de uma análise: a análise da maneira como um sistema de valores culturais (o que Gramsci 
chama de ideologia) impregna, penetra, socializa e integra um sistema social”. Um sistema social só é 
integrado quando se edifica um sistema hegemônico, dirigido por uma classe fundamental que confia a 
gestão aos intelectuais: realiza-se aí um bloco histórico.” In: PORTELLI, Hugues. Gramsci e o bloco 
histórico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 16.

295 A estrutura é definida por GRAMSCI como sendo “o conjunto das forças sociais e do mundo 
da produção.” GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o estado moderno. Rio de Janeiro : 
Civilização Brasileira, 1989 (b) p. 49.



superestrutura296 na busca de uma racionalidade ambiental para o desenvolvimento, poder- 

se-á conseguir o desaparecimento da atual hegemonia capitalista dominante para dar espaço 

a uma nova hegemonia racional socioambiental, à construção de um novo “bloco histórico 

político-sócio-econômico-ambiental”. Há que entender, no entanto, que todo esse 

processo desenvolve-se como articulação interna de uma situação histórica precisa297, 

de modo que com a morte do velho o novo possa nascer.

A libertação real do ser humano, na visão marxista, só se dá no mundo real e com 

meios reais, como um ato histórico: “de modo nenhum se pode libertar os homens enquanto 

estes não estiverem em condições de adquirir comida e bebida, habitação e vestuário na 

qualidade e quantidade perfeitas. A “libertação” é um ato histórico, não um ato de 

pensamento, e é efetuada por relações históricas, pelo [nív]el da indústria, do com[ércio], 

da [agri]cultura, do inter[câmbio].”298

Para que os homens possam “fazer história”, eles têm que estar em condições de 

poder viver, ou seja, poder comer, beber, habitar, vestir, além de outras. O primeiro ato 

histórico da humanidade é, portanto, a produção dos meios para a satisfação das suas 

necessidades, a produção da própria vida material. “A própria primeira necessidade 

satisfeita, a ação da satisfação e o instrumento já adquirido da satisfação, conduz a novas 

necessidades - e esta produção de novas necessidades é o primeiro ato histórico.”299

PLEKHÂNOV, fazendo referência às palavras de Marx, comenta que o papel e a 

amplitude das massas na ação histórica será tanto maior quanto mais profunda for a ação 

histórica na qual estejam envolvidos.300

Assim, a construção de uma racionalidade ambiental ou de um desenvolvimento 

sustentável ou viável, enquanto um processo histórico, deve envolver amplas massas 

populares. PORTELLI (fazendo referência a GRAMSCI) diz que, em primeiro lugar, deve- 

se criar uma “cultura de massa, capaz de sufocar a ideologia onipresente da classe dirigente 

e fornecer a base ética de uma poderosa organização política”, para depois colocar a 

problemática do poder.301

No processo do desenvolvimento e das relações históricas da humanidade, o 

surgimento da linguagem foi fundamental para as transformações realizadas e, hoje, as
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discussões de sustentabilidade ou viabilidade remetem sempre ao processo da representação 

que as pessoas têm da natureza ou de elementos da natureza.

Marx explica que a linguagem é tão antiga (velha) quanto a consciência e só nasce 

(como a consciência) da necessidade, da carência física do intercâmbio com outros homens, 

sendo fundamental para o estabelecimento de inter-relações sociais. “A linguagem é a 

consciência real prática que existe para outros homens e que, portanto, só assim existe 

também para mim.”302

A consciência é um produto social e continuará a sê-lo enquanto existirem homens. 

No começo, a consciência é acerca do ambiente sensível imediato e da conexão limitada 

com outras pessoas e coisas fora do indivíduo que se vai tomando consciente de si. A 

consciência da natureza é, a princípio, uma consciência puramente animal, em que os 

homens deixam-se amedrontar como os animais. Esta determinada relação que os homens 

mantêm com a natureza (religião natural) é condicionada pela forma de sociedade e vice-
303versa.

a relação limitada dos homens com a natureza condiciona a sua relação limitada uns com 
os outros, e a sua relação limitada uns com os outros condiciona a sua relação limitada 
com a natureza, precisamente porque a natureza mal está ainda historicamente modificada; 
e, por outro lado, a consciência da necessidade (Notwendigkeit) de entrar em ligação com 
os indivíduos à sua volta é o começo da consciência do homem de que vive de facto numa 
sociedade.304

Segundo GODELIER, a sociedade deve ser vista como um subsistema no interior 

de uma totalidade maior, um ecossistema particular no seio do qual populações humanas, 

animais e vegetais coexistem num sistema de inter-relações biológicas e energéticas e a 

percepção social de um meio ambiente não é feita somente de representação positiva ou 

negativa exatas dos contratos de funcionamento dos sistemas técnico-econômicos, mas 

também de julgamentos de valores (positivos, negativos ou neutros) e de crenças 

fantásmicas. Um meio ambiente tem sempre as dimensões imaginárias.305

Gramsci dá grande importância à formação de uma cultura de massa, que pode ser 

compreendida como uma nova ideologia para fazer confronto com a ideologia dominante. A 

formação da consciência, a construção da ideologia, é fruto de todo um processo social, de 

relações sociais e históricas bastante concretas. É a ideologia dominante que, na maioria das
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vezes, informa e forma a consciência (ou falsa consciência, segundo Luckacs) das classes 

sociais dominadas.306

Para ele, ideologia significa “uma concepção do mundo que se manifesta 

implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações da 

vida individual e coletiva.”307

No entanto, considera que só são essenciais as ideologias “orgânicas”, ou seja, 

aquelas vinculadas a uma classe fundamental. No início, a ideologia fica limitada ao nível 

econômico da classe fundamental à qual está vinculada, mas vai-se propagando à medida 

que se desenvolve a hegemonia sobre todas as atividades do grupo dirigente.308

A construção de uma ideologia da sustentabilidade ou racionalidade ambiental 

depende do vínculo que se estabelece com as classes fundamentais e é, aí, que o papel da 

Educação Ambiental Popular Permanente cresce em necessidade e importância.

Gramsci refere-se à unidade pela práxis, pois “a filosofia da práxis realiza a unidade 

da superestrutura ideológica pela unidade dos elementos constitutivos de sua concepção do 

mundo.”309

Gramsci tem uma concepção bastante ampla da ideologia e atribui-lhe papel 

essencial no seio do bloco histórico.

Portelli comenta que, na concepção gramscista, “a ideologia - e a sociedade civil - 

englobam quase todas as atividade da classe dirigente e, assim, da superestrutura. (...) A 

ideologia, concepção do mundo da classe dirigente, deve difundir-se por toda a 

sociedade.”310

Para Gramsci, a filosofia influencia praticamente as normas de vida de todas as 

camadas sociais, graças ao vínculo que mantém com a classe dirigente. Filosofia e senso 

comum interagem e se complementam.

Portelli comenta que, segundo Gramsci,

o papel essencial da filosofia no seio do bloco ideológico é representado - pela influência 
sobre as concepções de mundo difundidas no interior das classes auxiliares e subalternas: o 
senso comum.

Qualquer filosofia “histórica”, isto é, orgânica, deve prolongar-se através do senso 
comum, o que significa que, embora elaborando um “pensamento superior ao senso 
comum e cientificamente coerente”, qualquer movimento filosófico orgânico deve 
permanecer em contato com as camadas populares, os “simples”, e precisa inclusive situar, 
nesse contato, “a fonte dos problemas a estudar ou resolver” a fim de melhor dirigir 
ideologicamente as classes subalternas. Realmente, apesar desse contato, Gramsci constata

306 BUONTCORE, Augusto Cesar. Ideologia e hegemonia na obra de GRAMSCI. Princípios - 
Revista teórica, política e de informação, São Paulo, v. 21, n. 80, maio/jul. 1991.

307 GRAMSCI, Concepção dialética..., p. 16.
308 PORTELLI, 1990. p. 23.
309 PORTELLI, 1990. p. 23.
3,0 Idem, p. 24.
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que a verdadeira relação entre filosofia “superior” e senso comum é garantida pela política, 
que assim assegura a unidade ideológica do bloco histórico.311

Assim, para que o “senso comum” sobre o meio ambiente venha a incorporar o 

conceito de sustentabilidade ou racionalidade ambiental é necessário que esta discussão 

esteja presente entre as classes “simples” e que seus saberes de “senso comum” sejam 

também incorporados em uma filosofia mais elaborada.

Vale lembrar que Marx já afirmava que a teoria só adquire força material quando 

penetra nas massas.

Gramsci diferencia a filosofia do senso comum através dos aspectos individual ou 

coletivo, ou seja, na filosofia predominam “as características de elaboração individual do 

pensamento; no senso comum, ao invés, as características difusas e dispersas de um 

pensamento genérico de uma certa época em um certo meio popular.”312

Portelli complementa a formulação de Gramsci explicando que “o senso comum 

revela-se um amálgama de diversas ideologias tradicionais e da ideologia da classe dirigente 

- o bom senso.” No entanto, os principais constitutivos do senso comum são as ideologias
• 313tradicionais e as religiões, fato este também constatado por Gramsci.

O “senso comum”, no entanto, e o “bom senso” são próprios de cada camada social, 

de forma que, enquanto concepção de vida, existem de várias formas. O “senso comum” 

caracteriza-se por não constituir (mesmo a nível de cada cérebro) “algo rígido e imóvel; 

mas que se transforma continuamente, enriquecendo-se com noções científicas e com 

opiniões filosóficas que penetram no costume. O “senso comum” é o folclore da filosofia, e 

ocupa sempre um lugar intermediário entre o folclore propriamente dito (...) e a filosofia, a 

ciência, a economia dos cientistas”314; o que explicaria, segundo PORTELLI, a coerência 

obtida, autoritariamente, por intemédio da política. Para ele, a definição da própria filosofia 

e o combate ao senso comum é o primeiro dever de qualquer novo grupo social 

homogêneo.315

Para Gramsci, o folclore, mais baixo grau qualitativo da ideologia, é uma 

“concepção de mundo”, mesmo que primitiva e incoerente; “é uma fase relativamente 

enrijecida dos conhecimentos populares de uma certa época e lugar.”316

Tendo em vista que a esfera ideológica da sociedade civil estende-se a todas as 

estratificações sociais da estrutura do bloco histórico, para que a sociedade civil possa

311 Idem, p. 24-25.
312 GRAMSCI, Concepção dialética..., p. 18.
313 PORTELLI, 1990. p. 25.
314 GRAMSCI, Os intelectuais..., p. 178.
315 PORTELLI, 1990. p. 26.
316 GRAMSCI, Os intelectuais..., p. 178.



efetivar a ideologia da sustentabilidade ou racionalidade ambiental como fundamental, 

estruturando um novo bloco histórico, precisa ter uma articulação interna muito complexa.

A “estrutura ideológica” da classe dirigente é definida como sendo “a organização 

material destinada a manter, defender e desenvolver a ‘frente teórica’.”317 É através dessa 

organização ou articulação interna da sociedade civil que a classe dirigente difunde sua 

ideologia.318

Gramsci reúne na “estrutura ideológica”, além das organizações que têm por função 

difundir a ideologia, também os meios de comunicação social (teatro, cinema, rádio, 

televisão, livros, jornais, etc.) e todos os instrumentos que permitam influenciar a opinião 

pública (magistratura, exército, Igreja, sistema escolar, imprensa (a oral - mais rápida, com 

amplo espectro de difusão, mas superficial; e a escrita - mais profunda e arquitetada).

Gramsci hierarquiza as instituições essenciais no interior da “estrutura ideológica” 

da seguinte forma: em primeiro lugar está a Igreja, que se constitui uma verdadeira 

sociedade civil autônoma, sociedade civil dentro da sociedade civil; em segundo lugar 

está o sistema escolar (estatal ou privado) e em terceiro, a imprensa/edição. No entanto, a 

imprensa/edição e a organização escolar são as únicas que abrangem totalmente o 

domínio da ideologia (livros e revistas científicas, políticas, literárias; jornais, etc.). Quanto 

à Igreja, segundo Gramsci, esta mantém uma unidade ideológica “oficial” tanto através da 

política como pela evolução ideológica progressiva.319 Daí a necessidade de uma articulação 

extremamente complexa da sociedade civil para que a ideologia da racionalidade ambiental 

ou sustentabilidade seja difundida.

Na continuidade do processo histórico, Marx explica que a própria história mostra 

que a geração presente continua processos e relações que lhe são legados pelas gerações 

anteriores e que proporcionará a sua continuidade ou não pelas gerações futuras.

N a história, em todos os seus estádios, se encontra um resultado material, uma soma de 
forças de produção, uma relação historicamente criada com a natureza e dos indivíduos 
uns com os outros que a geração é transmitida pela sua predecessora, uma massa de forças 
produtivas, capitais e circunstanciais que, por um lado, é de facto modificada pela nova 
geração, mas que por outro lado também lhe prescreve as suas próprias condições de vida 
e lhe dá um determinado desenvolvimento, um carácter especial - mostra, portanto, que as

^ • 320circunstâncias fazem os homens tanto como os homens fazem as circunstancias.
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Em um processo evolutivo mais avançado, a formação de idéias se dá a partir da 

práxis material.321

Para Marx, a relação dos homens com a natureza fica excluída da história e isso gera 

um antagonismo de natureza e história.322

Referindo-se ao poder ideológico, Marx expõe que as idéias que dominam a 

sociedade são, em qualquer época, as idéias da classe dominante (poderes material e 

espiritual dominantes) e as idéias dominantes são a expressão ideal das relações materiais 

dominantes, sendo estas concebidas como idéias. Os indivíduos que pertencem às classes 

dominantes também têm, entre outras coisas, consciência e, portanto, pensam, “dominam 

também como pensadores, como produtores de idéias, regulam a produção e a distribuição 

de idéias do seu tempo; que, portanto, as suas idéias são as idéias dominantes da época.”323

O desenvolvimento e a formação da consciência posterior são conseqüências do 

aumento da produtividade, da multiplicação das necessidades e do aumento da população e, 

desse modo, desenvolve-se a divisão de trabalho. A partir do momento em que ocorre a 

divisão do trabalho em material (manual) e espiritual (ideologia, religião), a consciência 

pode “ser algo diferente da consciência da práxis existente, de representar realmente

alguma coisa sem representar nada de real - a partir deste momento, a consciência é capaz 

de se emancipar do mundo e de passar à formação da teoria ‘pura’, da teologia, da filosofia, 

da moral, etc., ‘puras’.”324

Quando estas teorias entram em contradição com as relações vigentes é porque as 

relações sociais entraram em contradição com a respectiva força de produção existente.

estes três momentos, a força de produção, o estado da sociedade e a consciência, podem e 
têm de cair em contradição entre si, porque com a divisão do trabalho está dada a 
possibilidade, mais, a realidade de a actividade espiritual e a actividade material, o prazer e 
o trabalho, a produção e o consumo caberem a indivíduos diferentes; e a possibilidade de 
não caírem em contradição reside apenas na superação da divisão do trabalho.

Quando os indivíduos procuram apenas o seu interesse particular, que não coincide 

com o interesse comunitário, passam a ter uma forma ilusória de existência na comunidade. 

“Por outro lado, também a luta prática destes interesses particulares, que realmente se 

opõem constantemente aos interesses comunitários e aos interesses comunitários ilusórios,
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torna necessários a intervenção e o refreamento práticos pelo interesse “geral” ilusório 

como Estado.”326

Para Marx, a sociedade civil é a forma de intercâmbio condicionada (em todos os 

tempos) pelas forças de produção existentes e que, por sua vez, as condiciona.

Já por aqui se revela que esta sociedade civil é o verdadeiro lar e teatro de toda a história, 
e que é absurda a concepção da história até hoje defendida que despreza as relações reais 
ao confinar-se às acções altissonantes de chefes e de Estados.327

A sociedade civil compreende todo o intercâmbio material dos indivíduos numa 
determinada etapa do desenvolvimento das forças produtivas. Compreende toda vida 
comercial e industrial de uma etapa, e nesta medida transcende o Estado e a nação, 
embora, por outro lado, tenha de se fazer valer em relação ao exterior como nacionalidade 
e de se articular como Estado em relação ao interior.328

Quanto mais a sociedade civil dominar o conceito, assumir e exigir a consolidação 

de uma racionalidade ambiental para o processo desenvolvimentista, mais facilmente poderá 

ocorrer a sua viabilidade.

2.5 SOCIEDADE POLÍTICA - A QUESTÃO DO ESTADO

A criação do Estado moderno329 surge como conseqüência do aparecimento da 

propriedade privada moderna. “O Estado só existe por causa da propriedade privada, pelo 

que isto passou também à consciência geral.”330

Marx acrescenta que “como o Estado é a forma em que os indivíduos de uma classe 

dominante fazem valer os seus interesses comuns e se condensa toda a sociedade civil de 

uma época, segue-se que todas as instituições comuns são mediadas pelo Estado, adquirem 

uma forma política.”331

A significação marxista de Estado é que este é produto e manifestação do caráter 

irreconciliável das contradições de classe. O Estado é um órgão de dominação de classe,

326 Ibid., p. 43.
327 Ibid., p. 47.
328 Ibid., p. 97.
329 FEDOZZI explica que o Estado moderno “surgiu através do movimento efetuado pela burguesia 

emergente desde o século XVII, no sentido de conter o poder tradicional. Institucionalmente, esse processo 
ficou conhecido como “constitucionalização” dos direitos de resistência e de revolução, por serem direitos 
sustentados diante dos Estados absolutos que não conheciam a necessidade de proteção aos direitos do 
homem.” In: FEDOZZI, Luciano. Orçamento participativo - reflexões sobre a experiência de Porto 
Alegre. Porto Alegre: Tomo Editorial ; Rio de Janeiro: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão 
Municipal (FASE/1PPUR), 1997. p. 36.

330 MARX, A ideologia alemã, p. 98.
331 Ibid., p. 99.



um órgão de opressão de uma classe por outra, é a criação da “ordem” que legaliza e 

afiança esta opressão, amortecendo os choques entre as classes.332 LENIN acrescenta ainda 

que, para os políticos pequeno-burgueses, o Estado significa a conciliação de classes e não 

a opressão de uma classe por outra.333

Para PLEKHÂNOV, o Estado é “a organização da dominação de uma minoria 

privilegiada, sobre uma maioria mais ou menos escravizada.”334

BECKER interpreta o Estado como “o espaço político mediador das diversas 

contradições e conflitos da sociedade moderna.”335

GRAMSCI coloca a sociedade política (ou Estado) em oposição à sociedade civil 

no seio da superestrutura e define-a como:

a) Sociedade política ou Estado, que corresponde à função de “hegemonia” que o 
grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela de “domínio direto” ou de 
comando, que se expressa no Estado ou governo jurídico.336

b) Sociedade política ou ditadura, ou aparelho coercitivo para conformar as massas
337populares ao tipo de produção e economia de um determinado momento.

c) Governo político..., isto é, aparelho de coerção de Estado, que assegura 
“legalmente” a disciplina dos grupos que não “consentem”, nem ativa nem 
passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na previsão dos 
momentos de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o consenso

338espontâneo.

Como característica definida da sociedade política, na visão gramscista, está o fato 

de que ela agrupa o conjunto das atividades da superestrutura, as quais relacionam-se à 

função de coerção, à manutenção (pela força) da ordem estabelecida; sendo, portanto, um 

prolongamento da sociedade civil. No caso de um momento político-militar, a sociedade 

política é o prolongamento e a concretização da direção econômica e ideológica que uma 

classe passa a exercer sobre a sociedade.339

Portelli explica que Gramsci distingue vários aspectos na sociedade política, “de 

acordo com seu vínculo mais ou menos estreito com a sociedade civil (ditadura pura e 

simples, quando é autônoma, e hegemonia política, quando depende da sociedade civil) e
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333 Ibid., p. 9.
334 PLEKHÂNOV, 1963. p. 52.
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conforme se limita ao nível técnico-militar (de simples uso da força), ou político-militar 

(direção política da coerção).”340

O Estado, por sua função hegemônica, constitui-se em um bloco histórico sob a 

direção da classe fundamental. A hegemonia é ético-política e econômica.

Portanto, o atual modelo industrial capitalista de desenvolvimento se mantém 

porque não se contradiz com a hegemonia do poder dominante vigente e, sendo esta 

hegemonia ético-política e econômica, para se conseguir uma mudança do sistema, modo e 

relações de produção tem-se que construir uma outra hegemonia também ético-política- 

econômica e socioambiental, que contemple os princípios de racionalidade ambiental, 

sustentabilidade, viabilidade ou ecodesenvolvimento.

Para Gramsci, há dois momentos de coerção exercidos pela sociedade política:

a) habitual, consistindo no controle de grupos sociais (contradições entre as classes 

subalternas e a classe dirigente) por mecanismos mais ou menos “legais”;

b) situações excepcionais e temporárias, em que ocorrem períodos de crise orgânica 

e, aí, a sociedade civil apoia-se na sociedade política para conseguir manter sua 

dominação.

Em ambos os casos, a sociedade política apoia-se no aparelho de Estado. No 

entanto, é a função administrativa do Estado que exerce a coerção: a burocracia.341

Gramsci afirma que é a burocracia que exerce o poder coercitivo e que, em certo 

ponto, torna-se casta.342 Ressalta, no entanto, que o aparelho coercitivo do Estado pode 

não exercer o monopólio da força em nome da classe dirigente e que sociedade civil e 

sociedade política são estreitamente imbricadas no seio da superestrutura.343

Para Portelli, a divisão sociedade civil e sociedade política tem valor funcional para 

uma análise dialética (consenso/coerção), pois “não existe sistema social em que o 

consentimento seja a base exclusiva da hegemonia, nem Estado em que um mesmo grupo 

possa, somente por meio da coerção, continuar a manter de forma durável a sua 

dominação.(...) A sociedade civil e a sociedade política mantêm, pois, relações
,,344permanentes.

Para Gramsci, o Estado, antes de dar início a uma ação pouco popular, cria antes 

uma opinião pública adequada, ou seja, organiza e centraliza certos elementos da sociedade 

civil.
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A opinião pública é o conteúdo político da vontade política pública, que poderia ser 
discordante. Essa é a razão pela qual existe a luta pelo monopólio dos órgãos de opinião 
pública: jornais, partidos, parlamento, de modo a que uma única força modele a opinião e 
desse modo a vontade política nacional, dispersando os desacordos numa poeira individual 
e desorganizada.345

Portelli explica que a opinião pública é o exemplo concreto das relações 

permanentes entre o governo político e a sociedade civil que favorece o consenso em torno 

de seus atos. Destaca como essenciais a imprensa marrom e o rádio. Portelli segue dizendo 

que, para Gramsci, “o vínculo entre sociedade civil e sociedade política resulta, nesse caso, 

tão estreito que se torna orgânico”346.

Há o fato também de que determinados órgãos têm um caráter ambivalente, como 

por exemplo o Parlamento, que é um órgão da sociedade política para elaboração das lei e, 

ao mesmo tempo, é um órgão da sociedade civil, enquanto tradução oficial da opinião 

pública. Neste sentido, Parlamento tem por função realizar uma junção entre a força e o
347consenso.

Portelli faz a observação de que a distinção entre a sociedade civil e a sociedade 

política não é organicamente completa; a classe dominante utiliza e combina uma e 

outra, no exercício de sua hegemonia.348 Há uma tendência em substituir essa combinação 

por uma ambivalência cada vez maior dos órgãos da superestrutura. “Teoricamente, são as 

“organizações ditas privadas” que dirigem a sociedade civil e o aparelho coercitivo de 

Estado que gera a sociedade política.”349

Gramsci observa que há uma tendência à estatização da sociedade civil e cita como 

exemplo o caso da Educação, cujo serviço, em uma sociedade moderna, deve ser 

assegurado pelo Estado. São englobados aí também todas as instituições culturais, tais 

como: os teatros, as bibliotecas, os museus, os jardins zoológicos, etc.350

Por outro lado, Gramsci chama a atenção a que pode ocorrer o fato inverso: “diante 

do enfraquecimento da sociedade política, podem surgir da sociedade civil novas forças de 

coerção da classe dominante.”351

Portelli comenta que Gramsci amplia, então, o conceito de Estado, entendendo-o 

como “o conjunto dos órgãos, qualquer que seja seu estatuto formal - organizações

345 GRAMSCI, Antonio. Passato e presente (p. 158). In: PORTELLI, Hugues. Gramsci e o bloco 
histórico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 33.

346 PORTELLI, 1990. p. 33.
347 PORTELLI, 1990. p. 34.
348 Idem, p. 34.
349 Idem, p. 34.
350 Idem, p. 34-35.
351 Idem, p. 35.



‘privadas’ ou aparelho de Estado -, através dos quais é exercida a influência do grupo 

dominante.”352

Ou como: “sociedade civil mais sociedade política, hegemonia encouraçada de 

coerção.”353

Ou ainda: “Estado, em seu significado integral: ditadura mais hegemonia.”354

Portelli resume a definição de Estado em Gramsci através de três características:

a) reúne a superestrutura do bloco histórico, tanto “intelectual e moral”, quanto 

política;

b) apresenta equilíbrio interno entre os dois elementos da superestrutura: sociedade 

civil e sociedade política;

c) a unidade do Estado decorre de sua gestão por um grupo social que assegura a 

homogeneidade do bloco histórico: os intelectuais.355

Para Portelli, o Estado revela-se como “o conjunto da atividade desse grupo social 

particular que constitui a camada dos intelectuais. Sociedade civil e sociedade política são 

dois aspectos da hegemonia da classe dominante.”356

“O Estado era apenas uma trincheira avançada, por trás da qual se situava uma 

robusta cadeia de fortalezas e casamatas.”357

Portelli complementa que

é ao Estado - no sentido gramscista - que cabe criar novos e mais elevados tipos de 
civilização, adequar a “civilização” e a moralidade das mais amplas massas populares às 
necessidades do desenvolvimento continuado do aparelho econômico de produção, portanto 
elaborar, também fisicamente, novos tipos de humanidade.358

Essa atividade estatal será facilitada pela fusão dos intelectuais das duas sociedades no 
seio do Estado.359

Para Gramsci, quando a classe fundamental é progressista faz avançar o conjunto da 

sociedade: “cada Estado é ético, quando em que uma de suas funções mais importantes é a 

de elevar a grande massa da população a um determinado nível cultural e moral 

determinado, nível (ou tipo) que corresponde às necessidades de desenvolvimento das

90

352 GRAMSCI, Antonio. Quaderni. In: PORTELLI, Hugues. Gramsci e o bioco histórico. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 35.

353 GRAMSCI, Maquiavel, a política. . ., p. 149.
354 GRAMSCI, Antonio. Passato e presente. In: PORTELLI, Hugues. Gramsci e o bloco 

histórico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 36.
355 PORTELLI, 1990. p. 36.
356 Idem, p. 36.
357 GRAMSCI, Maquiavel, a política ..., p. 75.
358 GRAMSCI, Maquiavel, a política ..., p. 91.
359 PORTELLI, 1990. p. 41.



forças produtivas e, portanto, aos interesses das classes dominantes.”360 Acrescenta, ainda, 

que as atividades estatais mais importantes são a escola (como função educativa positiva) e 

os tribunais/a Justiça (como função educativa repressiva e negativa), no entanto, no final de 

tudo, predomina uma multiplicidade de outras iniciativas “privadas”, as quais “formam o 

aparelho da hegemonia política e cultural das classes dominantes.”361

Com o desenvolvimento das relações sociais e econômicas, rapidamente há uma 

ruptura no seio do bloco histórico, entre a classe dirigente e as classes subalternas, 

ocorrendo o desaparecimento do Estado-ético.362

Portelli conclui dizendo que, para Gramsci, “o momento da sociedade civil é o 

momento primordial da superestrutura.”363

Gramsci retoma Marx para afirmar que qualquer análise do bloco histórico deve 

estar nos limites de dois princípios:

a) o de que nenhuma sociedade assume encargos para cuja solução ainda não existam as 

condições necessárias e suficientes, ou que pelo menos não estejam em vias de aparecer e 

se desenvolver;

b) o de que nenhuma sociedade se dissolve e pode ser substituída antes de desenvolver e 

completar todas as formas de vida implícitas nas suas relações.364

Estes princípios também são válidos para o processo de substituição do atual 

modelo industrial capitalista de desenvolvimento por uma racionalidade ambiental que dê 

sustentabilidade à vida no Planeta.

Há que considerar também que todo movimento superestrutural orgânico deve ter 

como características dois aspectos:

a) deve ser “necessário” à estrutura, deve organizar os grupos sociais e dirigi-los de 

acordo com as condições socioeconômicas;

b) assim, os movimentos superestruturais orgânicos adquirem caráter permanente.365

Para Gramsci, os intelectuais são os funcionários da superestrutura366 em nome

da classe que representam e à qual estão estreitamente vinculados, social e
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economicamente.367 No bloco histórico, “as forças materiais são o conteúdo e as 

ideologias, a forma.”368

A Educação Ambiental Popular Permanente pode ser um instrumento de 

organização e direção dos diferentes grupos sociais; bem como, pode representar uma 

atividade orgânica permanente à medida em que seja uma atividade ideológica e que 

contribua para a formação de “intelectuais” alternativos para a defesa da racionalidade 

ambiental ou sustentabilidade. Pela filosofia da práxis, buscar-se-á elevar o nível do ‘senso 

comum’ ao nível do ‘bom senso’, a uma visão superior (a filosofia) e, assim, formar 

dirigentes (lideranças) de massas (“intelectuais”), quadros sociais.

Para Gramsci, a superestrutura é o elemento motor do bloco histórico e o papel 

essencial, no seio da superestrutura, é desempenhado pela sociedade civil.369

(. . .) o movimento da história depende da consciência que tal ou qual grupo social tem da 
possibilidade de ação e luta que lhe são consentidas por determinadas condições objetivas; 
o grupo social, uma vez reconhecendo as condições materiais de sua ação, toma-se, como 
meio, livre para “transformá-las em meio de liberdade, instrumento para criar uma nova

370forma ético-política, origem de novas iniciativas”

Segundo Gramsci, a passagem qualitativa se dá no momento da “catarse”, ou seja, 

quando ocorre “a passagem do momento puramente econômico (ou egoísta-passional) ao 

momento ético político, isto é, à elaboração superior da estrutura em superestrutura na 

consciência dos homens. Isso significa também a passagem do ‘objetivo’ ao ‘subjetivo’, ou 

da ‘necessidade’ à ‘liberdade’.”371

O momento intermediário situa-se a nível de sociedade civil.372

Estudando as relações entre estrutura-superestrutura, Gramsci distingue vários

graus:

a) O mais primitivo - é quando a correlação de forças está estritamente vinculada à 

estrutura e as superestruturas são um prolongamento direto desta;

b) Segundo nível - é o da correlação de forças políticas, definido por Gramsci 

como “a avaliação do grau de homogeneidade, autoconsciência e organização 

alcançado pelos vários grupos sociais.”373 Este nível envolve várias etapas, desde 

a tomada de consciência negativa (fase econômica - o grupo toma consciência 

de sua homogeneidade e interesses próprios exclusivamente no plano das

367 PORTELLI, 1990, p. 49.
368 GRAMSCI, Concepção dialética..., p. 63.
369 PORTELLI, 1990. p. 52.
370 PORTELLI, 1990. p. 52.
371 GRAMSCI, Concepção dialética..., p. 53.
372 PORTELLI, 1990. p. 53.
373 GRAMSCI, Maquiavel, a política ..., p. 49.
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estruturas econômicas, sem questionar o sistema hegemônico estabelecido) até à 

tomada de consciência positiva (passagem da estrutura à esfera das 

superestruturas complexas, catarse). Prevalece uma ideologia que determinará, 

além da unicidade dos fins econômicos e políticos, também a unidade intelectual 

e moral, colocando todas as questões de luta “em plano “universal”, criando 

assim a hegemonia de um grupo social fundamental sobre uma série de grupos 

subordinados.”374 As ideologias de reflexo passivo da estrutura tornam-se parte 

integrante da superestrutura; a sociedade civil é o momento mediador entre
375estrutura e superestrutura.

Para Gramsci, “a superestrutura ético-política tem um papel de importância igual ao 

de sua base econômica”376

Há uma relação dialética entre dois momentos igualmente determinantes: “o 

momento estrutural e o momento ético-político.” E o estrutural que gera, diretamente, a 

superestrutura, a qual, no início, não é mais do que o reflexo daquela; durante algum tempo, 

a estrutura influi constantemente sobre a atividade da superestrutura, que fica submetida a 

limites estruturais precisos. Já, o momento ético-político desempenha um papel motor. “E 

ele que desenvolve a consciência de classe dos grupos sociais, que os organiza política e 

ideologicamente; no seio da superestrutura, então, desenrola-se o essencial do movimento 

histórico e a estrutura torna-se o instrumento da atividade superestrutural.”377

Engels cita como um dos traços característicos essenciais do Estado o fato de existir 

uma força pública separada da massa do povo.378

E conclui dizendo que o Estado não é um poder que se impôs à sociedade de fora 

para dentro, mas é um produto da sociedade, em função do grau de seu desenvolvimento;

é a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela 
própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas 
para que esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se 
devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder 
colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê- 
lo dentro dos limites da “ordem”. Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela 
se distanciando cada vez mais, é o Estado.379
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Por fim, Engels sugere que: “a democracia na administração, a fraternidade na 

sociedade, a igualdade de direitos e a instrução geral farão despontar a próxima etapa 

superior da sociedade para a qual tendem constantemente a experiência, a razão e a 

ciência.”380

Considerando que para a viabilização de uma racionalidade ambiental ou 

sustentabilidade ou viabilidade do desenvolvimento é necessário que haja democracia, 

participação, interação, eqüidade e conhecimento do funcionamento dos ecossistemas 

(instrução, informação, investigação, etc.), a sua conquista significará a catarse, ou seja, a 

passagem de um momento quantitativo para o qualitativo; assim como, significará também 

uma etapa superior da sociedade para a qual tendem constantemente a experiência, a 

razão e a ciência e exigirá que novas relações sociais de produção tenham sido criadas, 

transformando os atuais meios/modos/sistemas/forças de produção. Para que isso ocorra, 

é necessário que exista uma forte unidade entre a filosofia da práxis381 e o movimento 

espontâneo das massas.

2.6. O ESTADO MODERNO EM MAX WEBER, CLAUS OFFE E POULANTZAS

Um outro enfoque na relação sociedade civil X sociedade política ou Estado pode 

ser feito com base na sociologia do Estado de Max Weber. Em sua definição de Estado, 

destaca o monopólio da força física como meio peculiar que torna possível o exercício do 

poder superior a todos os demais; porém essa força deve ser legítima. Partindo do tema da 

legitimidade do poder, Weber procura individuar e descrever as formas históricas do poder 

legítimo, sendo esse compreendido como distinto da mera força. “O Estado é aquela 

comunidade humana que no interior de um determinado território reclama para si (com 

éxito) o monopólio da coação física legítima.”382

O tema da dominação é tratado por Weber a partir da eficácia da qual deriva a 

legitimidade.

380 Ibid., p. 201.
381 “Para Gramsci, a ‘filosofia da práxis’ é uma ideologia historicamente orgânica, porque ela é a 

própria teoria das contradições da sociedade. É uma ideologia que engloba em si a crítica das demais 
ideologias, especialmente daquela da dominação de classe. (...) Portanto, a ‘filosofia da práxis’, (...), tem 
como tarefa a crítica da totalidade das relações sociais, iniciando pela autocrítica da própria classe. (...) 
Todavia, se a ‘filosofia da práxis’ é uma ideologia crítica das contradições de classe, é ao mesmo tempo uma 
expressão mais ou menos completa destas contradições, ainda que sob uma forma consciente. Desta 
maneira, liga-se à ‘necessidade’, e não ainda à ‘liberdade’, a qual apenas existe como projeto histórico, 
como utopia.” SCHERER-WARREN, llse. Movimentos sociais: um ensaio de interpretação sociológica. 
3. ed. (Série Didática). Florianópolis: Ed. daUFSC, 1989. p. 71-72.

382 WEBER, Max. Economia y sociedad. México : Fondo de Cultura Econômica, 1992, p. 1056.
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Segundo FEDOZZI, a categoria da legitimidade é colocada por Weber no centro 

da teoria do Estado e da fundamentação do poder. Weber formula diversos tipos históricos 

de legitimação do poder, os quais representam os vários modos pelos quais se manifesta o 

fundamento do poder político. A legitimação é uma justificação interna de obediência, 

com caráter subjetivo, ou seja, através daquilo que acreditam (da sua “crença”), os 

indivíduos legitimam o poder segundo a validade do que é racional (valores ou fins), 

segundo a força da tradição ou segundo a virtude do carisma. A dominação é definida 

como “a probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo deteminado para 

mandatos específicos.” O tipo de dominação é determinado, na maioria das vezes, pela 

natureza dos motivos da obediência.383

Weber constrói três tipos ideais ou puros de poder legítimo:

a) racional legal - representa o agir social segundo o objetivo ou valor. A 

autoridade legal se dá por obediência às ordenações impessoais e objetivas 

legalmente estatuídas e às pessoas por ela designadas, conforme o mérito da 

legalidade formal de suas disposições dentro do círculo de sua competência. O 

poder é exercido por meio de um quadro administrativo-burocrático.

b) tradicional - obedece-se à pessoa do senhor conforme a tradição e vinculado a 

ela por motivos de piedade, no círculo de abrangência. Há a dominação 

patrimonial. A existência de “direitos” é sempre dependente da “doação” e não 

como princípio da organização estrutural da sociedade. Uma das principais 

formas de expressão desse tipo de dominação é o sistema de clientela, baseado 

essencialmente numa relação de dependência econômica e política.

c) carismático - é o agir social afetivo - obedece-se ao caudilho carismaticamente 

qualificado por razões de confiança pessoal na revelação, heroicidade ou 

exemplaridade, dentro do círculo em que a fé no seu carisma tem validade.

Para FEDOZZI, a forma-cidadania, na modernidade, corresponde ao processo de 

racionalização do Estado (de acordo com a formulação de Weber), ou seja, a 

impessoalização do poder, mediante o seu processo de legalização, assim como a 

separação entre o poder econômico e o poder político e a separação entre o poder privado e 

o público; a generalidade e a abstratividade formal da lei em comum acordo com os valores 

da igualdade, da segurança e da liberdade384

FEDOZZI, citando CASTRO, diz que a adaptação do vínculo clientelista (poder 

tradicional) é percebida principalmente nos processos sociais de transformação entre o
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tradicional e o moderno. Essa adaptação do clientelismo parece ser maior onde a 

interpenetração entre o modo capitalista de produção e as formas de organização política 

“moderna” estão apoiadas num aparelho político-administrativo centralizado e oligárquico. 

A troca de favores é elemento particular que unifica o fenômeno clientelista, seja ele 

tradicional ou moderno. Forma-se uma rede de fidelidades pessoais.385

No caso de uma gestão racional democrática e participativa dos meios natural e 

social, tomando por base os tipos de poder acima, o que parece ser mais legítimo para o 

processo de sustentabilidade ou viabilidade do desenvolvimento é o racional legal, uma vez 

que visa implementar o contrato que limita o poder arbitrário de governantes e 

administradores. No entanto, considerando que o surgimento de atores sociais subalternos e 

de conflitos em relação aos direitos de cidadania torna complexas as formas de legitimação 

do poder, apontando para uma crise de legitimidade da legalidade, novas formas de 

legitimação da dominação são exigidas.

OFFE aponta como estratégia alternativa de legitimação do estado social o 

consenso político, a “legitimação pelo procedimento”. A política administrativa sócio- 

estatal substitui o tipo de dominação legal-burocrática através de uma conversão de 

direção oposta do processo. A eficiência é definida pela realização de funções e pela 

tentativa de provocar efeitos.386 “O Estado capitalista está exposto a imperativos de ação
387funcional que obrigam seus atores a contradizer-se constantemente.”

O Estado “capitalista global ideal” deveria ter uma organização análoga à do 

capital e “ser, simultaneamente, uma formação capaz de contrapor-se aos interesses 

particulares e estreitos dos capitalistas individuais e de suas organizações políticas, sob a 

forma de um poder controlador, tutelar, soberano e objetivado”.388

Esse caráter é fundamental para que os interesses específicos dos grupos sejam 

integrados aos interesses mais altos do capital global. Este “Estado de classe” visaria 

garantir as condições para a realização do processo de acumulação, o qual somente é 

factível se a força de trabalho adquire a forma de mercadoria, através de sua venda no 

mercado. Como o processo industrial capitalista progride de maneira assimétrica, carece de
389tutela do Estado para regular o mercado de trabalho e o processo de proletarização.
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A legitimação da ação administrativa toma por base três fontes, segundo um 

conceito de racionalidade tridimensional:

a) teste de conformidade legal - a nível burocrático; aplicação de premissas 

decisórias;

b) teste de efetividade funcional - a direção do processo de conversão se inverte, 

fundindo a administração e a política, o problema passa a ser a escolha de 

premissas adequadas, do ponto de vista jurídico, organizacional, e pessoal;

c) teste de consenso político - voltado para a base social e recorrendo, para a ação 

executiva, a uma esfera de valores substanciados e postulando-se um consenso 

universal em tomo desses valores.390 Nesse nível, a execução de planos e funções 

estatais é assumida tanto pela administração pública como pelo cidadão individual 

e suas organizações sociais, que se tomam “co-agentes e instâncias executoras do 

planejamento consensuado.”391

FEDOZZI, fazendo referência a Lafer, explica que a insuficiência da legitimidade 

puramente racional-legal tem levado ao ressurgimento de propostas vinculadas às correntes 

neocontratualistas, as quais sustentam a visão de que a unidade do Estado e do Direito é 

“um processo contínuo e aberto de refundação do pacto político geral das sociedades”, o 

que, por sua vez, somente encontra viabilidade através da instituição e do fortalecimento de 

novas esferas públicas democráticas, unindo princípios da democracia representativa com a 

participação direta dos cidadãos e dos atores sociais.392

Na perspectiva da racionalidade ambiental ou do desenvolvimento sustentável ou 

viável, a ação da administração pública deve buscar o consenso político, ultrapassando a 

legitimidade formal-legal ou a meramente procedimental.

No caso do Brasil, em que co-existem formalidade racional-legal e forte cunho 

patrimonialista no exercício efetivo do poder393, há um distanciamento profundo da 

perspectiva de uma racionalidade ambiental ou sustentabilidade ou viabilidade
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390 OFFE, op. cit., p. 222-232.
391 FEDOZZI, Op. cit. p. 62.
392 Idem, p. 62-63.
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social, que tem na marginalização popular em relação aos espaços públicos, uma característica histórico- 
estrutural de nossa formação social e política.” Idem, p. 67-68.



desenvolvimentista, o que só poderá ser concretizado se ocorrerem mudanças institucionais 

significativas que levem à formação de um poder impessoal, objetivo e racional, que 

substituam as práticas de cunho patrimonialistas394 na gestão pública.

Tanto OFFE como POULANTZAS afirmam que o Estado não se encontra 

exclusivamente submetido às determinações das classes dominantes, não podendo reduzir- 

se nem a um Estado-instrumento, nem a um Estado-sujeito. Para ambos o Estado tem 

relativa autonomia e desempenha papel junto às classes trabalhadoras. Se POULANTZAS 

remete à presença das classes dominadas no interior do Estado, como focos de oposição ao 

poder das classes dominantes e entende que o Estado está presente na própria constituição 

das relações de produção395; OFFE mostra que a função maior do Estado capitalista (única 

estratégia geral de ação do Estado) consiste em criar condições segundo as quais cada 

cidadão é incluído nas relações de troca, buscando solucionar o problema da 

transferência duradoura de trabalho não assalariado em trabalho assalariado. Para isso, o 

Estado capitalista expande sua tutela e seu controle a praticamente todos os espaços e 

momentos do cotidiano das classes trabalhadoras.396 Vale lembrar que MARX já apontava a 

ação do Estado na conservação da força de trabalho enquanto fonte inesgotável de riqueza 

para o sistema capitalista.397

POULANTZAS compreende o Estado como

a condensação material e específica de uma relação de forças entre classes e frações de
,  398classe.

O Estado constitui portanto a unidade política das classes dominantes: ele instaura essas
classes como classes dominantes.3"
O Estado, como é o caso de todo dispositivo de poder, é a condensação material de uma

,  -  400relaçao.

Estão presentes no Estado “as lutas populares inscritas na sua materialidade 

institucional”, as contradições inerentes ao “processo de reprodução e acumulação do 

capital” e as contradições inerentes à “estrutura e ossatura material do Estado”, tornando-o 

um lugar de organização do bloco no poder e permitindo-lhe uma autonomia relativa em 

relação a uma ou outra de suas frações.401 As classes dominadas têm maneira específica de
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395 POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. 2 ed. Rio de Janeiro : Edições Graal,
1985. p. 152-167.

396 OFFE, op. cit., p. 15-32.
397 MARX, Contribuição à crítica..., 1983.
398 POULANTZAS, op. cit., p. 148.
399 Idem, p. 145.
400 Idem, p. 167.
401 Idem, p. 152 - 155; 166.



se inscrever no Estado, o que ocorre diferentemente dos grupos dominantes. Em ambos os 

casos a inserção se dá a partir do interior da instância estatal e, em seguida, é absorvida por 

ela. As lutas políticas se instauram no interior do Estado. Mas, enquanto as classes 

dominantes criam aparelhos com poder próprio, as classes dominadas se fazem presentes 

mediante a gestação de focos de oposição às classes dominantes. O arcabouço do Estado 

consiste em mecanismos internos de reprodução da relação dominação-subordinação.402

Segundo AMMANN, Poulantzas afirma que todo Movimento Social, em seus 

aspectos políticos, está forçosamente localizado no terreno estratégico do Estado e que os 

poderes e as lutas não são redutíveis nem ao Estado, nem à política. O Estado infiltra no 

tecido social incontáveis mecanismos de controle e cooptação. E possível modificar a 

relação de forças no próprio terreno do Estado, a partir de suas contradições. Sua 

materialidade específica precisa ser radicalmente transformada. A conquista do poder passa 

pelas lutas e movimentos que extrapolam o âmbito estatal, como é o caso, por exemplo, do 

Movimento de Bairros.403

No caso do Brasil, cujo modelo de crescimento é concentrador e de natureza 

excludente, o Estado contribui para a agilização ampliada do capital (transforma-se 

inclusive em produtor direto de mais-valia) e vem a constituir-se em agente produtor e 

organizador das desigualdades sociais.404 A subordinação do social ou a sua completa 

desconsideração é característica fundamental do desenvolvimento capitalista brasileiro.405 

Assiste-se a uma regressão do social: privatização da saúde e da educação, supressão de 

direitos fundamentais do trabalhador, transformação de serviços públicos essenciais em 

empresas privadas, serviços sociais insuficientes e ineficientes (tanto pela instância pública 

como pela privada), etc.406

Considerando que a problemática ambiental é bastante conflitante, uma vez que 

aglutina inúmeras contradições, dentro e fora do aparelho estatal, o saber gerir e reduzir ou 

eliminar tais conflitos é tarefa fundamental para uma estratégia de racionalidade ambiental, 

de sustentabilidade ou de viabilidade do desenvolvimento e a Educação Ambiental
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4U" Idem, p. 164.
403 POULANTZAS, Nicos. O Estado, os movimentos sociais, o partido. Última entrevista com 

Nicos Poulantzas. Espaço e Debates, n. 9, Ano 3, 1983. In: AMMANN, Safira Bezerra. Movimento 
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405 AMMANN, 1991. p. 29.
406 OLIVEIRA citado por AMMANN, Safira Bezerra. Movimento popular de bairro - de frente 

para o Estado, em busca do parlamento. São Paulo: Cortez, 1991. p. 29-30.



Popular Permanente tem um importante papel a desempenhar no sentido de organizar, 

formar, informar, politizar e mobilizar a população para esse fim.

2.7 MOVIMENTOS SOCIAIS E MOVIMENTO POPULAR DE BAIRRO

Os Movimentos Sociais (MS) existem desde centenas de anos, no entanto, somente 

neste século é que passou a ser preocupação dos cientistas sociais. No início do século XX, 

os conceitos de MS abrangiam quase que exclusivamente as organizações sindicais 

(proletariado industrial). Atualmente, este conceito está bastante ampliado e, embora 

enfocando prioritariamente a problemática urbana, não se restringe a ela, ou seja, envolve 

tanto os espaços urbanos como os rurais (MST - Movimento dos Sem Terra, por exemplo).

CASTELLS apresenta a seguinte definição: “Movimentos Sociais são sistemas de 

práticas sociais contraditórias, isto é, que controvertem a ordem estabelecida a partir das 

contradições específicas da problemática urbana.”407

Estão presentes nesta formulação os critérios de espaço urbano, controversão ou 

subversão da ordem estabelecida e as contradições do viver na cidade (luta por moradia, 

acesso a serviços coletivos na área de educação, saúde, cultura, lazer, transportes, etc.). O 

fenômeno da urbanização, bem como as demais contradições do sistema capitalista estão 

presentes dentro de uma perspectiva da totalidade. Havendo a intervenção do Estado 

(integração-repressão) para manter a ordem, surge um “contra-movimento”

Dois anos mais tarde, em 1978, CASTELLS apresentou novo conceito de 

Movimentos Sociais destacando a importância do processo de articulação conjuntural, o 

espaço urbano e a modificação da correlação de forças na luta de classes. A transformação 

estrutural do sistema aparece como objetivo e não condição.

Por Movimento Social se entende um sistema de práticas que resulta da articulação de uma 
conjuntura definida, a um tempo pela inserção dos agentes de suportes na estrutura urbana 
e na estrutura social, e de natureza tal, que seu desenvolvimento tende objetivamente para a 
transformação estrutural do sistema urbano ou para uma modificação substancial da 
correlação de forças na luta de classes, ou seja, em última instância, no poder do
r? ~ i. j  40 8Estado.
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Na conceituação apresentada por Alain TOURAINE, estão presentes os conflitos de 

classes e o “sistema de ação histórica”, ou seja, “o sistema de influência da historicidade 

sobre a prática social” e “historicidade” é a “produção da sociedade (. . .) por si mesma.” A 

historicidade é constituída pela acumulação, pelo modo de conhecimento e pelo modelo 

cultural, sendo que este influencia profundamente o sistema da ação histórica.

“Movimentos Sociais são a ação conflitante de agentes das classes sociais, lutando 

pelo controle do sistema de ação histórica.”409

“Movimentos Sociais são forças centrais que lutam umas contra as outras para 

dirigir a produção da sociedade por ela mesma, a ação de classe pela direção da 

historicidade.”410

TOURAINE considera os Movimentos Sociais o “núcleo da análise do social” e os 

Novos Movimentos Sociais são o agente coletivo que pode desempenhar papel central na 

sociedade.

AMMANN chama a atenção para o fato de que nem todos os movimentos 

reivindicatórios ou movimentos urbanos são Movimentos Sociais de fato (podendo sê-lo 

em potencial), pois estes supõem confronto com a ação estatal, contestação, protesto. No 

caso das Associações de Moradores, quando têm um cunho meramente promocional e não 

contestatório, mesmo quando organizadas para reivindicar melhorias para o bairro mas que 

o fazem em forma de ação cooperativa com a ação estatal, são movimentos 

reivindicativos.411 Explica ainda que, todo Movimento Social está no interior das relações 

sociais, as quais passam necessariamente pelas relações de produção, e é contra certos 

aspectos ou manifestação destas relações que ele protesta. Seu adversário visível pode ser o 

Estado ou outros representantes diretos da exploração. Assim, os moradores lutam contra o 

Estado (adversário visível) quando não recebem o tratamento adequado às reivindicações 

de oferta de bens e serviços no âmbito do bairro onde moram. O protesto dos Movimentos 

Sociais pode ser também contra determinadas relações de produção ou contra os seus 

desdobramentos. Nem sempre a luta é contra um fato consumado ou em vigor; mas pode 

ser contra um “vir-a-ser”, como por exemplo a Reforma Agrária.412

Para GOHN, os Movimentos Sociais Urbanos são resultados de relações que se 

estabelecem com diferentes agentes da sociedade civil e sociedade política, mas que,

409 TOURAINE, Alain. Production de la societé. Paris, Ed. du Seuil, 1973. p. 347. In: 
AMMANN, Safira Bezerra. Movimento popular de bairro - de frente para o Estado, em busca do 
parlamento. São Paulo: Cortez, 1991. p. 15.

410 TOURAINE, Alain. La voix et le regard. Paris, Ed. du Seuil, 1978. p. 46. In: AMMANN, 
Safira Bezerra. Movimento popular de bairro - de frente para o Estado, em busca do parlamento. São 
Paulo: Cortez, 1991. p. 16.

411 AMMANN, 1991, p. 17.
412 Idem, p. 17-18.
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isoladamente, não podem ser considerados movimentos e, sim, simples manifestações 

reivindicatórias.413

Dependendo da articulação de forças que contêm, os Movimentos Populares 

Urbanos podem apresentar projetos político-ideológicos e culturais diferenciados, ou seja, 

se estão articulados com o Estado, com a Igreja e/ou com facções e partidos políticos.414

No caso do Brasil, a articulação dos Movimentos Populares Urbanos com o Estado, 

GOHN observa que este pode apresentar dupla natureza:

a) expressando força e poder, garantindo a dominação de classe (essência do 

Estado), através de um discurso universalizante;

b) apresentando-se como acima das classes (aparência de neutralidade), utilizando- 

se do discurso da igualdade. As vezes, o Estado age como indutor do 

movimento, tendo como objetivo adiantar-se à solução de um conflito
415existente.

Destaca-se também o papel dos técnicos que podem atuar de duas formas:

a) prestando assessoria aos movimentos populares, abrindo-lhes espaços nos 

aparelhos governamentais, dando-lhes acesso a informações;

b) contribuindo para a desmobilização do movimento, através da burocratização.
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413 GOHN, Maria da Glória. Movimentos Populares Urbanos e Democracia. Serviço Social & 
Sociedade. São Paulo : v. 6, n. 17, p. 16, abr. 1985.

414 GOHN, Maria da Glória. Movimentos Sociais Urbanos no Brasil: produção teórica e projetos 
politicos. Serviço Social & Sociedade. São Paulo, v. 8, n. 25, p. 63-67, dez. 1987. JACOBI critica a 
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movimentos e a estrutura partidária, o papel dos agentes externos e a formação de identidades culturais e 
políticas. (...) De fato, poucos movimentos podem ser considerados com conexões partidárias definidas. E 
justamente a partir destas vinculações, entretanto, que se toma possível compreender o caráter e as 
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Enfatizam que a emergência de inúmeros movimentos sociais no Brasil está particularmente vinculada à 
ação que a Igreja Católica, através das comunidades eclesiais de base, as diferentes forças da esquerda e os 
partidos políticos têm desenvolvido nos últimos anos. A partir de 1982, a perspectiva apartidária dos 
movimentos urbanos começa a se dissipar, crescendo o número de lideranças populares que vêem nos 
partidos políticos (com todas as suas deficiências) um espaço para ampliar a sua participação, assim como 
para obter uma resposta maior do Estado. (...) ..., verifica-se que, apesar da sua retórica antiestatal, a 
maioria dos movimentos demanda algum tipo de intervenção do Estado na solução do seus problemas 
(Boschi, 1984). Ficam, portanto, explícitas as diversidades, configurando que, se por um lado os 
movimentos redescobrem novas formas de ação e participação, o Estado também amplia seu espaço e 
modifica sua dinâmica de interação.” JACOBI, Pedro. Movimentos sociais e políticas públicas. São 
Paulo: Cortez, 1993. p. 18-20.

415 GOHN, Maria da Glória. Movimentos Sociais Urbanos no Brasil: produção teórica e projetos 
políticos. Serviço Social & Sociedade. São Paulo, v. 8, n. 25, p. 63-67, dez., 1987. Para JACOBI, o 
“Estado capitalista tende a representar hegemonicamente os interesses das classes dominantes, sendo que 
estes interesses apresentam contradições que fazem com que frequentemente o Estado assuma um caráter 
ambíguo nas suas intervenções. (...) Embora nem sempre identificado como alvo direto da mobilização 
coletiva, o Estado tem funcionado como propulsor dos movimentos sociais, principalmente em decorrência 
da sua inoperância ou omissão na área de fornecimento de serviços coletivos.” JACOBI, Pedro. 
Movimentos sociais e políticas públicas. São Paulo. Cortez, 1993. p. 17.



A Igreja teve um papel de fonte geradora de Movimentos Sociais, no período do 

regime militar, através da Teologia da Libertação e ao abrir seus espaços físicos e dar 

orientação espiritual-ideológica às massas populares, principalmente das grandes cidades. 

Em relação ao vínculo que se estabelece com o partido político, este se dá, geralmente, via 

liderança e assessorias ao movimento, tendo por objetivo principal elevar o nível de 

consciência da população.416

Os Movimentos Sociais podem referir-se ou estar representados por uma classe 

social, uma etnia, uma região, uma religião, um partido político, ou por várias outras 

categorias. Ao conterem uma problemática urbana, que tem a ver com o uso, a distribuição 

e a apropriação do espaço urbano, são ditos Movimentos Sociais Urbanos. Quando se 

referem às organizações por local de moradia, AMMANN denomina de Movimento 

Popular de Bairro (MPB)417 e GOHN refere-se a Movimentos Sociais Populares Urbanos 

(MSPU)418.

Estes MPB ou MSPU, embora não sendo homogeneamente constituído por 

indivíduos de uma única classe social, reúnem frações da classe dominante ou da classe 

dominada, passando sua luta pela questão de classe no interior da sociedade, ou seja, são 

movimentos de “caráter de classe”.419

Pelo caráter criador e potencialmente transformador, a práxis tem grande 

importância no que diz respeito aos movimentos urbanos e aparece expressa pela forma 

como o mesmo se organiza, como se articula em relação às bases, que direção tem, que 

sentido sua organização dá ao movimento; se é autônomo ou dirigido por agentes externos,
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416 GOHN, Maria da Glória, v. 8, n. 25, p. 63-67, dez., 1987.
417 AMMANN, 1991. p. 20 e várias outras desta mesma obra.
418 GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e luta pela moradia. São Paulo: Edições 

Loyola, 1991. p. 34 e várias outras desta mesma obra; GOHN, Maria da Glória. Movimentos Sociais 
Urbanos no Brasil: produção teórica e projetos políticos. Serviço Social & Sociedade. São Paulo, v. 8, n. 
25, p. 63-67, dez., 1987; GOHN, Maria da Glória. Movimentos Populares Urbanos e Democracia. Serviço 
Social & Sociedade. São Paulo, v. 6, n. 17, p. 16, abr. 1985.

419 Para AMMANN, o Movimento Popular de Bairro é heterogêneo, no entanto, “une várias 
relações dos dominados em tomo de questões que remetem claramente ao sistema de exploração vigente 
entre as classes sociais, no contexto das relações de produção.” Discorda de GOHN quanto ao caráter de 
classe DO Movimento Social, pois considera o Movimento Ambientalista acima da luta de classes e diz isso 
baseando-se em declarações de Rudolph Bahro e do Partido Verde alemão. Mais tarde, GOHN registra que 
os movimentos ecológico, de mulheres, etc., não são movimentos de classe. GOHN, Maria da Glória. 
Movimentos sociais e luta pela moradia. São Paulo, Edições Loyola, 1991. p. 181. Vale lembrar, aqui, que 
há entidades do Movimento Ambientalistas que reconhecem claramente a luta de classes imbutida na 
questão ambiental (apropriação dos recursos naturais, produção de mais valia, acesso ao uso do solo, modelo 
industrial de produção excludente e depredador, etc.), bem como que, segundo notícias divulgadas pela 
imprensa, o próprio Partido Verde alemão, em 1998-99, vem reconsiderando suas posições quanto às 
relações e modo de produção e o meio ambiente. Para GOHN, “os movimentos populares urbanos são 
formas de manifestações da luta de classe, à medida que eles incidem sobre bens relativos aos salários 
indiretos e desvendam a situação de precariedade dos salários diretos.” GOHN, Maria da Glória. 
Movimentos Populares Urbanos e Democracia. Serviço Social & Sociedade. São Paulo, v. 6, n. 17, p. 18, 
abr. 1985.



etc. Por outro lado, a direção é sempre dada pelo conjunto de pressupostos que 

fundamentam as respectivas práticas, dependendo dos conteúdos político-ideológicos e do 

projeto mais global que tenha. É necessário reconhecer os elementos que constroem a 

identidade do movimento social, no entanto, esta identidade é construída historicamente no 

processo de lutas.420

GOHN identifica dois grande projetos político-ideológicos culturais no interior dos 

movimentos populares brasileiros:

a) um de caráter transformador - presente nos movimentos mais dinâmicos, com 

grande participação das bases, lideranças e assessorias, podendo levar à ruptura 

das estruturas de dominação; defende o exercício do poder popular através de 

instituições representativas, com caráter deliberativo;

b) outro de caráter institucionalizador - gerado a partir dos interesses das classes 

dominantes, partindo do Estado e de certas parcelas do movimento popular; 

busca mecanismos de controle e dominação do movimento pelo Estado; 

apropria-se de propostas do projeto transformador, coopta lideranças e 

transforma reivindicações específicas em meros problemas burocráticos; sendo 

que contribuem para este tipo de projeto os vícios de clientelismo político e da 

política de favores.421

Segundo AMMANN, de um modo geral, os Movimentos Sociais protestam contra 

formas de direção vigentes ou anunciadas, mas não diretamente pela direção da 

historicidade. Existem, no entanto, Movimentos Sociais (conservadores) que não têm por 

objetivo a transformação e sim, a preservação da ordem estabelecida.

Daí que, AMMANN formula o seguinte conceito: “Movimento Social é uma ação 

coletiva de caráter contestador, no âmbito das relações sociais, objetivando a transformação 

ou a preservação da ordem estabelecida na sociedade.”422

Este trabalho estará baseado nos conceitos expostos acima, mas enfocando como 

Movimento Social somente as ações das Associações de Moradores de Bairro de 

Paranaguá. O Bairro é entendido como a unidade organizacional dos moradores, podendo 

significar tanto o espaço geo-político definido pela administração municipal, como também 

o conjunto residencial, a vila, a ocupação através da qual se aglutinavam e/ou se 

organizavam os moradores na cidade de Paranaguá, em 1996.
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Pelas características dos Movimentos Sociais, surge a pergunta: as Associações de 

Moradores de Paranaguá contemplam estas características ou são simplesmente 

movimentos reivindicativos?
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2.7.1. O Movimento Social Popular de Bairro em Nível Nacional

O processo de industrialização no Brasil implantou um padrão de acumulação de 

capital que alterou significativamente a configuração das grandes cidades, em especial das 

metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. A consolidação das bases da economia 

urbana-industrial inicia-se na década de 30 e torna-se mais incisiva a partir de meados de 50.

A acentuada urbanização induzida pelas indústrias não cria condições gerais urbanas 

adequadas às dimensões atingidas. Passam a coexistir uma altíssima taxa de urbanização 

com um vazio significativo nos serviços de consumo coletivo.

O quadro político pós-30 se caracterizou pela exclusão das classes populares de 

qualquer participação em processos decisórios e quando este ocorreu foi sempre sob tutela 

de representantes de alguns dentre os grupos dominantes. Após a ditadura de 30-45, o 

populismo torna-se a principal forma de expressão política das classes populares423, cujos 

fatores de mobilização eram: grande migração para áreas urbanas, pressão para ter acesso a 

empregos nas indústrias, necessidade de ampliação das possibilidades de consumo, demanda 

por espaços de participação política nos quadros institucionais, etc. O processo de 

urbanização foi ganhando evidentes conotações espoliativas.424

423 Os termos “classes populares” ou “massas populares” são usados por vários autores (MOISÉS, 
KOVARICK, NUNES, JACOBI, AMMANN, GOHN, KONSTANTINOV, POULANTZAS, etc.) para 
designar o “conjunto de frações de classes exploradas afetadas por problemas comuns do atual estágio do 
capitalismo monopolista, quais sejam a exclusão econômica e política que se traduz inclusive na 
precariedade das condições de existência ” In: AMMANN, Safira Bezerra. Movimento popular de bairro - 
de frente para o Estado, em busca do parlamento. São Paulo: Cortez, 1991. p. 60. Ver também MOISÉS, 
José Álvaro et. al. Cidade, povo e poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. (Coleção CEDEC, v. 5). 199 
p. Outras denominações têm sido usadas, genericamente, com esta mesma conotação: “povo”, “classes 
subalternas”, “grupos subalternos”, “moradores subalternos”, “oprimidos e explorados”, “classes 
dominadas”, “proletariado” e outras. MOISÉS comenta que o capitalismo dependente “foi responsável 
pela formação de classes populares heterogêneas, no interior das quais somam-se os operários industriais, os 
assalariados do setor de serviços e, mesmo, os setores dos assalariados do aparato burocrático e os 
profissionais liberais.” MOISÉS, José Álvaro. O Estado, as contradições urbanas e os movimentos sociais. 
In: MOISÉS, José Álvaro et al. Cidade, povo e poder. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1985. (Coleção 
CEDEC, v. 5) p. 26.

424 Para KOVARICK, a “espoliação urbana é a somatória de extorsões que se opera através da 
inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivos que se apresentam como socialmente 
necessários em relação aos níveis de subsistência das classes trabalhadoras e que agudizam ainda mais a 
dilapidação que se realiza no âmbito das relações de trabalho.” KOVARICK, Lúcio. O preço do progresso, 
crescimento econômico, pauperização e espoliação urbana. In: MOISÉS, José Álvaro et al. Cidade, povo e 
poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. (Coleção CEDEC, v. 5) p. 34.



Com o objetivo de conseguir o apoio das classes populares urbanas, o populismo 

governamental teve duas funções:

a) legitimar as reivindicações urbanas;

b) assumir-se como provedor geral das necessidades. Mas, como isso não ocorria de 

fato, os movimentos sociais reforçaram seu antagonismo em relação ao Estado. E 

é aí que surgem as primeiras Associações de Amigos de Bairros (AAB), visando 

“mobilizar os moradores com o objetivo de reivindicar melhorias urbanas dos 

órgãos públicos.”

São estimuladas pela política populista de então, cuja participação se dava de forma 

bastante controlada. Estas AAB’s vão-se consolidando e dão origem às Sociedades Amigos 

de Bairros (SAB’s), que eram “organizações formais, criadas para organizar e estruturar as 

demandas das classes populares por melhorias sociais e urbanas nos bairros mais 

distantes.”425

Estas organizações locais eram dirigidas por lideranças vinculadas a determinados 

políticos, “que tinham um papel importante nos pleitos eleitorais, como intermediários na 

barganha de votos versus melhorias.”426 O fenômeno da urbanização se acentua através da 

expansão das periferias, sem contudo ter recebido a necessária atenção do Estado.

MOISÉS comenta que, pela conotação que vinha adquirindo, quando políticos e 

administradores falavam em PERIFERIA, referiam-se “aos setores da cidade precariamente 

atendidos por serviços públicos nos quais os valores imobiliários são suficientemente baixos 

para serem suportados pelas populações de baixa renda.”427

Este processo de urbanização periférica proletária foi denominado por MOISÉS de 

verdadeiro processo ecológico de discriminação social e deu-se simultaneamente ao 

surgimento de uma série de “distorções sociais”, ou seja, contradições sociais e políticas 

específicas, características do modelo de desenvolvimento industrial capitalista e o Estado, 

como “provedor” de toda a população, segundo o consenso social criado pela ideologia 

dominante, passou a ser acionado para a solução daquela problemática urbana, em 

permanente crescimento. Passou a ser o alvo a ser atingido pela pressão coletiva e a relação 

Estado-classes populares tomou-se antagônica. O confronto entre ambos politizou os 

conflitos e a dimensão estritamente econômico-corporativa tornou-se uma dimensão 

política 428

425 NUNES, Edison ; JACOBI, Pedro, 1985. (Coleção CEDEC, v. 5) p. 174 - 175.
426 GOHN, v. 8, n. 25, p. 74, dez., 1987.
427 MOISÉS, 1985. p. 16-17. (Coleção CEDEC, v. 5).
428 Idem, p. 18-23.
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Segundo NUNES e JACOBI, “foi somente durante o período Janista na sua 

primeira fase (1953-1958), e posteriormente com Faria Lima (1963-1967), que o Poder 

Público deu alguma atenção às necessidades imediatas da população da periferia, obtendo
i 5^429um certo apoio popular.

Com o golpe militar de 1964, o “poder de barganha” do movimento dos Amigos de 

Bairros foi desestruturado, bem como o de outras entidades de participação popular. Tanto 

as SAB’s como os Sindicatos foram dominados por lideranças denominadas “pelegas”, 

porta-vozes da política oficial do Governo autoritário e repressor, e tornaram-se reduto de 

práticas assistencialistas.430

Políticos locais passam a funcionar como interlocutores (junto ao Estado) dos 

problemas do bairro, agindo como mediadores burocratas.431 Mas, em 1968, o movimento 

das SAB’s se rearticula em São Paulo, apoiado pela gestão do Prefeito Faria Lima, e foi 

criada uma entidade coordenadora a nível estadual, a qual passou a reivindicar (dentre 

outras coisas) a autonomia municipal.

Segundo MOISÉS, 1967 e 1968 são anos que marcam um momento de ascenso do 

movimento de bairros e de sua intervenção explícita na situação política nacional.432 Vem, 

em seguida, o AI-5 (Ato Institucional número 5), do Governo Federal, reprimindo 

drasticamente toda e qualquer manifestação de massa e levando o movimento das SAB’s a 

ater-se novamente ao poder do Estado autoritário/repressor e a distanciar-se das suas bases, 

a esvaziar-se 433 É nesse período (1972-73) que a Igreja Católica, através das Comunidades 

Eclesiais de Bases - CEB’s (adeptos à Teologia da Libertação) e outros agentes pastorais e 

clubes de mães de paróquias, tornam-se a única alternativa de participação das classes 

populares nos problemas dos bairros.

A situação de carência econômica agravara-se com o arrocho salarial e a 

pauperização dos bairros periféricos novos; acentuavam-se os mecanismos de especulação 

imobiliária e pressão sobre o uso do solo.

A década de 70 ficou caracterizada pela crise de legitimidade do poder (regime 

militar), confirmada com a significativa vitória da oposição nas eleições parlamentares de 

1974. O acirramento das condições de vida nos grandes aglomerados urbanos deu-se 

simultaneamente à luta pela volta do Estado de Direito e aos debates que enfocavam os
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433 GOHN, v. 8, n. 25, p. 74, dez., 1987.



direitos humanos. Em 1973, surge o Movimento do Custo de Vida ou Contra a Carestia em 

várias cidades do País.

Os novos movimentos urbanos que foram sendo formados, começaram a 

desvincular-se da Igreja, embora continuassem a usar seu espaço físico e desenvolveram-se 

dois tipos básicos:

a) um de comunidades de base, reivindicatório;

b) outro de comunidade eclesial de base da Igreja, voltado às questões mais 

litúrgicas.

A partir de 1975 e mais significativamente entre 1977 e 1980, as pressões da 

sociedade civil para obter o fim do regime político militar tiraram os movimentos populares 

de bairro de seu isolamento, os quais cresceram em número, passaram a articular-se entre si 

e com outros setores organizados da sociedade civil. As lutas por creches, transportes, 

loteamentos clandestinos passaram a ter divulgação. Em 1978-79, os movimentos populares 

foram importantes apoios às greves de trabalhadores ocorridas.434

De um modo geral, os movimentos populares de bairro agem a nível da reprodução 

da força de trabalho (incluindo alimentação, moradia, saneamento básico, educação, saúde, 

transporte, lazer, etc.) e suas reivindicações visam a conquista de bens e serviços de 

consumo coletivo. Os problemas dos bairros, a exclusão político-econômica e a espoliação 

urbana estão vinculadas às relações sociais de produção e, para que avance o processo de 

transformação social, toma-se necessária a união e organização de todos os setores 

explorados da sociedade.

As gestões municipais democráticas e populares também podem contribuir nesse 

sentido. A participação popular em instituições visam influir nos processos políticos, 

principalmente, naqueles que dizem respeito à qualidade de vida das classes populares. No 

entanto, a autonomia é uma questão vital para os movimentos sociais, pois, uma vez 

cooptados pelo Estado, geralmente se esvaziam.

Para NUNES e JACOBI, no Brasil, há um distanciamento enorme entre o 

movimento popular urbano e os partidos políticos, quer seja pelo fracionamento daqueles 

em decorrência de processos políticos, quer seja pela sua respectiva desapropriação da vida 

pública ou pela própria dificuldade de relacionamento partidário mantendo sua 

autonomia.435

A partir de 1983, quando ocorrem mudanças no quadro político-institucional do 

País, os movimentos sociais urbanos passam a enfrentar a tensão entre manter uma posição
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inovadora (manutenção da autonomia) ou intitucionalizar-se (negociar e interagir com o 

Estado). Esta última vem a ser a característica básica dos movimentos populares nos anos 

80, quando se acirra a luta pela democratização do aparelho estatal como “coisa pública”.436

Se na década de 70, o trabalho da Igreja junto às comunidades era pela “pastoral de 

comunidades”; na década de 80, deu-se pela “pastoral de massas”, com forte caráter 

popular. A crise econômica do Brasil, nos anos 80, ficou potencializada pelo aumento do 

processo inflacionário, desemprego generalizado e queda dos salários e da qualidade de 

vida. Ações mobilizatórias organizadas foram substituídas por ações espontâneas de massas 

(saques, quebra-quebras, invasões, violência de rua, etc.); as invasões de terra e ocupações 

de moradias abandonadas se sobrepõem ao movimento dos favelados.437 A invasões 

coletivas de terras ocorridas nos anos 80 dão início ao movimento pela moradia popular, o 

qual tem seu momento mais significativo em 1987.

Considerando que a história das SAB’s reflete, em escala reduzida, a história 

política do país, GOHN resume a história das SAB’s em quatro fases:

a) da década de 30 até 1964 - fase reivindicativa, bastante atuante e representativa;

b) de 1964 a 1974 - fase assistencialista e de resistência, simultaneamente; 

implantação de programas de lazer e de assitência social e de mecanismos de 

controle social a nível de bairro; presença de militares em diretorias de SAB’s, 

período de resistência; houve a realização de inúmeros encontros e congressos, 

criação de conselhos, etc.,

c) de 1974 a 1982 - resgate da função política das SAB’s a nível local, voltando a 

ser canal de mobilização popular nas eleições de 1974 e em 1982;

d) após 1982 até os anos 90 - as SAB’s recuperam seu papel de agente político 

intermediário dos parlamentares e administradores públicos, no bairro, atuando 

em políticas participativas e comunitárias, através de espaços criados pela 

burocracia estatal; várias lideranças do movimento passam a trabalhar como 

funcionários públicos, facilitando o acesso das informações e o processo 

interativo; o crescimento das SAB’s, nesse período, está vinculado às políticas 

estatais.

Nesse período, também foi criada a Confederação Nacional das Associações de 

Moradores (CONAM) em nível nacional e a Federação das Associações de Moradores do 

Paraná (FAMOPAR) em nível estadual, e as SAB’s passam a compor um expectro político 

bastante amplo, assumem uma posição de colaboração em relação aos órgãos públicos,
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tendo sido consideradas como “quarto poder”, ou seja, um misto de vereador local sem 

mandato.438

À medida em que não se objetiva nada além da aquisição de bens e consumo 

próprios do capitalismo, o espaço urbano criado pela ação das SAB’s reproduz a lógica 

capitalista vigente. Os laços de solidariedade entre as pessoas de um mesmo local são 

fortalecidos pela prática cotidiana das SAB’s .439

Na década de 90, a periferia vem sendo construída a partir de invasões, conjuntos 

habitacionais construídos pelo poder público, extensão de cortiços de fundo de quintal, 

reurbanização de favelas. Tornam-se freqüentes a ajuda mútua e os mutirões. GOHN 

diferencia o processo de “construção” de uma favela do processo da invasão. Na favela, o 

crescimento é mais lento; dá-se aos poucos, à medida que a família aumenta ou parentes 

migram. No caso da invasão coletiva, o processo é abrupto, planejado e já inicia com um
<■. • 440carater massivo.

GOHN chama a atenção para as categorias de profissionais que participam dos 

movimentos sociais populares, uma vez que o tempo disponível é pré-requisito para a 

seleção de quem participa ou não da luta no bairro. Essas lideranças, geralmente, são 

compostas de aposentados (muitos, por acidente de trabalho), pequenos funcionários 

públicos e um grande número de mulheres.441

2.7.2 Associações de Moradores no Paraná

Em plena ditadura militar, as Associações de Moradores do Paraná foram se 

organizando como forma de conseguir melhorias no bairro. Aproximadamente em 1975, 

foram fundadas as primeiras Associações de Moradores de Curitiba, como resultado da luta 

do povo por um pedaço de terra para morar, uma vez que se ampliavam os latifúndios 

rurais no Estado, aumentava o êxodo rural e crescia a implantação de favelas nas periferias 

das grandes cidades, as quais não dispunham de infra-estrutura para atender a toda a 

demanda gerada. Nessa época, os sindicatos estavam praticamente paralisados pela 

repressão, intervenção estatal e cooptação de representantes dos trabalhadores pelo Poder 

político. Como, pela imposição da ditadura, só existiam dois partidos: Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB), os militantes de esquerda 

tinham que atuar na clandestinidade e/ou via MDB e a Associação de Moradores era a

438 GOHN, Movimentos sociais e educação, p. 22 - 27. (Questões de nossa época, v. 5).
439 GOHN, Movimentos sociais e educação, p. 29. (Questões de nossa época, v. 5).
440 Ibid, p. 33.
441 GOHN, Movimentos sociais e luta..., p. 183.
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forma mais legal possível de levar a luta, tanto pela garantia de direitos como pela 

transformação da sociedade.

A princípio, o movimento surgiu unitário, aglutinando os movimentos de bairro e 

sindical, tanto que, em 1979, realizou-se, na Vila Nossa Senhora da Luz, em Curitiba, um 

grande Primeiro de Maio, onde compareceram cerca de 10.000 pessoas. Neste mesmo ano, 

foi criado o Conselho de Associações de Moradores, o qual reunia entre 25 e 30 

representantes de vilas/bairros. Mas, em 1980, por influência de militantes de partidos 

políticos, o movimento começou a se dividir e surge a União Geral das Associações de 

Moradores, que logo entrou em divergências com a Pastoral Operária, levando à formação 

do Movimento das Associações de Bairros (MAB). Enquanto isso, as correntes ligadas ao 

MDB (PMDB), unem-se à FAMOPAR, entidade geral do Estado, criada em 1981. No 

interior do Estado, já nesse período, havia um significativo movimento de bairro, como em: 

Londrina, Cambé, Apucarana, Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, porém 

com insignificante vinculação à FAMOPAR, a qual ficava mais restrita a Curitiba.

As Associações de Moradores de Bairro jogaram um importante papel no combate à 

ditadura militar, no enfrentamento com a Prefeitura de Curitiba, nos protestos que faziam 

contra a administração municipal de então, contestando a política elitista e tecnocrata 

existente, a qual promovia despejos de favelas inteiras, inclusive utilizando-se de força 

policial militar.

Nas eleições oficiais de 1982, os líderes comunitários jogaram um papel fundamental 

para vitória do candidato da oposição ao Governo do Estado, engajando-se de todas as 

formas possíveis na campanha eleitoral em apoio ao candidato do MDB. Após a posse do 

novo Prefeito de Curitiba e do novo Governador do Estado, realizou-se o I Congresso 

Unitário das Associações de Moradores de Curitiba, promovido pelo MAB, FAMOPAR e 

União Geral da Associações de Moradores (União Geral), tendo sido feita uma grande 

manifestação no Ginásio do Tarumã com a presença de mais de 10.000 pessoas. Nesta 

ocasião foram entregues as reivindicações das entidades ao Governador do Estado. As 

invasões foram proibidas e o Governo comprometeu-se a resolver o problema da terra em 

seis meses. A partir daí, inicia-se um processo de incorporação do Movimento Popular ao 

poder público e são estimuladas as criações de Associações de Moradores no interior do 

Estado, através da Secretaria de Assuntos Comunitários e da Secretaria do Interior (à qual 

pertencia a Superintendência dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SUREHMA). 

Ao mesmo tempo, na Capital, várias lideranças de bairro eram absorvidas pela 

administração municipal.

111



Na campanha das Diretas Já (para eleição direta do Presidente da República) e pela 

eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, o Movimento Popular de Bairro teve nova 

ascensão, inclusive criando Comitês Populares pelas Diretas Já, o que teve o apoio 

determinante de partido político da esquerda, principalmente do PC do B. Mais de 100 

comitês foram instalados e tiveram, muitas vezes, a função de espaço para o debate político 

da situação do País naquele momento e contribuiu para a elevação do nível de consciência e 

organização das massas populares.

Uma outra luta que mobilizou milhares de pessoas, em 1984 e 1985, foi a do 

transporte coletivo, ou seja, contra o aumento abusivo das tarifas. Ocorreram quebra- 

quebra de ônibus e houve a ação de forte repressão policial.

No início de 1984, realizou-se o 2° Congresso Unitário das Associações de 

Moradores de Bairro de Curitiba, mas houve pouca mobilização e representatividade, no 

entanto, a manifestação pela eleição de Tancredo Neves contou com a presença de 

aproximadamente 2.000 pessoas. Após o 2o. Congresso, o Movimento Popular da Capital e 

do Estado entrou em refluxo, que durou até 1985, quando um grupo de lideranças, com 

apoio partidário, tentaram criar uma Federação Estadual e convocaram um novo Io. 

Congresso das Associações de Moradores do Paraná. Por motivos político-partidários, este 

encontro iniciou-se com bastante tensão e conflitos entre as lideranças, até que, foi 

conseguida a eleição de uma mesa Diretora para os trabalhos. A plenária debateu os 

problemas do País e do Estado e foi criada uma Comissão Organizadora para que 

encaminhasse a realização de um verdadeiro Congresso Unitário, o qual ocorreu em Campo 

Mourão, em abril de 1986. Antes, porém, em 22 e 23 de fevereiro de 1986, havia ocorrido, 

em Curitiba, um grande Congresso Unitário Metropolitano, do qual participaram cerca de 

200 Associações de Moradores e resultou na criação da União Metropolitana das 

Associações de Moradores de Curitiba. Os temas nele debatidos foram: reforma agrária, 

dívida externa, reforma urbana, Constituinte e reivindicações específicas do Movimento. No 

entanto, o grupo que não se satisfez com o resultado do Congresso Metropolitano, 

articulou-se com a Secretaria de Assuntos Comunitários do Estado, a qual ativou seus 

agentes comunitários e conseguiu criar em torno de cem Associações de Moradores em 

pouco menos de três meses. Forças políticas de direita também estiveram presentes nesse 

Congresso, inclusive armados para combater os “comunistas”. Temas importantes 

nacionais foram debatidos e foram aprovadas propostas como: suspensão do pagamento da 

dívida externa, realização de reforma agrária anti-latifundiária, etc. e foi criada a 

FAMOPAR. Em seguida, o movimento entrou novamente em refluxo, principalmente pela
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absorção de lideranças pela Secretaria de Assuntos Comunitários do Estado, pelas 

Prefeituras, pela Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL) e outros órgãos.

O processo de discussão da nova Constituição Federal, entre 1987 e 1988, 

mobilizou a população e contribuiu para a retomada e ampliação do trabalho das 

Associações de Moradores em todo o Estado. Foram formadas plenárias populares para 

discussão de temas da Constituinte, foram elaborados e encaminhados ao Congresso 

Nacional cartas e abaixo-assinados. Quanto às principais lutas específicas, destacam-se: 

transporte coletivo, posse da terra, saneamento básico, posto de saúde, abastecimento, 

creches, atividades esportivas e áreas de lazer, além de outras.

No início da década de 90, além de participar da realização (em conjunto com a 

CONAM) do I Encontro Continental de Lideranças Comunitárias para o Meio Ambiente 

(dez/91), a FAMOPAR desenvolveu mobilizações na luta pela moradia, saúde e saneamento 

básico e pela renegociação da dívida dos inadimplentes com a Caixa Econômica Federal 

(financiamento da casa própria). Em meados de 1996, realizou-se em Campo Mourão o 

congresso comemorativo dos dez anos da FAMOPAR, o qual contou com a participação de 

cerca de 300 entidades de bairro de todo o Estado. Um dos assuntos mais debatidos neste 

evento foi a renegociação da dívida dos inadimplentes da Caixa e o movimento popular de 

bairro conseguiu vitórias importantes neste sentido. No entanto, no processo de eleição de 

nova diretoria da Federação, venceram as lideranças de centro apoiadas pelo Governo do 

Estado (centro direita), o que desencadeou um processo de divisão e paralelismo dentro do 

Movimento Popular no Estado, criando-se, inclusive, um outro movimento de luta pela 

moradia, o qual não conseguiu efetivar-se de forma significativa. Várias lideranças de 

centro-esquerda e esquerda do Movimento Popular de Bairro do Estado foram 

incorporando-se ao Movimento dos Sem Terra (MST) por ser este, então, o Movimento 

Social que melhor possibilitava o encaminhamento de lutas e mobilizações. A FAMOPAR 

passou a ter uma atuação mais em conselhos de representantes, dentre os quais descam-se: 

o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Estadual de Assistência Social, sendo que, pela 

própria estrutura dos mesmos, acaba predominando na entidade geral de moradores uma 

prática de simples adesão às políticas e decisões governamentais.442

2.7.3 Organizações Sociais na Década de 90 em Nível Nacional

Em relação à década de 90 em nível nacional, GOHN comenta que mudou 

substancialmente, nesta última década, o cenário de mobilização e organização da sociedade
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civil brasileira. A crise atual do sistema capitalista e o processo da globalização, criaram 

novas categorias de excluídos, somando-se às desigualdades socioeconômicas as 

desigualdades socioculturais. As ações dos movimentos (remanescentes dos anos 80, 

ONG’s de vários tipos, entidades de classe que apoiam as lutas populares, etc.) estão sendo 

mais defensivas que reivindicativas e a atuação vem sendo mais no plano cultural, na busca 

de valores que os identifique, no plano da moral e menos no plano econômico. Predominam 

os processos de mobilizações pontuais. As manifestações mais freqüentes são pelo 

emprego, por trabalho, pela não-demissão, pela inclusão, pelo não-corte de postos e vagas 

de trabalho. Os conflitos se dão mais no plano cultural, no reconhecimento das diferenças, 

das diversidades. As demandas mais freqüentes giram em torno de: liberdade, projeto de 

vida pessoal, respeito aos direitos fundamentais, preservação do meio ambiente, etc. São 

combatidas a exclusão e a privação à qual está submetida grande parte da população, como 

também são combatidas “as elites tradicionais e sua moral reacionária”443. As ações são 

estruturadas a partir de redes associativas compostas por atores coletivos. Surgem novas 

formas de representação política popular. O novo tipo de associativismo tem natureza 

mista, ou seja, filantrópico-empresarial-cidadão. As novas Organizações Não- 

Governamentais passaram a atuar como “mediadoras de ações desenvolvidas em parceria 

entre setores da comunidade local organizada, secretarias e aparelhos do poder público, 

segundo programas estruturados para áreas sociais como: educação, saúde, saneamento, 

meio ambiente, geração de renda, etc. Ou seja, as ONGs, via terceiro setor, entraram para a 

agenda das políticas sociais.”444

O Capítulo 27 da Agenda 21 destaca a importância do fortalecimento do papel das 

Organizações Não-Governamentais, tidas como parceiras para um desenvolvimento 

sustentável e fundamentais na modelagem e implementação da democracia participativa. 

Sua credibilidade vem em função da forma responsável e construtiva como atuam na 

sociedade. Para fortalecer as parcerias, o sistema das Nações Unidas e os Governos devem 

verificar os mecanismos formais (existentes ou a serem criados) para a participação das 

ONGs em todos os níveis, desde a formulação de políticas e tomada de decisões até a 

implementação. “As organizações formais e informais, bem como os movimentos 

populares, devem ser reconhecidos como parceiros na implementação da Agenda 21.”445

Três frentes básicas de ações coletivas na área do associativismo e da organização 

popular são identificadas por GOHN:

443 GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e cultura política: impatos sobre o 
associativismo do terceiro setor. São Paulo: Cortez, 1999. p. 87. (Coleção questões da nossa época, v. 71).

444 Ibid., p. 9-17; 85 - 90.
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novas formas de gestão dos negócios públicos, em políticas de parceria entre entidades da 
sociedade civil e governos; novas formas de fazer política entre os movimentos sociais 
rurais, com o uso de recursos da mídia e de espaços urbanos para dar visibilidade às ações; 
e novas articulações entre ONGs, governos e empresários, no chamado terceiro setor da 
economia, gerando novas modalidades de trabalho como “voluntariado”.446

Outras formas de associativismo e associacionismo surgem fora da esfera dos 

movimentos sociais, ao redor das novas organizações da sociedade civil e tendo a cultura 

como a grande força impulsionadora dos novos processos. A expansão da cultura no campo 

das artes e da sociedade do lazer e do entretenimento é registrada na década de 90, quer 

seja pelo lugar que ocupa na vida individual e familiar das pessoas, quer seja pelo mercado 

de bens que gera. Fomentar e patrocinar a produção de bens culturais passou a ser um dos 

grandes setores do próprio processo capitalista. O novo associativismo ou do terceiro setor 

é pouco ou nada politizado, na maioria das vezes avesso às ideologias, e integrado às 

políticas neoliberais. Na busca de qualidade e eficácia das suas ações, incorpora critérios da 

economia de mercado do capitalismo; atua segundo estratégias de marketing e utiliza a 

mídia para divulgar suas ações e desenvolver uma cultura política favorável ao trabalho 

voluntário nos seus projetos.447

Por outro lado, continuam coexistindo, em várias localidades, formas antigas que 

realizam mobilizações e protestos de massa, bem como práticas clientelistas e/ou 

corporativas. A identidade e a solidariedade sustentam-se como princípios fundamentais dos 

eixos articulatórios. A cidadania vem sendo construída como resultado de um processo 

histórico de lutas, sendo as leis um dos seus momentos, e a mudança gradual e lenta da 

cultura política são fator e resultado do exercício da cidadania.448 Uma demanda maior de 

atividades informais passou a existir, bem como estas passaram a ter maior significado nas 

reformas estatais e políticas de parcerias estabelecidas entre os órgãos públicos e a 

sociedade civil organizada.

Para que a cultura popular ou subalterna se transforme em cultura autônoma, crítica, 

homogênea e, pouco a pouco, hegemônica, faz-se necessário transformar a sociedade civil,

445 CNUMAD/RlO-92. Agenda 21. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. 2. ed. Brasília: Senado Federal/Subsecretaria de Edições Técnicas, 1997. p. 467 - 471.

446 GOHN, Educação não-formal e cultura ..., 1999. p. 15. (Coleção questões da nossa época, v.
71).

447 GOHN, Educação não-formal e cultura ..., 1999. p. 15-40. (Coleção questões da nossa época, 
v. 71). Também para TOURAINE e Samuel HUNTINGTON, os conflitos ao redor da cultura serão centrais 
no século XXI. Para Edgar MORIN, a “cultura de massas é um produto típico da sociedade pós-industrial, 
sendo resultado de uma dialética produção/consumo e gestada artificialmente no contexto da indústria 
cultural.”

448 Ibid., p. 85-90.



criando bases para a absorção da sociedade política (e não o inverso). Os “intelectuais” têm 

aí um importante papel.

2.8 EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL

2.8.1 Educação Popular como Modalidade de Educação Permanente

Desde o início da colonização do continente latino-americano, uma série de 

trabalhos de “evangelização” (educação religiosa) vem ocorrendo com setores populares 

excluídos: pobres, índios, negros; mas foi com os governos emancipatórios e/ou nacional- 

populistas e em períodos de industrialização-urbanização que a tarefa de alfabetizar “em 

massa” teve significativa emergência social e gerou campanhas, movimentos, plataformas de 

lutas. No entanto, a educação de adultos não passou de um instrumento de 

institucionalização de práticas antecedentes de educação do, com ou para o povo. O 

trabalho popular inicial tornou-se oficial, legítimo, doméstico.449

Embora o uso do termo “Educação Popular” date da década de 20, o 2o. Congresso 

Nacional de Educação de Adultos (que tinha como uma de suas teses “A educação dos 

adultos e as populações regionais”) tenha ocorrido em 1932 e a Campanha Nacional de 

Educação de Adultos tenha sido desencadeada em 1947, foi somente na década de 60, em 

Recife - PE, que se cria o Movimento de Cultura Popular (MCP) e, em Natal - RN, o 

movimento de educação popular chamado “De pé no chão também se aprende a ler”.

Em seguida, outras organizações com sensibilidade para a questão, também se 

engajaram na proposta de educação popular, como foi o caso do Movimento de Educação 

de Base (MEB), criado, em 1961, através de um convênio realizado entre a Igreja Católica 

e o Governo Federal. A União Nacional dos Estudantes (UNE), nessa mesma época (1960- 

61), criou o Centro Popular de Cultura (CPC), tendo como uma de suas lideranças o 

“Vianinha” (Oduvaldo Vianna Filho), que defendia a construção de uma “usina de 

conscientização” para contrapor-se à “usina de alienação” então existente. A partir daí, a 

UNE providenciou estruturas volantes e foi criado um CPC em cada Capital de cada Estado 

brasileiro.

Em setembro de 1963, realizou-se, em Recife - PE, o Io. Encontro Nacional de 

Alfabetização e Cultura Popular, do qual participaram 77 movimentos. A política em 

educação, a questão pedagógica da educação e a questão metodológica tiveram destaque. 

Como o analfabeto não votava, foi dada grande importância ao método Paulo Freire de
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alfabetização em 40 horas e o trabalho de conscientização do adulto dava-se com o título de 

eleitor ao mesmo tempo em que era alfabetizado. Mas, o Governo João Goulart não chegou 

a completar seu propósito de incorporar, nas eleições de 1965, mais cinco milhões de 

eleitores.

Em 1964, o País sofre o Golpe Militar e a força que esses movimentos estavam 

tendo e o rumo que poderiam dar às lutas passaram a representar também uma ameaça à 

hegemonia dominante que, autoritariamente, destruiu-os todos. O único que sobreviveu foi 

o MEB, porque tinha a participação da Igreja Católica e do Governo Federal, mas, em 

1965, sua proposta inicial foi totalmente desestruturada. Do fundamental da educação 

passou a ser educação fundamental. (Brandão) Houve mudança de nome de MEB para 

CEB e as CEB’s - Comunidades Eclesiais de Base, vinculadas ao trabalho da pastoral 

popular e à Teologia da Libertação, passaram a representar espaços também de luta de 

resistência. Além de ler, escrever e contar (matemática), o trabalho, principalmente nas 

ocupações de periferia das grandes cidades, deu-se em torno da habitação, da luta pela 

moradia e infra-estrutura no bairro (já referenciado anteriormente, sobre os Movimentos 

Sociais Populares).450

Conforme afirma BRANDÃO, a educação popular no Brasil resultou de fatores 

econômicos conhecidos e próprios do modelo industrial capitalista dependente e excludente 

em vigor, associados a um período de hegemonia populista.451

A posição dos educadores que, no início dos anos 60, era de “transformação da 

sociedade”; na década de 70, foi forçada a ser mecanicamente a de “re-produção do 

aparelho ideológico do Estado”, o que levou muitos educadores, indignados e revoltados, a 

abandonar suas funções. A Educação Popular passou a ser a “imprensa alternativa” e muitas 

organizações da sociedade civil tiveram que atuar na clandestinidade.

Dois acontecimentos internacionais, na época, serviram de estímulo no Brasil: a 

Revolução Cubana que prometia estender-se a toda a América Latina e o Consilho Vaticano 

II que liberou os católicos para maior participação na vida política, além da social. Da 

Juventude Divisória Católica (JDC), chegou-se à Ação Popular (AP), que foi a primeira 

organização política não religiosa de base cristã comprometida com o socialismo e também 

representou uma forma de resistência da sociedade civil ao autoritarismo da sociedade 

político-militar 452
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A partir de 1978, várias instituições do Estado propõem, quase que como alternativa 

às Comunidades Eclesiais de Base e outros movimentos populares reivindicatórios, a 

participação organizada da população carente no processo de desenvolvimento. Através do 

Ministério do Interior, entram em ação a SUDENE (especialmente o projeto 

POLONOROESTE), Projeto Rondon, BNH, FUNAI, etc.; no Ministério da Agricultura, a 

Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural (EMATER) passou a desenvolver o 

Planejamento Participativo; no Ministério da Educação, o MOBRAL, depois o novo 

MOBRAL, a ação comunitária. O objetivo da participação popular constitui também o 

propósito educacional mais importante do Estado na primeira metade da década de 80, 

tanto é que os demais objetivos educacionais (transmissão tecnológica, treinamento de mão- 

de-obra e alfabetização funcional) ficaram até certo ponto condicionados por essa nova 

linha de ação, ou seja, as políticas participacionistas.453 A sociedade política apresentava-se 

em crise de ilegitimidade e necessitava obter apoio da sociedade civil, em todos os seus 

setores, inclusive o popular.

Com a Anistia em 1979 e o fim do regime militar na década de 80, a educação 

popular foi adquirindo maior identidade própria e passou a ter como característica 

predominante a orientação de libertação e como eixo central de suas atividades educativas 

a articulação e valorização das potencialidades do povo, tendo em vista a sua 

autopromoção e auto-sustentação.

Do ponto de vista conceituai, existem inúmeras denominações e inter-relações entre 

educação permanente, educação não-formal, educação de adultos e educação popular.

Para BRANDÃO454, a educação permanente não é um desdobramento simples, ou 

um novo nome da educação de adultos. Ela surge como movimento emergente e busca se 

sobrepor à educação de adultos, através de um redimensionamento de toda a educação. 

Tanto a educação permanente como a educação popular surgem (com poucos anos de 

diferença entre uma e outra) como movimentos de superação da educação de adultos; 

portanto, contra ela e não desmembrada dela.

A educação de adultos, institucional e pragmática, tornou-se um “tipo especializado 

de educação oferecida aos excluídos prematuros da escola”, busca suprir emergencialmente 

carência dos marginalizados e realizou-se como “estágio de emergência que ressocializou 

tardiamente o sujeito adulto popular não-escolarizado.” É um meio simbólico de
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reprodução de um poder dominante. É uma forma compensatória da necessidade de 

distribuição desigual do saber necessário.455

Seria uma espécie de educação recuperadora, segundo o educador chileno Juan 

Eduardo Garcia HUIDOBRO456.

Já, a educação permanente busca ser um projeto moderado de re-significação 

política, pragmática e simbólica de toda a educação; a retotalização do sentido do ato de 

educar é retomada a partir de um projeto de universalização humanista da educação e do 

homem educado. E uma estratégia cultural no processo de um desenvolvimento integral; 

precisa ser capaz de participar da criação de uma nova cultura. Para ser permanente, 

precisa ser permanentemente universalizante, aberta e absolutamente democrática.

KNECHTEL 457, em sua pesquisa sobre Educação Permanente na Alemanha, 

comenta que “historicamente, a Educação Permanente como conjunto de modalidades de 

desenvolvimento do saber elaborado, sempre esteve presente na vida do homem, desde a 

mais remota antigüidade. Ela se manifestou como marca da cultura, da família, da sociedade 

e da tribo, como alternativa de transmissão e de aquisição do conhecimento ao longo de 

toda a existência humana.”

Sob esta ótica, a autora define Educação Permanente como sendo “forma de 

manifestação de todo ato humano” e que se pode percebê-la “sob a perspectiva de como as 

sociedades procuraram elaborar estratégias e definir finalidades que congregassem
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educandos que, evitando a manipulação, promove a direção consciente e a vontade coletiva”.

457 KNECHTEL, 1994. p. 78-85.



necessidades e expectativas do homem-ser-social, em processo de educação ao longo da 

vida.”

Acrescenta, também, que a prática de Educação Permanente “é uma prática social, 

educativa, deliberada, que tem em vista o desenvolvimento social do indivíduo para a busca 

de liberdade, da cidadania e do respeito mútuo dos cidadãos, por meio de programas 

(formais e não-formais) e/ou instituições estatais e privadas.”458

Segundo SCHWARTZ459, apud BRANDÃO, a educação permanente compreende e 

unifica todas as etapas da educação: pré-primária, primária, secundária, etc.; engloba 

simultaneamente as modalidades formais e não-formais e as aprendizagens planificadas e/ou 

acidentais. A educação popular irrompeu como um movimento (muitas vezes clandestino) 

de educadores; a retotalização do sentido do ato de educar parte das classes populares e do 

trabalho popular de transformação da ordem social. Tem sua base teórica na proposta de 

‘educação libertadora’ de Paulo Freire, evoluindo de sua proposta renovadora inicial para 

o propósito de revolução do saber e de transformação do mundo através do poder de um 

saber popular. É um projeto próprio, um movimento que resiste a ser apropriado pelo 

poder. Afirma-se como uma prática militante cuja base de referência são os movimentos 

sociais de vinculação popular e os próprios movimentos populares, tanto na cidade como no 

campo e tem como horizonte a “possibilidade histórica da construção de uma nova 

hegemonia no interior da sociedade capitalista dependente.” E definida como um trabalho 

pedagógico de construção de uma hegemonia popular. A partir de um efeito de 

acumulação popular de saber, realiza-se uma transformação da ordem da vida social 

popular. A educação para o povo passa a ser a educação que o povo cria, ao transitar de 

sujeito econômico a sujeito político e ao reapropriar-se de um modelo de educação para 

transformá-la em a educação do seu projeto histórico e a partir do ponto de vista do 

trabalho popular. É, portanto, a negação da negação.460

A educação popular pretende significar não apenas uma forma avançada de educação do 
povo, mas um movimento pedagógico e, depois, um movimento popular que incorpora um 
movimento pedagógico. Logo, uma proposta política através da educação que é a negação 
da educação de adultos, assim como é a negação do sistema institucional de educação que 
gera e afirma a educação de adultos.461

BRANDÃO comenta também que há duas formas de educação:
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a) compensatória - busca uma compensação para o que ficou faltando no ensino 

formal; é também chamada de educação bancária (faz depósitos de 

conhecimentos na cabeça do educando), dominante ou opressora; e,

b) transformadora - ou alternativa, libertadora. É neste segundo tipo que se inclui 

a educação popular. Esta gera possibilidades reais de uma prática educativa com 

o povo; “quer ser autônoma e produtora de autonomia de classe, dialogai, 

comprometida, participante, conscientizadora, livre e libertadora.”462

Na verdade, comenta BRANDÃO, as práticas sociais educativas indicam a 

coexistência de modelos tradicionais (trabalho noturno, alfabetização via instituições 

religiosas, etc.), modelos hegemônicos (formas institucionalizadas e oficialmente tidas por 

legítimas, referendadas pelo poder dominante) e modelos emergentes (educação popular). 

Pode ocorrer também a ocupação hegemônica e legitimada de espaços possíveis de trabalho 

coletivo (como é o caso da metodologia de Paulo Freire que, muitas vezes, é apropriada 

pelo sistema institucionalizado), o que permite a sistemas de poder ilegitimar práticas 

alternativas e apresentar as suas como as únicas confiáveis ou as únicas permitidas, 

independentemente dos seus resultados pedagógicos e/ou sociais. Uma das estratégias do 

modelo oficial-hegemônico é a aproximação da forma e dos fins dos movimentos 

emergentes através da constituição de “formas avançadas de educação de adultos”, sendo 

neste caso denominada de educação participante ou educação da comunidade.463

A educação popular é entendida aqui como

aquela que se faz no interior do movimento popular e que tem como objetivo o 
fortalecimento desse movimento. (...) A educação popular é aquela que se dá a partir da 
prática das classes populares. (...) A Educação Popular é um processo permanente, 
integral, histórico, político e, portanto, nunca tem final. Não se pode dizer: esses já estão 
educados, porque mesmo o educador popular está sempre se educando e buscando uma 
metodologia. Uma metodologia que respeite o princípio de ter, como parâmetro, a prática 
das classes populares em vista da emancipação, da sua libertação 464

A educação popular tem seu princípio operacional na comunidade popular (lugar 

social de realização do povo) e seu fim estratégico, no movimento popular (lugar político 

de realização das classes populares); o sentido de seu trabalho pedagógico é converter o 

trabalho social de comunidade local em movimento popular de dimensão política. O
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movimento popular é a dinâmica da educação popular. A educação popular é um 

movimento político de expressão pedagógica.465

TORRES recomenda que a educação popular deve ser estudada no contexto de 

uma teoria de poder e do Estado para compreender suas raízes dinâmicas e seu programa 

político subjacente.466

E a sociedade civil quem determina e organiza a educação popular. É a sociedade 

civil organizada que define o seu projeto de educação. Qualquer proposta de educação tem 

que ter metodologia própria. A pesquisa-ação pode contribuir para o processo de educação 

popular, à medida em que interage, em que consulta e propõe, em que estuda, propõe e 

examina. Ela contribui para a construção, transmissão e disseminação do conhecimento.

Toda situação educativa envolve sempre um objeto de conhecimento a ser 

conhecido ou reconhecido; assim, toda educação é sempre também uma certa teoria do 

conhecimento posta em prática, ou seja, toda prática educativa implica uma certa teoria do 

conhecimento posta em prática.467

Para Paulo FREIRE, é impossível pensar a educação sem pensar a questão do 

poder, pois ela não é um “que fazer” neutro ou tecnicamente neutro, exatamente porque ela 

aparece na prática, não nos livros.

A educação se apresenta com uma radicalidade política, que faz com que sua natureza 
mesmo seja política. É a essa natureza política da educação que eu chamo de politicidade 
da educação. Quer dizer, a qualidade que tem a educação, de ser política e por isso de não 
poder ser neutra. (...) eu hoje falo na qualidade que tem a educação de ser política, 
precisamente como a uma educabilidade no ato político que explica que o ato político seja 
também pedagógico.468

Segundo SAVIANI469, apud FREIRE, não basta tomar a educação como política e a 

política como pedagógica; mas, é preciso que se alcance a “especificidade do educativo e do 

político. A especificidade do educativo é o convencer e a do político é o vencer.” Porém, 

não há o convencimento pelo convencimento. O “convencimento é a mediação da vitória 

fora do contexto da escola.” No momento em que, pelo convencimento, quer-se chegar à
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465 BRANDÃO, 1994. p. 48.
466 TORRES, Carlos Alberto. Educação de adultos e educação popular na América Latina: 

implicações para uma abordagem radical de educação comparada. In: GADOTTI, Moacir; TORRES, Carlos 
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467 FREIRE, Paulo. Educação Popular no Brasil. In: FARIA, Lourdes Solange Camargo; 
FIGUEIREDO, Lourivan Fisch de; FARIA, Nedison (Orgs.) et al. A Educação Popular em discussão. 
Passo Fundo/RS ; 7o. Núcleo do CPERS, 1986. p. 175.

468 Idem, p. 177-178.
469 SAVIANI apud FREIRE, 1986. p. 175.



vitória, a educação, novamente, penetra no campo político. “A educadora é política, 

enquanto educadora. O educador é um político enquanto educador.”470

Mesmo sendo a educação um sub-sistema de um sistema maior, é reprodutora da 

ideologia dominante e essa é a tarefa que a educação sistemática recebe do poder. A 

educação pode ser opressora ou libertadora; conservadora ou transformadora. A educação 

é uma forma de intervenção, um ato de intervenção no mundo. Só se substitui uma 

ideologia com outra ideologia. De acordo com FREIRE, a educação popular só o é na 

medida em que explicita, vive e persegue um objetivo de transformação, de ruptura com o 

sistema capitalista concentrador e excludente; pois, a educação popular deve estar a serviço 

dos interesses reais das classes populares, não como simples voto de “solidariedade paternal 

aos pobres”, mas com o compromisso radical de transformação do mundo. Isso implica 

métodos, caminhos, conteúdos e é na sociedade, na práxis política que se transforma a 

realidade. Implica toda uma metodologia de aproximação, toda uma compreensão da 

cultura das massas, toda uma análise das “manhas populares”, dos oprimidos que nunca 

introjectam a ideologia dominante totalmente. Só se aprende isso na medida em que se 

convive, se comunga com as massas populares.471 “Saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. 

(...) É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo 

permanente.”472

Há níveis de educação popular, segundo FREIRE e NOGUEIRA, e não há um 

programa de educação popular; nessa proposta pedagógica não existe um programa 

preestabelecido de conteúdos a serem ensinados. Ele é construído na prática e 

coletivamente. Ao decidir pelas classes populares os conteúdos, está-se reproduzindo a 

dominação sobre eles. E preciso capturar, apreender, conhecer as relações entre as 

pessoas. Assim, o Programa de Ação Popular é o conjunto de procedimentos que apreende 

à vida (capturada). E uma maneira, um nível de conhecer. O conhecimento sistematizado é 

indispensável à educação popular e esse conhecimento deve vir da prática, da reflexão e 

crítica. A cultura brasileira é de tradição oral e saber narrar é também estimular a tomada de 

posição. A contribuição intelectual pode dar-se no terreno da organização do 

conhecimento, a organicidade de Gramsci. “Aprender é movimentar a pessoa naquilo que 

ela antes pensou não saber, depois se encontrou no acontecimento e essa pessoa aprendeu a
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aprender. (...) A política é esse conjunto de normas “invisíveis” que estão presentes no 

relacionamento entre pessoas diferentes.”473

O professor faz política. O seu serviço tem uma dimensão política na medida em que 

ajuda ou inibe a relação cognitiva entre expressões culturais e aprendizado de programas e 

conteúdos. É preciso ser valente e competente, e, além da valentia de ser competente, deve 

haver solidariedade entre os companheiros de trabalho. Solidariedade horizontal nos gestos 

coletivos.

Criticar sem propor é cinismo e o profissional crítico incomoda bastante a 

normalidade das burocracias rotineiras. A educação popular nasceu, não só da cultura de 

livros e museus, mas “da cultura que os movimentos populares usam e criam em suas lutas. 

(. . .) Educação popular e mudança social andam juntas. Essa educação renovada transforma 

não apenas os métodos de educar. Transforma as pessoas que são educadas em uma 

sociedade em transformação. Ela transforma também a participação das pessoas 

‘educadas’.”474

GADOTTI e GUTIÉRREZ consideram difícil ou impossível desenvolver processos 

educativos com setores populares sem que estejam vinculados à produção e, daí que, 

propõem o desenvolvimento da prática da educação comunitária (como extensão da 

educação popular e tendo como paradigma orientador a educação permanente), tendo 

como objetivo “desenvolver nas associações e movimentos a capacidade de enfirentamento 

de problemas comuns.” Essa educação popular comunitária preocupa-se especificamente 

com os setores excluídos da sociedade, não-produtores e não-consumidores, na busca de 

melhoria na qualidade de vida. Está fundamentada no reconhecimento da diversidade 

cultural, na economia popular, na multiculturalidade, no desenvolvimento da autonomia de 

pessoas, grupos e instituições e na promoção da cidadania.475

Para a América Latina, o ICEA - Associação Internacional de Educação 

Comunitária (em português, AIEC) sugere o conceito e a prática da educação popular 

comunitária, uma vez que “o trabalhador e setores excluídos da sociedade, para atingir 

uma melhor qualidade de vida, educam-se ao mesmo tempo que trabalham, isto é, 

produzem.” Esta educação visa robustecer as organizações populares com o apoio de 

processos educativos emanados das suas próprias atividades econômicas. Os valores 

comunitários que fundamentam sua ação são: cooperação, comunidade, colaboração, 

coordenação, co-gestão ou auto-gestão, autonomia, co-participação, comunicação ou

413 FREIRE; NOGUEIRA, 1989. p. 36, 47.
474 FREIRE; NOGUEIRA, 1989. p. 62.
475 GADOTTI, Moacir; GUTIÉRREZ, Francisco (Orgs ). Educação comunitária e economia 

popular. 2 ed. São Paulo : Cortez, 1999. p. 7-22.
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articulação, coletividade, contestação do consumismo Os campos de ação da educação 

comunitária podem ser tanto a escola formal quanto a não-formal, as organizações 

econômicas populares, a educação municipal, as escolas produtivas, como também as micro 

empresas, as cooperativas, os movimentos populares e sociais, etc. Podem constituir-se em 

grande força social e política. A educação comunitária associa o produtivo, o 

organizativo e o educativo. No entanto, a educação popular comunitária, associando-se à 

economia popular, constitui-se uma força no interior do capitalismo, embora sem 

confundir-se com ele ou com a essência dele, que é a exploração do trabalho e produção de 

mais-valia. O que importa é o trabalho em grupo e o lucro é dividido entre todos.476

Ora, se a conquista de uma racionalidade ambiental implica a construção de uma 

nova hegemonia que faça frente à hegemonia dominante do modelo industrial capitalista, 

então, a tarefa do educador ambiental, que tem por objetivo convencer o educando para a 

racionalidade ambiental ou a sustentabilidade, é justamente a de formar a consciência crítica 

que conteste o processo de reprodução da ideologia dominante, ou seja, que lute pela 

transformação. Esta é uma tarefa bastante difícil e exige capacidade, competência.

Em relação à forma pedagógica mediante a qual, na prática educativa, adquire-se 

novos conhecimentos, João Bosco identifica as seguintes características:

a) do simples para o complexo;

b) do conhecido para o desconhecido;

c) do percebido para o não percebido;

d) do relacionado para o não relacionado;

e) do imediato para o mediato.

E explica que, em si mesma, a prática pedagógica transforma os conteúdos da 

consciência e altera a conduta transformadora, sem tomar em consideração o sentido da 

transformação. Assim, pode-se educar tanto no sentido da conservação e manutenção como 

no da mudança, sempre que houver modificação do conhecimento e da conduta.

Aida Bezerra477, apud João Bosco, diz que o processo da prática pedagógica se 

desenvolve:

a) do particular ao universal;
b) do individual ao coletivo;
c) do sensorial ao concreto;
d) do imediato ao mediato;
e) do percebido ao não-percebido;

478f) do já relacionado ao não-relacionado.

476 Ibid, p. 7-22.
477 BEZERRA, Aida. As atividades em Educação Popular, Suplemento 17, CEI p. 35, 1977 apud 

PINTO, v.5, n. 15, p. 140, ago. 1984.
478 PINTO, v.5, n. 15, p. 140, ago. 1984.

125



É imprescindível que a prática pedagógica, no processo de educação popular (troca 

de saberes), leve em conta o saber popular, que realize o diálogo como uma relação 

horizontal, bidirecional e participativa. A educação popular requer ação coletiva, exige a 

constituição de equipe interdisciplinar de técnicos e objetiva a organização da população.

O saber popular se expressa tanto em conhecimentos já cristalizados, como também 

na percepção que se tenha da realidade. O povo deve assumir prioritariamente o controle do 

seu próprio projeto de desenvolvimento e para que isso ocorra a participação deve dar-se 

em todos os momentos, ou seja, na organização coletiva, na pesquisa da realidade, na 

transformação de sua percepção, no planejamento de sua ação, na execução de seu projeto 

de transformação, etc. João Bosco complementa sua abordagem assinalando que a prática 

pedagógica constrói-se sequencialmente em três momentos:

a) I - Investigativo;

b) II - Tematização,

c) III - Ação Organizada

Cada um desses momentos se desdobra em fases (objetivos específicos), que serão 

atingidas através de passos (objetivos operacionais) e na execução desses passos, utilizam- 

se técnicas e instrumentos próprios dessa seqüência metodológica e que foram sendo 

criados na medida em que a prática os exigia, mantendo-se o máximo de coerência com os 

fundamentos epistemológicos e as bases teóricas que a orientam. A criatividade da equipe é 

fundamental.479

A educação popular desenvolvida em áreas rurais do Brasil, principalmente através 

do Movimento dos Sem Terra (MST) e com significativo apoio da Igreja Católica (através 

da Pastoral da Terra e outras) e de lideranças de esquerda, estabelece como princípios 

filosóficos:

a) Educação para a transformação social -
- Educação de classe;
- Educação massiva;
- Educação organicamente vinculada ao Movimento Social;
- Educação aberta para o mundo;
- Educação para a ação;
- Educação aberta para o novo;

b) Educação para o trabalho e a cooperação;
c) Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana;
d) Educação com/para valores humanistas e socialistas;
e) Educação como um processo permanente de formação/transformação humana.

E como princípios pedagógicos o seguinte:

a) Relação entre prática e teoria;

479 PINTO, v.5, n. 15, p. 146-147, ago. 1984.
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b) Combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação;
c) A realidade como base da produção do conhecimento;
d) Conteúdos formativos socialmente úteis;
e) Educação para o trabalho e pelo trabalho;
f) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos;
g) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos;
h) Vínculo orgânico entre educação e cultura;
i) Gestão democrática;
j) Auto-organização dos/das estudantes;
k) Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores/das 

educadoras;
1) Atitude e habilidades de pesquisa;
m) Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais.480

Todos estes princípios filosóficos e pedagógicos são perfeitamente válidos para um 

trabalho de educação popular em áreas urbanas, sendo necessárias, no entanto, adaptações 

de conteúdo e em relação à realidade local. Para o trabalho de educação ambiental 

popular permanente que esta pesquisa propõe, os conteúdos relacionados com o meio 

ambiente, o homem, a natureza, o trabalho, a produção, o consumo e a sociedade (civil e 

política), devem entrar enquanto dimensões dadas à educação a ser desenvolvida, 

perpassando vários outros conteúdos.

Embora a educação tenha sido proclamada, neste final de século, como uma das 

áreas-chave para enfrentar os novos desafios gerados pela globalização481 e pelo avanço 

tecnológico na era da informação, e para superar a miséria do povo, promovendo o acesso 

dos excluídos a uma sociedade mais justa e igualitária, juntamente com a criação de novas 

formas de distribuição da renda e da justiça social, sabe-se que o Estado Capitalista jamais 

aceitará como seus os objetivos da educação popular, cujas contradições de capital e 

trabalho se confrontam e caminham em lados opostos. Por outro lado, as estratégias de 

bem-estar social criam e mantêm uma crescente dependência da classe trabalhadora/das 

classes populares frente ao Estado, o que lhe convém (até certo ponto) politicamente. As 

políticas sociais são formuladas e executadas pelo Estado essencialmente para garantir os 

interesses da acumulação do capital e as transformações que se espera alcançar na 

sociedade atual, passam necessariamente pelas modificações das relações de poder, das 

relações e modos de produção/consumo, das relações capital/trabalho/natureza.

480 MST. Princípios da educação no MST. 2 ed. São Paulo : Secretaria Nacional do MST/ Setor 
de Educação, 1997. p. 10, 24.

481 Remetemos à uma das citações iniciais em que GOHN comenta que “com a globalização da 
economia, a cultura se transformou no mais importante espaço de resistência e luta social. Segundo alguns 
autores, o conflito social central da sociedade moderna ocorre na área cultura.” GOHN, Maria da Glória. 
Educação não-formal e cultura política: impactos sobre o associativismo do terceiro setor. São Paulo: 
Cortez, 1999. p. 8-9. A luta ideológica e cultural e o papel dos “intelectuais” na formação de uma nova 
hegemonia para fazer frente à hegemonia dominante também estão presentes nas abordagens teóricas de 
GRAMSCI e outros autores citados nesta pesquisa.



BRANDÃO resume em seis as prioridades que Pierre Furter reconhece em relação à 

educação dirigida a setores populares, na América Latina:

a) luta contra o analfabetismo;
b) recuperação escolar;
c) promoção da vida social e cultural;
d) formação política;
e) aperfeiçoamento profissional;
f) um trabalho educativo dentro de “perspectivas atuais de desenvolvimento cultural”.482

As principais demandas educativas da sociedade civil brasileira, na década de 80, 

segundo GOHN, foram:

a) Educação ambiental (tanto em caráter preventivo como defensivo);
b) Educação sobre o patrimônio histórico cultural (tombamentos, etc.);
c) Educação para a cidadania (leis, direitos, Constituição Federal, etc.);
d) Educação sanitária e de saúde pública (campanha de esclarecimentos contra crises ou 

epidemias ou surto de doenças);
e) Educação popular (ensino noturno, profissionalizante, clube de mães, luta por bens e 

equipamentos sociais e serviços públicos, etc.);
f) Educação de menores e adolescentes (meninos e meninas de rua, prostituição infanto- 

juvenil, gravidez na adolescência, etc.);
g) Educação de minorias étnicas: índios (ameaça de extinção);
h) Educação contra discriminações: sexo, idade, cor, nacionalidade;
i) Educação para deficientes;
j) Educação para o trânsito e para a convivência em locais públicos; 
k) Educação contra o uso de drogas;
1) Educação sexual;
m) Educação contra o uso da violência e pela segurança pública; 
n) Educação para geração de novas tecnologias.483

Todas essas demandas são atuais na década de 90 e são dimensões ou conteúdos de 

uma única educação ou da educação popular segundo os princípios discutidos 

anteriormente.

GOHN parte da compreensão de que os movimentos sociais populares são formas 

renovadas de educação popular e esta ocorre através de princípios que fundamentam 

programas educativos.484
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Segundo ela, na década de 90, a educação não-formal485 passou a ter grande 

destaque em decorrência das mudanças na economia, na sociedade e no mundo do trabalho. 

Os espaços da educação não-formal apresentam-se como possibilidades de construção de 

uma nova cultura política. Aprendizagem em grupos e valores culturais que articulam as 

ações dos indivíduos passaram a ter maior reconhecimento. Por outro lado, para se entender 

a cultura política de um grupo social, ou de seus atores em particular, tem-se que 

decodificar o conjunto de significados - atribuídos ou construídos - no universo do 

imaginário e das representações sociais dos referidos grupos ou indivíduos.486

Por fim, vale registrar que, segundo ARROYO, a relação entre aumento dos níveis 

de igualdade social, via acesso à educação, e a participação política nem sempre é de 

correspondência direta, pois a participação política exige o aprimoramento das instituições 

de representação e participação e a tendência tem sido fechar esses canais à medida que as 

camadas populares e os trabalhadores se mostram estar mais educados e organizados para a 

participação. “O que os cientistas políticos vêm mostrando é que o Estado tem agido 

historicamente como controlador da cidadania das classes trabalhadoras, a cidadania 

regulada ou a fórmula corporativa que, dissimulando o caráter excludente do sistema 

político, abre apenas canais de participação política controlados pelo Estado, restringindo a 

movimentação dos grupos sociais.”487

Ou seja, as dificuldades para maior participação popular estão na privatização do 

poder e no caráter excludente das instituições econômicas e políticas, inclusive o próprio 

Estado. A exclusão dos trabalhadores, das classes populares da política cresce à medida que 

o Estado se fortalece. O sistema capitalista põe nas condições materiais, nas relações de 

produção e nas estruturas de poder os mecanismos de exclusão e alienação, o mesmo 

campo em que a própria classe operária põe suas lutas pela sua emancipação humana, 

política e social. O povo vai construindo a cidadania e aprendendo a ser cidadão, a ser 

social, no processo real da vida. A luta pela educação, pela cultura, pelo saber e pela 

instrução encontra sentido se inserida nesse movimento de constituição da identidade 

política do povo comum. Essa luta é um momento educativo. O Estado capitalista, quando
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lhe interessa, coopta e assimila a contracultura. A educação é parte, fruto e expressão do 

processo de constituição da democracia e da participação.488

“O trabalho educativo é essencialmente político e é o político que é 

transformador.”489 “É o ser social que determina a sua consciência.” (MARX)

2.9 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Desde Rousseau (1712-1778), o qual considerava a “natureza nossa primeira 

professora”, até as atuais correntes pedagógicas, muito se tem insistido na necessidade de 

recorrer à experiência e ao contato com os objetos reais como via de aprendizagem e de 

aproximação da criança à vida; porém, o que caracteriza estas teorias pedagógicas é o 

considerar a natureza como um recurso educativo.490

No entanto, nas últimas décadas de nossa história, constata-se uma mudança 

profunda na percepção das relações homem-natureza. A problemática ambiental, hoje, está 

na “rua”; já não é só científica, mas é também política. Não é responsabilidade de apenas 

uma minoria, mas de toda a humanidade.

Para VILLAVERDE, esta problematização crescente nas relações homem-natureza 

provoca uma nova visão filosófica do tema ambiental. Esta mudança filosófica consiste 

precisamente no reajuste global das consciências, na nova percepção que o homem faz de 

seu próprio papel no cenário ecológico. E, esta mudança na percepção geral das relações 

homem-natureza provoca, logicamente, uma nova visão pedagógica do tema ambiental.

Significa que ya no basta con ensehar desde la naturaleza, usando ésta como recurso 
educativo; ni siquiera con proporcionar información sobre el mundo como objeto de 
conocimiento; se impone un paso más a nivel teleológico, un cierto salto hacia adelante, 
educar para el medio ambiente (la conducta correcta respecto al entorno aparece 
entonces como objetivo final dei proceso de aprendizaje).

Este giro filosófico y  didáctico ha sido definido por Giolitto como el paso "dei 
estúdio dei medio a la pedagogia dei medio ambiente” (Giolitto, 1982, pág. 89).491

O surgimento de novas concepções educativas, a nível internacional, dá-se, 

principalmente, entre o final da década de 60 e início da década de 70 e aparecem dois pólos 

da ação educativa: de um lado, a problemática ambiental; de outro, o educando. Segundo
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VILLAVERDE, o objetivo e a meta da educação ambiental estão em conciliar as exigências 

de ambos.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em 

Estocolmo, em 1972, foi um dos primeiros documentos oficiais internacionais sobre a 

questão ambiental no Planeta e no Princípio 19 coloca a necessidade do trabalho de 

educação ambiental, envolvendo tanto jovens como adultos e dando especial atenção aos 

setores da população menos favorecida, bem como responsabilizando indivíduos, empresas 

e coletividade sobre suas condutas em relação à preservação e melhoramentos do meio. Na 

Recomendação 96, sugere que a Educação Ambiental tenha um enfoque interdisciplinar, 

com caráter escolar e extra-escolar, envolvendo todos os níveis de ensino e a população em 

geral, tendo em vista o ensinamento de medidas simples que, dentro das possibilidades de 

cada um, possam ser tomadas para ordenar e controlar o seu meio. Recomendou-se a 

criação do Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), para ajudar a enfrentar 

a ameaça de crise ambiental no planeta.492

No Seminário sobre Educação Ambiental, realizado em Jammi, em 1974, pela 

Comissión Nacional Finlandesa para la UNESCO, foram estabelecidos os “Princípios da 

Educação Ambiental”, pelos quais se reconhece a necessidade de se criar novos modos de 

atuação, tendo como estratégia de sobrevivência a qualidade de vida e o reconhecimento de 

que esta estratégia envolve conhecimentos de ciências naturais, tecnologia, história e 

sociologia. Dois destes princípios (1 e 4) estão transcritos abaixo:

a) A Educação Ambiental é um componente de todo pensamento e de toda atividade, da 
cultura, no mais amplo sentido da palavra, seu fundamento é a estratégia de 
sobrevivência da humanidade e de outras formas da natureza.

b) (...);
c) (...);
d) A Educação Ambiental espera que se levem em consideração os princípios da ecologia 

no planejamento social, em diferentes atividades e na economia, nos planos nacionais e
• 493internacionais.

Em 1975, a Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas 

(UNESCO), com a colaboração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), e em resposta à Recomendação 96 da Conferência de Estocolmo, criou o
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Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), com o objetivo de promover, nos 

países membros, a reflexão, a ação e a cooperação internacional neste campo. Este 

Programa já nasce imbuído de um enfoque interdisciplinar.

A partir desse Programa, a UNESCO e o PNUMA decidem promover, em 1975, em 

Belgrado, o Seminário Internacional de Educação Ambiental, do qual resultou a Carta de 

Belgrado, que preconizou

a necessidade de uma nova ética global, capaz de promover a erradicação da pobreza, da 
fome, do analfabetismo, da poluição, da exploração e dominação humana, e censura o 
desenvolvimento de uma nação às custas de outra, acentuando a premência de formas de 
desenvolvimento que beneficiem toda a humanidade.
( . . . )

Meta da Educação Ambiental: garantir que a população mundial tenha consciência do 
meio ambiente e se interesse por ele e por seus problemas conexos e que conte com os 
conhecimentos, aptidões, atitudes, motivação e desejos necessários para trabalhar 
individual e coletivamente para a busca de soluções dos problemas atuais e para prevenir

494os que possam aparecer.

A capacidade de avaliação de medidas e programas de Educação Ambiental, em 

relação a fatores ecológicos, políticos, econômicos, sociais, estéticos e educacionais, e a 

participação com responsabilidade também aparecem dentre os objetivos relacionados na 

Carta de Belgrado. Os Programas de Educação Ambiental devem procurar construir um 

processo contínuo e permanente na escola e fora dela; assumir um enfoque interdisciplinar; 

apoiar-se em uma participação ativa na prevenção e resolução dos problemas ambientais, 

considerar todo o desenvolvimento e crescimento numa perspectiva ambiental; fomentar o 

valor e a necessidade da cooperação local, nacional e internacional na resolução dos 

problemas ambientais.495

Em 1977, realizou-se em Tbilisi (Geórgia), a I Conferência Intergovemamental 

sobre Educação Ambiental, novamente promovida pela UNESCO, em cooperação com o 

PNUMA. O Informe Final (Relatório Final) dessa Conferência reúne dados fundamentais 

para serem incorporados ao marco teórico da Educação Ambiental; estabelece a 

compreensão de que “meio ambiente não é somente o meio físico biótico, mas também o 

meio social e cultural, e relaciona os problemas ambientais com os modelos de 

desenvolvimento adotados pelo homem.”

As posições consensuais do Seminário de Belgrado são reafirmadas. A Educação 

Ambiental deve preparar o indivíduo para a compreensão dos principais problemas do 

mundo contemporâneo e lutar para melhorar a vida e proteger o meio ambiente, tendo
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como base determinados valores éticos. O desenvolvimento do senso crítico e de 

habilidades para a resolução dos problemas são destacados. Mostra com toda a clareza as 

interdependências econômicas, políticas e ecológicas existentes entre os países. 

Responsabilidade e solidariedade fundamentam uma nova ordem internacional.

A referida Conferência, além de outras questões, também conclamou os Estados- 

Membros a incluírem em suas políticas de educação, conteúdos, orientações e atividades 

ambientais baseados nos objetivos e características da Educação Ambiental.496

Esta foi definida, aí, como: “uma dimensão dada ao conceito e à prática da 

educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente através de 

enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da 

coletividade.”

Entre os princípios básicos da Educação Ambiental está o de que ela deve 

considerar o meio ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos naturais e criados 

pelo homem, tecnológicos, sociais, econômicos, políticos, histórico-culturais, morais e
, . 497esteticos.

Potanto, a década de 70, em nível internacional, foi bastante rica em elaborações 

teóricas que fundamentaram a Educação Ambiental. Em contraste, quando se denunciava os 

níveis de poluição dos países industrializados e suas conseqüências para a vida no Planeta, 

no Brasil, na onda do “milagre brasileiro”, do “Brasil Grande Potência”, propagava-se a 

industrialização e as indústrias eram convidadas a “trazer sua poluição ao país”, ao 

mesmo tempo em que se criou, em 1973, a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), 

com atribuições de controle da poluição e educação ambiental498 e estruturaram-se em 

vários Estados instituições fiscalizadoras e gestoras de meio ambiente e recursos naturais.

Entre 1977 e 1980, houve, no Paraná, várias manifestações, principalmente de 

estudantes universitários, contra a construção da usina de Itaipu, pela preservação do Salto 

das Sete Quedas e em defesa da Amazônia. Foi criado entre os estudantes da Universidade 

Federal do Paraná o Comitê de Defesa da Amazônia (CDAMA) que denunciou os 

megaprojetos: Tucuruí, JARI, JICA, Carajás, Transamazônica, etc. Protestos também foram 

feitos contra a construção das usinas nucleares de Angra, no Rio de Janeiro, pelo risco e 

periculosidade de tal atividade e contra a militarização bélica atômica do País. Mas, com o 

regime autoritário militar, nada foi possível reverter.

Na gestão de 1982-1986, saindo do regime autoritário militar do País, o Governo do 

Estado do Paraná, através de uma equipe interdisciplinar e interinstitucional de técnicos que

496 Idem, p. 31-32.
491 DIAS, 1994. p. ix-xii.
498 BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto, 1998. p. 36-37.
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envolveu as Secretarias de Estado da Agricultura, Educação, Interior, Planejamento, 

Segurança Pública e Saúde e Bem Estar Social, elaborou o Programa Estadual de Meio 

Ambiente (PEMA), pelo qual foi feita toda uma análise da situação ambiental do Estado: 

desmatamento, erosão, contaminação por agrotóxicos e intoxicação de trabalhadores rurais, 

falta de saneamento básico e mortalidade infantil, poluição do ar, espécies da fauna e da 

flora ameaçadas de extinção, destruição do patrimônio natural, etc. O Paraná está 

envelhecido precocemente. As ações do PEMA mantinham relação com os Comitês de 

Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas e tinham por diretriz (além de outras) a 

implantação de um sistema de coordenação ambiental utilizando-se como unidade territorial 

as bacias hidrográficas e estimulando a criação de Comitês Comunitários de Meio Ambiente 

por Micro-bacias, envolvendo um ou mais municípios. A comunidade era incentivada a 

participar na solução dos problemas ambientais na área de atuação do Comitê. O órgão 

estadual de meio ambiente, na época, era a SUREHMA, que recebeu um incremento de 

vários técnicos para serem distribuídos entre os vinte escritórios regionais do Estado, com 

funções tanto de fiscalização, quanto de gestão ambiental e conscientização da população. 

Em relação à comunidade, o PEMA estabelecia: “1.1. c. Assegurar, de forma definitiva, a 

participação comunitária nas questões ambientais.”

Vários projetos e programas foram elaborados, inclusive em relação à Educação 

Ambiental:

Ação junto à comunidade paranaense, tanto no meio rural como urbano, em todos 
os níveis, especialmente com as gerações mais jovens (escolares), despertando a atenção 
para a necessidade de preservar e defender os recursos naturais, combatendo o seu mau 
uso, educando sobre as condições básicas de meio ambiente e orientando para a melhoria 
efetiva da qualidade de vida.

Trabalho junto às escolas rurais e urbanas, através de material didático, dias 
especiais, visando despertar no jovem a consciência preservacionista.

Apoio à mobilização popular para a formação de associações comunitárias de 
defesa ambiental.

Apoio à mobilização popular para formação de viveiros florestais comunitários.
Formação de lideranças com embasamento ecológico aprofundado.

499Apoio político e logístico aos movimentos ecológicos populares.

Na então SUREHMA (hoje, Instituto Ambiental do Paraná - IAP e 

Superintendência de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - 

SUDERHSA) foi instalado um telefone (n. 200-1919) para atendimento de reclamações da 

população em relação ao meio ambiente. O referido telefone funcionou de 1985/86 a 1993.
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A partir de cada problema denunciado, verificava-se a necessidade ou não do 

desenvolvimento de um trabalho comunitário.

Este realizava-se da seguinte forma:

a) registro, pela Assessoria de Relações com a Comunidade (ARC), em ficha 

específica da reclamação da comunidade, via telefone, via documento escrito ou 

pessoalmente;

b) encaminhamento dos casos específicos diretamente ao serviço de fiscalização da 

SUREHMA;

c) repasse à comunidade do retorno dado pela fiscalização, após vistoria;

d) quando não era problema de fiscalização imediata, o técnico da ARC ia até o 

local, fazia a coleta do material ou o slide sobre o problema;

e) encaminhava o material para a análise ou os slides para serem revelados;

f) era feito o contato com lideranças de moradores, sindicais e ambientalistas do 

local e articulava-se de reunião comunitária ampla, a qual poderia dar-se em duas 

etapa:

- envolvendo outras lideranças para a discussão do problema;

- em forma de assembléia popular, convidando a comunidade para ser informada

e esclarecida sobre a questão e sobre os encaminhamentos que deveriam ser tirados

para a solução do problema;

g) apoio e encaminhamento das decisões tiradas e apresentadas por entidades da 

sociedade civil (Associações de Moradores, entidades sindicais, ONG’s 

ambientalistas, etc.);

h) caso não houvesse nenhuma organização civil local, era estimulado a criação de 

uma entidade organizativa, sendo que, na maioria das vezes, a que se formava era 

a Associação de Moradores;

i) busca de envolvimento também de escolas e igrejas;

j) estímulo às comunidades para que criassem também outros mecanismos de 

mobilização e reivindicação, como: abaixo-assinado, telegramas e telefonemas às 

autoridades competentes, manifestos, passeatas, entrevistas coletivas com a 

imprensa, reuniões amplas comunitárias para as quais eram convidadas também 

as autoridades competentes, assembléias populares, elaboração de documentos 

bem fundamentados para serem enviados aos chefes dos três Poderes: Executivo, 

Legislativo e Judiciário; mover ação civil pública ou ação popular junto à Justiça, 

além de outros.
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Voltando aos eventos a nível mundial, em 1982, celebrou-se, em Paris, uma Reunião 

Internacional de Especialistas sobre Educação Ambiental, os quais desenvolveram um 

interessante trabalho de reflexão sobre o estado em que se encontrava a Educação 

Ambiental no início dos anos 80 e as tendências que preconizam o futuro imediato desta 

dimensão educativa.

Embora toda a fundamentação teórica, objetivos, princípios, abrangência, metas e 

outras questões sobre Educação Ambiental já estivessem claros e concertados entre as 

organizações internacionais, faltava, no entanto, uma maior viabilização prática de tudo 

isso.

Foi assim que, em 1987, realizou-se em Moscou, com a presença de mais de 

trezentos especialistas de cem países, o Congresso Internacional sobre a Educação e a 

Formação relativas ao Meio Ambiente e do qual resultou o documento Estratégia 

Internacional de Ação em Matéria de Educação e Formação Ambiental para o 

Decênio de 90, que apresenta, na primeira parte, algumas necessidades e prioridades do 

desenvolvimento da Educação e Formação Ambientais; e, na segunda parte, apresenta 

elementos para uma estratégia internacional de ação para a década de 90. Reforça muitas 

das decisões tiradas em Tbilisi. Destaques são dados à necessidade de conscientização e de 

gestão racional do meio ambiente, tendo em vista a perspectiva de um desenvolvimento 

auto-sustentável. A formação e a informação sobre questões ambientais e a sua respectiva 

inclusão nos currículos escolares e a capacitação de profissionais e do corpo docente foi 

bastante discutida.500

Em 1988, sob promoção da UNESCO/PNUMA, realizou-se, em Buenos Aires 

(Argentina), o Seminário Latino-Americano de Educação Ambiental, do qual saíram várias 

Recomendações aos países latino-americanos e muitas críticas ao modelo de 

desenvolvimento econômico implantado na América Latina e que geraram desigualdades 

sociais, injustiças, miséria e degradação ambiental. Uma abordagem especial é feita ao papel 

que a mulher desempenha na família, na sociedade e no desenvolvimento; bem como é 

destacada a situação de subdesenvolvimento da América Latina e salientada a necessidade 

de criação de um novo estilo de desenvolvimento mais humano, fraterno, justo, eqüitativo e 

que conserve os recursos naturais e a qualidade de vida.501

Nesse mesmo ano, no Brasil, foi aprovada a nova Constituição Federal em que 

coloca o Artigo 225 no Capítulo VI - do Meio Ambiente e, no item VI do parágrafo Io. 

deste artigo, está a incumbência que cabe ao Poder Público de “promover a Educação

500 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 1994. p. 33 .

501 DIAS, 1994. p. xiv.
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Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente.”502

Na década de 80, foi criado o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA - 

tendo sido chamado de CEDA - Conselho Estadual de Defesa do Ambiente) do Paraná, o 

Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense e vários parques nacionais 

e estaduais, estações ecológicas e áreas de proteção ambiental; também deu-se o 

tombamento da Serra do Mar no trecho do Estado do Paraná. Dos 22 membros do CEMA, 

7 são representantes de ONG’s ambientalistas e 5 representantes de instituições 

universitárias; os demais, são representantes executivos do Governo do Estado ou do Poder 

Legislativo. Dos 23 membros do Conselho do Litoral, um é representante de ONG 

ambientalista; outro, de colônias de pescadores; outro, de entidade sindical e quatro, de 

associações comunitárias do litoral do Paraná; os demais membros representam entidades 

patronais; entidades da indústria da construção civil, incorporadoras e do mercado 

imobiliário; o CREA-PR; Secretarias de Estado e Prefeituras Municipais. Como pode-se 

perceber, embora sejam espaços de articulação e deliberação, a sociedade civil é 

minimamente representada e fortemente controlada pelo poder público. Na verdade, ambos 

os Conselhos desempenham um maior papel na legitimação das ações e deliberações da 

sociedade política, que os controla desde sua criação.

Em maio de 1989, realizou-se, em Curitiba, a I Conferência Estadual de Meio 

Ambiente, com a participação de delegados tanto da sociedade civil (ONG, associações e 

outras) como de instituições governamentais. Esta Conferência foi importante porque 

aprofundou a discussão sobre a situação ambiental do Estado e tirou diretrizes para a busca 

de soluções. A segunda e última Conferência Estadual de Meio Ambiente realizou-se em 

Ibiporã, em 1991, também contou com a presença de organizações da sociedade civil e de 

instituições públicas. São dessa época também as Leis Complementares Estaduais n. 

9491/90 e 59/91, seguidas pelos Decretos Estaduais n. 2142/93 e 2791/96, que tratam do 

ICMS Ecológico (até 5,0% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços a que o 

município tem direito constitucionalmente)503, ou seja, incentivos dados aos municípios que 

possuem unidades de conservação e outras áreas especialmente protegidas, tais como: as

502 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília : Senado Federal/Centro 
Gráfico, 1988. p. 146 - 147.

503 “Cada Estado brasileiro pode definir um perfil de distribuição dos recursos do ICMS a que os 
municípios têm direito, ressalvando que no mínimo 75 % devem ser repassados em função do critério 
denominado Valor Adicionado (Lei Complementar Federal n. 63/90), ou seja, sobram 25 % para que os 
Estados definam livremente, por meio de Leis complementares, os critérios. Foi a partir daí que o Estado do 
Paraná, pioneiramente, definiu como um dos critérios, o ambiental, destinando a este o percentual de ‘cinco 
por cento’.” PARANÁ. SEMA/IAP. ICMS Ecológico em perguntas e respostas. Instruções básicas para 
Unidades de Conservação. (Organização Wilson Loureiro). Curitiba. SEMA/IAP - Diretoria de 
Biodiversidade e Áreas Protegidas, 1998. p. 6-7.
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áreas de terras indígenas e as reservas florestais legais, as áreas de preservação permanente, 

os sítios especiais e outros tipos de florestas, nos entornos das unidades de conservação.

Ainda, em 1989, realizou-se, no Rio de Janeiro, o IV Congresso Nacional da 

CONAM, durante o qual a delegação de Associações de Moradores do Paraná apresentou 

uma tese, previamente discutida no Estado, sobre saneamento básico (água, esgoto e lixo), 

condições de moradia e qualidade de vida. Técnicos da SUREHMA, filiados a partidos de 

esquerda e comprometidos com as lutas populares, deram muito apoio à discussão, 

elaboração e divulgação das referidas teses.

No final dos anos 80, “ocorreu um aumento significativo de prefeituras que criaram 

secretarias, coordenadorias e departamentos de meio ambiente”, tendo como atribuições, 

entre várias outras, a de desenvolver atividades de educação ambiental. No entanto, houve 

locais em que esta ação permaneceu na secretaria municipal de educação ou outro órgão 

municipal ou foi repassada a entidades da sociedade civil: associações ambientalistas ou de 

moradores, etc. A níveis estaduais, as atividades eram pontuais e envolviam: cursos de 

treinamento, promoção de eventos, produção de cartilhas, folhetos educativos, exposições, 

debates, seminários, etc.504 A Prefeitura Municipal de Curitiba, em 1989, lançou a 

Campanha “Lixo que não é lixo”, com o objetivo de, através da “Família Folha”, estimular 

a separação domiciliar dos resíduos sólidos. A “Compra do lixo” foi outro projeto lançado 

nesse mesmo ano e consistia na compra/venda ou troca de lixo, por utilidades: material 

escolar, sacola de alimentos, ovos de chocolate na Páscoa, ingressos para apresentações 

culturais, etc., em locais onde não existe a coleta normal do lixo. A imprensa em geral deu 

grande cobertura a ambas iniciativas; no entanto, a ênfase maior ficou sendo a 

comercialização do lixo. Uma outra variável desta campanha foi lançada em 1991, 

denominada “Câmbio verde”, ou seja, o lixo reciclável era trocado por sacolas de 

hortifrutigranjeiros pelas comunidades de menor poder aquisitivo, escolas municipais, 

entidades sociais.505

O início da década de 90 também foi marcado pela realização de inúmeros 

encontros, seminários e reuniões preparatórios à RIO-92, promovidos, na maioria das 

vezes, por entidades da sociedade civil com o apoio de órgãos de Governo. Em Curitiba, 

em dezembro de 1991, foi realizado, sob a coordenação da Confederação Nacional de 

Associações de Moradores CONAM, o I Encontro Continental de Lideranças Comunitárias 

para o Meio Ambiente, o qual contou com a presença de mais de cem representantes de 

Federações e Associações de Moradores de Bairro de todo o País, além de lideranças

504 BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto, 1998, p. 47-48.
505 TORIOLLO, Leny M. G. Educação Ambiental em Curitiba. ENCONTRO PARANAENSE EM 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 1., 1998, Curitiba. Anais. Curitiba : UFPR/NAAGRI, 1998. p. 25-27.
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comunitárias de outros países da América Latina. As questões ambientais foram enfocadas 

dentro de uma análise de conjuntura internacional, em que foi aprofundada a discussão 

sobre os contrates Norte-Sul, países desenvolvidos/exploradores e países 

subdesenvolvidos/explorados, o modelo atual de desenvolvimento, a situação de pobreza da 

América Latina, a questão da Amazônia e, com bastante ênfase, as condições de saúde e 

moradia (falta de saneamento básico, poluição do ar, uso do solo, locais inadequados para a 

habitabilidade, carências habitacionais, etc.) e qualidade de vida. Foi elaborado um 

jomalzinho, pela CONAM, contendo as várias propostas aprovadas no encontro e o mesmo 

foi apresentado no Fórum Global da RIO-92. Um outro evento internacional, a ECO-SUL 

ou ECOSUR (em espanhol), ocorreu em março de 1992, em Foz do Iguaçu, e significou 

uma pré-Conferência do Cone Sul (Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul e Uruguai, Paraguai e Argentina) e contou a presença de cerca de 45 

organizações não-govemamentais dos quatro países e inúmeros técnicos de instituições 

públicas. As ONG’s presentes elaboraram um documento e apresentaram-no oficialmente 

ao Governador do Estado do Paraná, no final do evento. Vários outros documentos foram 

elaborados em todos os encontros preparatórios ocorridos por todo o País e, depois, foram 

apresentados no Fórum Global no Rio de Janeiro.

A SUREHMA possuía, nessa época, uma unidade móvel de Educação Ambiental e, 

através dela, levava informações à população, realizava exposições, projetava fitas de vídeo, 

distribuía folhetos educativos, realizava gincanas, recebia denúncias, etc. Esta unidade 

móvel (trailler) esteve presente durante o I Encontro Continental de Lideranças 

Comunitárias, promovido pela CONAM, em Curitiba, e durante a ECO-SUL, em Foz do 

Iguaçu, além de em inúmeros outros eventos ocorridos em todo o Estado, inclusive nas 

Operações Verão, que se realizavam na época de temporada de praia, nos meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro, no litoral paranaense. Por outro lado, o trabalho de algumas 

ONG’s nas Operações Verão tinha o apoio e o patrocínio do órgão de meio ambiente do 

Estado do Paraná.

Ainda, entre o final da década de 80 e nos anos 90, foram realizadas, no Estado, 

através da ação da SUREHMA (hoje, IAP), várias audiências públicas, as quais eram 

precedidas de contatos com lideranças do local afetado, reuniões comunitárias para a 

discussão do problema, sensibilização e mobilização da população. A realização de uma 

audiência pública em si é uma verdadeira aula de Educação Ambiental e ajuda a elevar o 

nível de consciência e de politização da população.

A criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente do Paraná (SEMA) deu-se em 

1991, tendo sido desmembrada da SEDU - Secretaria de Estado do Desenvolvimento
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Urbano e Meio Ambiente. Em julho de 1992, a SEMA passou a chamar-se Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente. Buscando unificar as ações do Governo, em 1992, foi realizada 

a fusão de dois órgãos (Instituto de Terras, Cartografia e Florestas (ITCF) e SUREHMA) e 

criado o IAP - Instituto Ambiental do Paraná. Cinco anos depois, o IAP foi dividido em 

IAP e SUDERHSA - Superintendência do Desenvolvimento dos Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental. A Assessoria de Relações com a Comunidade foi incorporada, 

primeiramente, à de Educação Ambiental e, depois, deixou de existir. A Assessoria de 

Educação Ambiental também foi sofrendo adaptações com todas essas mudanças e, em 

1999, existe somente uma Coordenação Estadual de Educação Ambiental na SEMA e um 

trabalho de Educação Ambiental através dos Escritórios Regionais do IAP.

Quanto à Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (RIO-92), esta realizou-se na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 

1992, na forma de dois eventos simultâneos: a cúpula mundial de chefes de Estado e o 

Fórum Global de Não-Govemamentais, além das discussões temáticas em tendas no Aterro 

do Flamengo. Durante a Conferência, o grupo que discutiu a Educação Ambiental reforçou 

as recomendações de Tbilisi. “Deu-se destaque para a necessidade de reorientar a 

Educação para o desenvolvimento sustentável; de aumentar/incrementar a conscientização 

popular; considerar o analfabetismo ambiental; promover treinamentos.”506

A necessidade e a importância da Educação Ambiental para a viabilização do 

desenvolvimento sustentável, o seu caráter interdisciplinar, permanente, formal e não- 

formal, globalizador e transformador, estavam definidos e foram assimilados pelos 

participantes e pelos governantes de muitos países.

Nos documentos oficiais brasileiros que circularam durante a RIO/92, a Educação 

Ambiental estava colocada da seguinte forma:

A Educação Ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões 
socioeconômicas, política, cultural e histórica, não podendo se basear em pautas rígidas e 
de aplicação universal, devendo considerar as condições e estágio de cada país, região e 
comunidade, sob uma perspectiva histórica. Assim sendo, a Educação Ambiental deve 
permitir a compreensão da natureza complexa do meio ambiente e interpretar a 
interdependência entre os diversos elementos que conformam o ambiente, com vista a 
utilizar racionalmente os recursos no presente e no futuro.507

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), vinculado ao Ministério de 

Meio Ambiente do Brasil, definiu Educação Ambiental como sendo “um processo de 

formação e informação, orientado para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as
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questões ambientais e de atividades que levem à participação das comunidades na 

preservação do equilíbrio ambiental.”508

Para DIAS, a “Educação Ambiental é um processo, uma dimensão dada ao 

conteúdo e à prática da educação que utiliza os vários conhecimentos, inclusive os da 

Ecologia, para promover a compreensão dos mecanismos de inter-relação natureza-homem, 

em suas diversas dimensões.”509 

GUIMARÃES510 diz que:

A Educação Ambiental apresenta-se como uma dimensão do processo educativo voltada 
para a participação de seus atores, educandos e educadores, na construção de um novo 
paradigma que contemple as aspirações populares de melhor qualidade de vida 
socioeconômica e um mundo ambientalmente sadio; aspectos estes que são intrinsecamente 
complementares; integrando assim Educação Ambiental e educação popular como 
conseqüência da busca da interação em equilíbrio dos aspectos socioeconômicos com o 
meio ambiente.

O tratado sobre “Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global”, aprovado pelo Fórum Global de Não-Govemamentais, 

estabelece como princípios o seguinte:

a) a educação é um direito de todos: somos todos aprendizes e educadores.
b) a Educação Ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em 

qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal, não-formal e informal, 
promovendo a transformação e a construção da sociedade.

c) a Educação Ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito de formar 
cidadãos com consciência local e planetária que respeitem a autodeterminação 
dos povos e a soberania das nações.

d) a Educação Ambiental não é neutra, mas ideológica. E um ato político, baseado 
em valores para a transformação social.

e) a Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando a 
relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar.

f) a Educação Ambiental deve estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito 
aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e de interação entre 
as culturas.

g) a Educação Ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas e 
inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social e histórico. 
Aspectos primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao meio ambiente tais 
como população, saúde, paz, direitos humanos, democracia, fome, degradação 
da flora e fauna devem ser abordados dessa maneira.

h) a Educação Ambiental deve facilitar a cooperação mútua e equitativa nos 
processos de decisão, em todos os níveis e etapas.

i) a Educação Ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e utilizar a 
história indígena e culturas locais, assim como promover a diversidade cultural, 
lingüística e ecológica. Isto implica uma revisão da história dos povos nativos 
para modificar os enfoques etnocêntricos, além de estimular a educação bilingüe.

508 Idem. p. ix-x.
509 Idem, p. x.
510 GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. São Paulo : Papirus, 1995, p. 14 -

15.
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j) a Educação Ambiental deve estimular e potencializar o poder das diversas 
populações, promover oportunidades para as mudanças democráticas de base 
que estimulem os setores populares da sociedade. Isto implica que as 
comunidades devem retomar a condução de seus próprios destinos, 

k) a Educação Ambiental valoriza as diferentes formas de conhecimento. Este é 
diversificado, acumulado e produzido socialmente, não devendo ser patenteado 
ou monopolizado.

1) a Educação Ambiental deve ser planejada para capacitar as pessoas a 
trabalharem conflitos de maneira justa e humana, 

m) a Educação Ambiental deve promover a cooperação e o diálogo entre indivíduos 
e instituições. Com a finalidade de criar novos modos de vida, baseados em 
atender às necessidades básicas de todos, sem distinções étnicas, físicas, de 
gênero, idade, religião, classe ou mentais, 

n) a Educação Ambiental requer a democratização dos meios de comunicação de 
massa e seu comprometimento com os interesses de todos os setores da 
sociedade. A comunicação é um direito inalienável e os meios de comunicação de 
massa devem ser transformados em um canal privilegiado de educação, não 
somente disseminando informações em bases igualitárias, mas também 
promovendo intercâmbio de experiências, métodos e valores,

o) a Educação Ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e 
ações; devendo converter cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis, 

p) a Educação Ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre 
todas as formas de vida com as quais compartilhamos neste planeta, respeitar 
seus ciclos vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos seres 
humanos.511

Nesse evento, também foi criada a Rede Nacional de Educação Ambiental.

É a partir dos anos 90 que acontecem os primeiros encontros nacionais (I, II e III 

Fóruns de Educação Ambiental realizados em São Paulo e o IV Fórum Nacional, em 

Guarapari/Vitória - ES), reunindo centenas de participantes, além de inúmeros simpósios 

regionais e locais realizados por todo o Brasil. O crescimento da importância da Educação 

Ambiental, conquistada em curto espaço de tempo, também provocou uma série de 

conflitos políticos internos e confusões teóricas que quase a destruíram. A Educação 

Ambiental recebeu uma significativa corrente de adeptos que traziam consigo as suas 

culturas políticas, filosóficas, científicas e religiosas, muitas vezes antagônicas e conflitantes, 

mas esta fase significou apenas uma típica crise de identidade.512

“A busca de qualidade do processo educativo é fundamental para a continuidade e 

eficiência de sua dimensão pedagógica e critério básico para legitimar nossas ações junto à 

opinião pública.” REIGOTA complementa dizendo que é preciso ter claro que a Educação 

Ambiental representa ao mesmo tempo uma crítica e uma alternativa aos processos 

pedagógicos conservadores, sendo que esta crítica/alternativa não se limita ao espaço

511 DIAS, 1994. p. xvi.
512 REIGOTA, Marcos. Educação Ambiental: fragmentos de sua história no Brasil. In: NOAL, 

Fernando Oliveira; REIGOTA, Marcos; BARCELOS, Valdo Hermes de Lima. Tendências da Educação 
Ambiental brasileira. Santa Cruz do S u l: EDUNISC, 1998, p. 21-23.



educativo; mas, ampliam-se ao modelo econômico, social e cultural vigente, assim como às 

formas de fazer política, ciência e arte; pretende influir no cotidiano, propondo relações 

sociais e afetivas baseadas na ética, na justiça e na sustentabilidade. É preciso manter a 

autonomia e independência crítica da Educação Ambiental para que seja uma real 

possibilidade de mobilização social e participação cidadã. Diversidade, compromisso 

político, pertinência filosófica, qualidade pedagógica e permanente renovação são as 

especificidades de Educação Ambiental brasileira.513

DIAS, ao referir-se à importância da Educação Ambiental, diz que valores como o 

respeito pela vida e pela natureza, solidariedade, altruísmo, democracia, responsabilidade, 

honestidade, amizade, tolerância, autodisciplina, lealdade, modéstia e outros, precisam ser 

redescobertos.

E segue, “a tarefa de redescoberta dos valores e de busca de novos valores que 

tomem a sociedade mais justa é de todos. Somente com o envolvimento que englobe a 

mídia, os profissionais liberais, os governos, os sistemas escolares, as igrejas, as associações 

de classe e outros grupos da atividade humana poderemos alcançar resultados 

expressivos.”514

Para LEFF, a produção sustentável emerge como novo objeto científico 

interdisciplinar e a Educação Ambiental como um instrumento para a construção da 

racionalidade ambiental. É preciso formar massas críticas também de professores, pois 

faltam professores para elaborar e executar políticas ambientais eficazes. A pedagogia do 

ambiente deve enriquecer-se com a pedagogia da complexidade. Os valores ambientais a 

serem trabalhados vão desde os princípios ecológicos gerais e nova ética política até novos 

direitos culturais e coletivos que levem à reapropriação coletiva da natureza e redefinição de 

estilos de vida, que rompam com a homogeneidade e centralização do poder na ordem 

econômica, política e cultural dominante. A politização desses valores pode ser 

desenvolvida no ensino formal pela pesquisa participante e sua incorporação nas grades 

curriculares; e no ensino não-formal, através de trabalhos com comunidades, vinculados à 

defesa de seu meio, à apropriação social da natureza e à auto-gestão de seus recursos 

produtivos. Resgatar e revalorizar os saberes tradicionais das comunidades são 

fundamentais para a racionalidade ambiental. Surge, aí, a educação ecológica popular, 

inspirada na Pedagogia do Oprimido, de Paulo FREIRE.515

O Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) foi aprovado em 

dezembro de 1994 e define a Educação Ambiental

513 REIGOTA, op. cit., p. 23-25.
514 DIAS, 1994. p. xix.
515 LEFF, v. 9/10, n. 20/21, p. 18-23, sep. 1997/ene. 1998.
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enquanto um processo participativo através do qual o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, adquirem conhecimentos, tomam atitudes, exercem competências e 
habilidades voltadas para a conquista e manutenção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, contribui fortemente para a ampliação dessa nova visão e para a adoção 
dessas novas posturas dos indivíduos em relação ao todo.

Sete linhas de ação estão colocadas no PRONEA, as quais referem-se à Educação 

Ambiental através do ensino formal, a Educação no processo de gestão ambiental, 

campanhas específicas para usuários de recursos naturais, cooperação com os que atuam 

nos meios de comunicação de massa, articulação e integração das comunidades em favor da 

Educação Ambiental, articulação intra e interinstitucional e criação de rede de centros 

especializados em Educação Ambiental, integrando universidades, escolas profissionais, 

centros de documentação em todo o País. Em relação à comunidade, a orientação dada é de 

apoio a iniciativas comunitárias, promoção de ações e eventos, estimular e apoiar a 

participação em iniciativas que valorizem a qualidade do meio natural e utilizar 

intensivamente os meios de comunicação de massas. Muitas vezes, o PRONEA passou a 

atuar também na área de formulação de políticas para setores de Educação Ambiental.516

Segundo o Ministério da Educação e do Desporto e tendo em vista o estágio em 

que se encontram os estudos e práticas, as características da Educação Ambiental são as 

seguintes: é um processo dinâmico integrativo, é transformadora, participativa, abrangente, 

globalizadora (ambiente com seus múltiplos aspectos e atuação ampla a nível local, regional 

e global), permanente, contextualizadora.517

Em outubro de 1997 e após encontros regionais, pré-fóruns tanto de ONGs como 

de órgãos de Governo e o IV Fórum Nacional de Educação Ambiental, realizou-se em 

Brasília, a I Conferência Nacional de Educação Ambiental, sob promoção dos Ministérios 

do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e da Educação e com a participação da sociedade 

civil organizada e de técnicos e outros profissionais. Dos 2868 participantes, 354 eram 

delegados, os quais elaboraram propostas a níveis regionais e tiraram um documento final: a 

Declaração de Brasília para a Educação Ambiental - 1997, o qual foi apresentado na 

Conferência Internacional da Grécia. Nele há a constatação de que persistem a carência, a 

deficiência e a debilidade da implantação da Educação Ambiental no Brasil.

É um documento longo e está montado em cima de cinco áreas temáticas:

a) Educação Ambiental e as vertentes do desenvolvimento sustentável;

516 BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, 1997, 19 p. ; BRASIL. Ministério de 
Educação e do Desporto, 1998, p. 57-61.

517 BRASIL/UNESCO. Educação Ambiental. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto/ 
Coordenação de Educação Ambiental, 1997. p. 14-15.



b) Educação Ambiental Formal - papel, desafios, metodologias, capacitação;

c) Educação Ambiental no processo de gestão ambiental - metodologia e 

capacitação;

d) Educação Ambiental e as políticas públicas - PRONEA, políticas urbanas, de 

recursos hídricos, agricultura, ciência e tecnologia;

e) Educação Ambiental, ética, formação da cidadania, educação, comunicação e 

informação da sociedade.

Durante a Conferência, muito se discutiu sobre o conceito de “desenvolvimento 

sustentável” e, por não haver consenso, a idéia central que contém é a de busca do bem- 

estar das gerações atuais, sem prejudicar a sobrevivência dos que estão por nascer. A 

construção de um conceito de desenvolvimento sustentável teria a finalidade de assegurar 

à sociedade a compreensão objetiva, os caminhos concretos e efetivos para a educação 

ambiental.518

No período de 8 a 12 de dezembro de 1997, realizou-se em Thessalônica (Grécia) a 

Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência 

Pública para a Sustentabilidade. Neste evento, as recomendações e planos de ação da 

Conferência de Belgrado sobre Educação Ambiental (1975), a Conferência de Moscou 

sobre Educação e Formação Ambiental (1987) e o Congresso Mundial de Toronto para a 

Educação e a Comunicação sobre Ambiente e Desenvolvimento (1992) foram consideradas 

ainda válidas e que ainda não foram exploradas completamente. Reconhece que a 

sustentabilidade requer a coordenação e integração de esforços em numerosos setores 

essenciais e uma mudança rápida e crucial de condutas e estilos de vida, incluindo padrões 

de produção e consumo. A educação e uma consciência pública adequadas constituem 

pilares da sustentabilidade, junto com a legislação, a economia e a tecnologia. A redução da 

pobreza é meta essencial e condição indispensável para a sustentabilidade. Exige-se um 

processo de aprendizagem coletivo, envolvendo todos os setores da sociedade: associações, 

governos, autoridades locais, acadêmicos, empresas, consumidores, organizações não- 

govemamentais, meios de informação ou comunicação e outros atores. A reorientação da 

educação para a sustentabilidade envolve todos os níveis: formal, não formal e informal em 

todos os países. O conceito de sustentabilidade abrange tanto o ambiente como também a 

pobreza, a população, a saúde, a segurança alimentar, a democracia, os direitos humanos e 

a paz. A sustentabilidade é um imperativo moral e ético, no qual a diversidade cultural e o 

conhecimento tradicional devem ser respeitados. As ONG’s devem receber apoio 

institucional e financeiro adequado para mobilizar as pessoas em temas sobre ambiente e
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sustentabilidade, dentro das comunidades e a níveis nacionais, regionais e internacionais. 

Toda a sociedade deve lutar pela implementação do capítulo 36 da Agenda 21, a níveis 

local, regional e nacional. Prevê-se a realização de nova Conferência Internacional em 2007, 

ou seja, após dez anos.519 Se deve considerar o tema da sustentabilidade como um todo, 

analisando suas dimensões científicas e sociais. O desenvolvimento sustentável é a resposta 

da humanidade a um problema e uma crise de alcance mundial; é um processo de mudança 

das relações entre os sistemas e processos sociais, econômicos e naturais. E necessário uma 

renovação cultural, desenvolvendo princípios éticos de sustentabilidade, tais como: direitos 

humanos, responsabilidade, igualdade entre gerações, solidariedade, justiça, democracia, 

liberdade de expressão e tolerância. A educação básica para adultos deve conduzi-los ao 

exercício do poder. Uma educação para um desenvolvimento sustentável é simplesmente 

uma boa educação.520

A reunião de especialistas em Educação Ambiental, realizada nos dias 26 e 27 de 

abril deste ano, teve como propósito revisar o programa em andamento da Red de 

Formación Ambiental para América Latina y el Caribe dei PNUMA e reorientar suas 

atividades para as prioridades em matéria de cooperação para o desenvolvimento 

sustentável. No programa de atividades, além de muitas outras, consta, “c) F orta lecer la  

capacitación com unitaria  m ediante la  elaboración de m anuales de capacitación  

com unitaria p a ra  e l desarrollo  sustentable, y  con base en  ellos organizar talleres de  

capacitacón de líderes y  p rom otores com unitários, incluyendo a  las com unidades  

indígenas .”521

No Brasil, em 27 de abril de 1999, após 6 ou 7 anos parada, foi aprovada a Lei de 

Educação Ambiental, sendo a primeira a nível nacional no País. Esta lei retoma o conceito 

de Educação Ambiental do PRONEA (citada acima) e os artigos 205 e 225 da Constituição 

Federal; afirma que a Educação Ambiental é componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar articulada em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo tanto a nível formal como não formal; bem como, compromete, como parte do 

processo educativo, toda a sociedade (Poder Público, instituições educativas, órgãos do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente, meios de comunicação de massas, empresas, 

entidades de classe, instituições públicas e privadas, a sociedade como um todo. Estabelece
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519 BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto, 1998, p. 71-74 ; PNUMA. Formación 
ambiental. México, v. 9/10, n. 20/21, p. 39, sep. 1997/ene. 1998.

520 UNESCO/GOBEERNO DE GRÉCIA. Educación para un futuro sostenible: una visión 
transdiciplinaria para una acción concertada. Paris : Proyecto Transdisciplinario : Educación para un 
futuro sostenible, 1997. p. 9, n. 15. (Documento oficial da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente 
e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade).

521 PNUMA. Formación ambiental. México, v. 11, n. 24, p. 3, ene./jun. 1998.



os princípios e objetivos da Educação Ambiental com base no tratado elaborado durante a 

RIO-92 (citado acima), coloca o trabalho pedagógico na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; a necessidade de estímulo e fortalecimento da consciência crítica 

sobre a problemática ambiental e social; o incentivo à participação individual e coletiva, de 

forma permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, como 

exercício da cidadania. Liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade devem fundamentar a construção de uma sociedade 

ambientalmente equilibrada e o fortalecimento da cidadania, a autodeterminação dos povos 

e a solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a chave para o 

desenvolvimento é a participação, a organização, a educação e o aumento do poder 

das pessoas.522

Qualquer atividade a ser desenvolvida em bairros ou comunidades, deve considerar 

a história, a cultura e os costumes locais. Para a sensibilização das pessoas para a questão 

ambiental podem ser utilizados recursos como: teatro, gincanas, festivais, espetáculos 

musicais, campanhas, etc. O apoio obtido junto à mídia (redes de rádio e televisão, jornais, 

etc.) ajuda muito.523

Partindo-se da concepção de que “só modelos de desenvolvimento participativos e 

baseados na mobilização comunitária, no controle dos seus próprios recursos e com a 

recuperação de sua experiência, no manejo deles, possibilitarão a aplicação prática de 

modelos de desenvolvimento sustentável.”524; de que “estilo de desenvolvimento é um 

processo social de construção das condições de um desenvolvimento sustentável, que só 

poderá ser alcançado pela mobilização dos povos, em defesa do seu patrimônio cultural e de 

seu potencial produtivo dos recursos naturais.”525, e de que “a possibilidade de um 

desenvolvimento sustentável só será viável, superando as contradições existentes, no 

momento em que exista uma decisão efetiva de mudar o estilo de desenvolvimento 

dominante (capitalista).”526 ; entende-se que a educação é uma das variáveis (não a única) 

necessárias para a resolução de alguns aspectos dos problemas do presente e prevenir 

outros futuros. Esta educação deve desempenhar um papel importante no sentido de 

favorecer o desenvolvimento de novos comportamentos individuais e coletivos; deve

522 SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Conceitos para se fazer educação 
ambiental. 2. ed. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente/Coordenadoria de Educação Ambiental, 1997. p. 
84. (Série educação ambiental).

523 ABREU, Dôra. Sem ELA, nada feito! Uma abordagem da importância da Educação Ambiental 
na implantação da ISSO-14001. Salvador : Asset Negócios Corporativos, 1997. p. 125.

524 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal/EBAMA, 1994. p. 23.
525 Idem, p. 26.
526 Idem, p. 26.
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contribuir para a formação total do indivíduo, para o processo de sua conscientização, 

politização e organização social.

Conscientizar não é só transmitir valores “verdes”; mas, sim, possibilitar ao educando 
questionar criticamente os valores estabelecidos pela sociedade, assim como os valores do 
próprio educador que está trabalhando em sua conscientização. É permitir que o educando 
construa o conhecimento e critique valores a partir de sua realidade, o que não significa um 
papel neutro do educador que negue os seus próprios valores em sua prática, mas que 
propicie ao educando confrontar criticamente diferentes valores em busca de uma síntese 
pessoal que refletirá em novas atitudes.
( . . . )

A aquisição dessa postura ocasiona toda uma nova ética para a humanidade com 
alterações profundas dos atuais valores sociais - um dos principais postulados da EA. Essa 
nova ética passa, entre outros pontos, pela criação de uma sociedade justa em que o 
equilíbrio social, com a eliminação da miséria em um extremo e a riqueza consumista em 
outro, é indispensável para um desenvolvimento sustentável, tanto no nível interno de uma 
nação quanto no nível planetário. (...) “agir localmente e pensar globalmente” (...) 
constituem a práxis da EA que atua consciente da globalidade que existe em cada local e 
em cada indivíduo, consciente de que a ação local e/ou individual agem sincromcamente no 
global, superando a separação entre o local e o global, entre o indivíduo e a natureza, 
alcançando uma consciência planetária que não é apenas compreender mas também sentir- 
se e agir integrado a esta relação, ser humano/natureza; adquirindo, assim, uma cidadania 
planetária. 52

Reconhecendo, ainda, que o meio ambiente encontra-se profundamente atravessado 

por conflitos de interesses econômicos-sociais e políticos e que a questão ambiental na 

América Latina, em particular no Brasil, refletem um processo de desenvolvimento que 

envolve a dominação de grupos econômicos e políticos de países mais desenvolvidos sobre 

os países em desenvolvimento, e, da forma como se dá a exploração dos países em 

desenvolvimento; reconhece-se também que a Educação Ambiental não é suficiente para 

modificar, por si só, estas situações; mas, é necessária para elevar o nível de consciência da 

população, fomentando e transformando valores de sua cultura política528, e para induzir às 

transformações desejadas, as quais dependem, fundamentalmente, de decisões políticas 

tanto em nível estrutural como conjuntural.

As classes populares são, inúmeras vezes, acusadas de destruidoras de micro- 

ecossistemas, uma vez que, na luta pela moradia, invadem áreas consideradas de

527 GUIMARÃES, op. cit., p. 31-39 .
528 RENNÓ, apud GOHN, diz que “a cultura política incluiria conhecimentos, crenças, sentimentos 

e compromissos com valores políticos e com a realidade política. O seu conteúdo é resultado da socialização 
na infância, da educação, da exposição aos meios de comunicação, de experiências adultas com o governo, 
com a sociedade e com o desempenho econômico do país. (...) Rennó (1998), citando Pye (1969), afirma que 
‘a cultura política define o contexto no qual a ação política se desenvolve e é produto das experiências 
particulares de cada cidadão com o sistema político e da história coletiva desse sistema. A cultura política 
forma o pano de fundo das expectativas dos cidadãos sobre a realidade política e enfatiza ideais acerca de 
qual é o melhor sistema público disponível’ .” In: GOHN, Educação Não-Formal e ..., p. 52-53.



preservação permanente (mangue, margem de rios, várzeas, etc.), praias, encostas e outras. 

No entanto, na maioria das vezes, é a situação de exploradas e expoliadas que as leva a 

esses locais, ou seja, a ocupação e destruição de micro-ecossistemas pelas classes populares 

é resultado de todo um processo de desenvolvimento excludente, discriminante e opressor, 

da forma como age o sistema de especulação imobiliária, da falta de planejamento e de 

atenção às demandas do crescimento urbano e dos processos migratórios. MOISÉS 

comenta que a conotação predominante da palavra “periferia” está relacionada aos setores 

da cidade precariamente atendidos por serviços públicos nos quais os valores imobiliários 

são suficientemente baixos para serem suportados pelas populações de baixa renda e 

denomina esse processo de fenômeno ecológico que discrimina socialmente as 

populações de baixa renda, o qual é próprio de países de desenvolvimento capitalista em 

situação de dependência.529

A preservação ambiental aparece conflitante com o direito de moradia, mesmo 

sendo péssimas as condições de habitabilidade em áreas de mangue, várzeas e beira de rios. 

Por outro lado, o conflito se expressa também no “direito” de poluir que a grande indústria 

tem, no “direito” de aterrar que a Administração Pública tem, além de outros.

É assim que defendemos uma educação ambiental popular permanente, ou seja, 

que organize a população para as suas lutas, que eleve a consciência política, a consciência 

de classe; que fomente e transforme sua cultura política no sentido de conseguir 

transformações significativas na sociedade e no modelo de desenvolvimento capitalista 

vigente; e que, simultaneamente, desenvolva valores, atitudes e comportamentos que 

contribuam para uma melhor qualidade ambiental e de vida, no presente e no futuro, ou 

seja, permanentemente.

2.10 REPRESENTAÇÕES

A ação educativa se realiza com a existência de um educador, de um educando e de 

conhecimentos, valores, atitudes que se queira transmitir, hábitos e comportamentos que se 

queira modificar ou aptidões que se queira desenvolver; mas, para que isso ou parte disso 

seja conseguido, deve-se compreender, também, o contexto antropológico-cultural onde se
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529 MOISÉS, José Álvaro. O Estado, as contradições urbanas e os movimentos sociais. In: 
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(Coleção CEDEC, v. 5). Ver também MARICATO, Ermínia. Metrópole na periferia do capitalismo: 
ilegalidade, desigualdade e violência. São Paulo: HUCITEC, 1996. 141p. (Estudos Urbanos, Série Arte e 
Vida Urbana).



desenvolve a ação. Uma das formas de se compreender esta realidade é através do estudo 

das representações.

As idéias expressas carregam uma carga de representação, cujo fenômeno pode ser 

observado tanto em nível individual como coletivo.

O conceito de representação social (introduzido na sociologia por Émile Durkheim) 

apresenta-se como perspectiva de estudo de um dos modos de apropriação da natureza; 

refere-se às categorias do pensamento, através das quais determinada sociedade elabora e 

expressa sua realidade, projetando sobre o ambiente suas próprias regras de organização, de 

classificação e de valorização. Essas categorias surgem ligadas aos fatos sociais e mantêm 

sempre uma referência ao que lhe deu origem.

Para DURKHEIM:

As representações coletivas traduzem a maneira como o grupo se pensa nas suas 
relações com o objeto que o afetam. Para compreender como a sociedade se representa a si 
própria e ao mundo que a rodeia, precisamos considerar a natureza da sociedade e não a 
dos indivíduos. Os símbolos com que ela se pensa mudam de acordo com sua natureza. (...) 
Se ela aceita ou condena certos modos de conduta, é porque entram em choque ou não com 
alguns de seus sentimentos fundamentais, sentimentos estes que pertencem à sua

• ~  530constituição.

Para GODELIER, a forma de utilização de um determinado espaço está vinculada 

ao sistema de representações que indivíduos e grupos, membros que são de uma mesma 

sociedade, formulam sobre seu meio. Os indivíduos atuam sobre o seu meio a partir dessas 

representações.531

Segundo Jamil CURY, “a representação é um complexo de fenômenos do cotidiano 

que penetra a consciência dos indivíduos, assumindo um aspecto abstrato quando essa 

percepção do imediato está desvinculada do processo real que determina sua produção.”

E complementa dizendo que “a representação é a projeção, na consciência do 

sujeito, de determinadas condições históricas petrificadas.”532

Silvia LANE também comenta a relação representação/consciência afirmando que 

para se chegar ao conhecimento do nível de consciência/alienação de um indivíduo (este 

considerado como um conjunto de relações sociais), em um dado momento, há a
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531 GODELIER apud CUNHA, Lúcia Helena de Oliveira. Educação Ambiental em comunidade. In: 
SEMA/IBAMA. IV SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE UNIVERSIDADE E MEIO AMBIENTE. 4. 
Florianópolis : 1990. Anais. Florianópolis : UFSC, 1990. p. 172.

532 CURY, op. cit., p. 24.



necessidade de se pesquisar suas representações (linguagem-pensamento) juntamente com 

suas ações.533

As representações podem ser abordadas como o produto e o processo de uma 

atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e de elaboração psicológica e 

social desta realidade. Então, representar ou representar-se corresponde a um ato do 

pensamento pelo qual um sujeito se relaciona com um objeto.534

JODELET destaca que um postulado fundamental no estudo das representações 

sociais é o de uma inter-relação, de uma correspondência, entre as formas de organização e 

de comunicação sociais e as modalidades do pensamento social, examinados sob o ângulo 

de suas categorias, de suas operações e de sua lógica. A comunicação desempenha um 

papel importante nos fenômenos representativos por ser um vetor de transmissão da 

linguagem, a qual, por si mesma, é portadora de representação.535

Para JODELET, os seres humanos têm necessidade de saber que relações cada qual 

mantém com o seu entorno e que nós próprios fabricamos as representações. Elas são 

sociais e muito importantes no dia a dia. Elas nos guiam no modo de nomear e definir o 

conjunto de diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar e de tomar uma 

posição, quer seja de observador ou de defensor.

ce monde nous le partageons avec les autres, nous nous appuyons sur eux - parfois dans 
la convergence, parfois dans le conflit-, pour le comprendre, le gérer ou l ’affronter. 
C ’est pourquoi les représentations sont sociales et si importantes dans la vie courante. 
Elles nous guident dans la façon de nommer et définir ensemble les différents aspects de 
notre réalité de tous les jours, dans la façon de les interpréter, statuer sur eux et, le cas 
échéant, prendre une position à leur égard et la défendre. 536

JODELET explica que através das diversas significações, as representações 

exprimem aqueles (indivíduos ou grupos) que as inventam e dão, aos objetos que elas 

representam, uma função específica. Estas definições compartilhadas pelos membros de um 

mesmo grupo constroem uma visão consensual da realidade para este grupo. Esta visão, a 

qual pode entrar em conflito com aquelas dos outros grupos, é um guia para as ações e 

mudanças cotidianas. Estas representações formam um sistema e dão lugar às “teorias” 

espontâneas. Para ela, as representações sociais são fenômenos complexos sempre ativos e 

que agem na vida social. As representações sociais são o produto e o processo de uma
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atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e da elaboração psicológica e 

social dessa realidade.

On reconnaît généralement que les représentations sociales, en tant que systèmes 
d ’interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, orientent et organisent 
les conduites et les communications sociales. De même interviennent-elles dans des 
processus aussi variés que la diffusion et l ’assimilation des connaissances, le 
développement individuel et collectif, la définition des identités personnelles et sociales, 
l ’expression des groupes, et les transformations sociales. (...) De ce fa it leur étude 
constitue une contribution décisive à l ’approche de la vie mentale individuelle et 
collective. De ce point de vue, les représentations sociales sont abordées à la fois comme 
le produit et le processus d ’une activité d ’appropriation de la réalité extérieure à la

537pensée et d ’élaboration psychologique et sociale de cette réalité.

JODELET acrescenta, ainda, que representar ou representar-se corresponde a um 

ato do pensamento pelo qual um sujeito se relaciona com um objeto. Este pode ser tanto 

uma pessoa como uma coisa, um acontecimento material, psíquico ou social, um fenômeno 

natural, uma idéia, uma teoria, etc.; ele pode ser tanto real como imaginário ou mítico, mas 

é sempre requisitado. Não existe representação sem objeto. Portanto, a noção de 

representação social é apresentada como fenômenos que nos permitem abordar uma certa 

complexidade. As representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos 

afetivos, mentais e sociais e integrando-se ao lado da cognição, da linguagem e da 

comunicação, levando-se em conta as relações sociais que afetam as representações e a 

realidade material, social e ideal sobre as quais elas intervêm. Foi sob essa visão que 

Moscovici formulou e desenvolveu a sua teoria (cf. notamment 1976, 1981, 1984) .538

JODELET recorda, também que:

a) a representação social é sempre representação de alguma coisa (o objeto) e de 

alguém (o sujeito); as características do sujeito e do objeto terão uma incidência 

sobre aquilo que ela é;

b) a representação social está com seu objeto numa relação de “simbolização”, ela 

toma seu lugar, e “de interpretação”, ela lhe confere significação; estas 

significações resultam de uma atividade que faz da representação uma 

“construção” e uma “expressão” do sujeito;

c) forma de saber, a representação se apresentará como uma “modelização” do 

objeto diretamente legível em, ou inferido de, diversos suportes lingüísticos, 

comportamentais ou materiais; todo estudo de representação passará por uma
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análise das características ligadas ao fato de que ela é uma forma de 

conhecimento;

d) qualificar este saber de “prática”, remete à experiência a partir da qual ele é 

produzido, aos quadros e condições nos quais ele está, e sobretudo a propósito 

de que a representação leva a agir sobre o mundo e o próximo.539

Um postulado fundamental no estudo das representações sociais é o de uma inter- 

relação, de uma correspondência, entre as formas de organização e de comunicação sociais 

e as modalidades do pensamento social, examinados sob o ângulo de suas categorias, de 

suas operações e de sua lógica.

DURKHEIM insistia sobre a existência de isomorfismo entre representações e 

instituições.

A comunicação desempenha, também, um papel importante nos fenômenos 

representativos, uma vez que ela é o vetor de transmissão da linguagem, a qual, por si 

mesma, é portadora de representação.

JODELET cita540, ainda, DOUGLAS (1986, p. 21), que acredita que “os grupos 

têm uma influência sobre o pensamento de seus membros e mesmo que desenvolvam estilos 

de pensamento diferentes” e DURKHEIM (1985, p. xvii) que diz: “aquilo que as 

representações coletivas traduzem é a maneira como o grupo se pensa nas suas relações 

com os objetos que o afetam.”

A idéia específica do conceito de representação social é que o modo de 

conhecimento é construído coletivamente. Age em função de uma elaboração coletiva que, 

de certo modo, vai definir um consenso no seio do grupo social. Para MOSCOVICI, as 

representações sociais são formas de saber ingênuo destinadas à organizar as condutas e
~  541orientar as comumcaçoes.

O conceito de representações sociais também mantém relação com o conceito de 

senso comum apresentado por Gramsci. “Por representações sociais, entendemos um 

conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de 

comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, dos mitos e 

sistemas de crenças das sociedades tradicionais; podem também ser vistas como a versão 

contemporânea do senso comum.”542
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No processo de apropriação, uso, preservação e recuperação de micro-ecossistemas 

urbanos, o estudos das representações das populações envolvidas faz-se necessário, não só 

para entender a razão de determinados comportamentos, como também para o 

desenvolvimento de um processo educativo popular transformador e autônomo.

Nesta Revisão de Literatura, justifica-se esta abordagem das “representações” 

através dos conceitos formulados por vários autores, uma vez que são analisados os dados 

das questões abertas da enquete domiciliar na pesquisa interdisciplinar e das entrevistas com 

lideranças comunitárias na pesquisa individual sobre a compreensão que os sujeitos da 

pesquisa têm do meio ambiente, do mangue, da restinga, dos problemas de meio ambiente 

em Paranaguá e respectivas ações de melhoria, dos problemas do bairro e do município, os 

referenciais de qualidade de vida, além de outros.

2.11 INTERDISCIPLINARY ADE/TRAN SDISCIPLIN ARID ADE

O enfoque ambiental, a resolução de problemas urbanos e a Educação Ambiental 

exigem uma postura interdisciplinar; no entanto, a realização da prática interdisciplinar é 

difícil no dia a dia.

Trata-se de superar a visão fragmentada de produção do conhecimento e de articular 

e produzir coerência entre os múltiplos fragmentos que coexistem no acervo de 

conhecimentos da humanidade. O esforço deve ser contínuo e buscar a recomposição da 

unidade entre as múltiplas representações da realidade. A unidade na diversidade, mediante
.  ̂ . . 543

uma visao de conjunto.

Estes conceitos com radical disciplina têm dupla vertente:

a) uma epistemológica, se tomada como disciplina científica, ramo do saber;

b) outra pedagógica, considerando-se as disciplinas escolares, entidades 

curriculares.

Embora tendo em comum o radical disciplina, há uma certa diferenciação entre os 

termos codisciplinaridade, multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, os quais designam diferentes modos de relação 

e articulação entre disciplinas e representam etapas progressivas no processo de construção 

do conhecimento e nas inter-relações que se estabelecem entre diversos profissionais. 

Ocorre uma maturação da consciência em etapas ou estágios de aprofundamento
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Vozes, 1994. p. 59.



progressivo. E necessário apreender a realidade em toda a sua complexidade, em sua 

pluridimensionalidade. Este processo é contínuo, amplo, inter-relacionado e comunicativo, 

ou seja, exige pré-disposição para o diálogo, o intercâmbio, a socialização. Exige uma nova 

postura do “intelectual”. Exige crítica e auto-crítica; solidariedade e respeito; engajamento e 

participação; cooperação e coletividade; autoconfiança e abertura; transformação e 

reconstrução.

Se para George GUSDORF544 não há diferença alguma entre multi e 

pluridisciplinaridade; para BERGER545 existe uma pequena diferenciação, uma vez que 

ele considera multidisciplinaridade a “justaposição de disciplinas diversas, às vezes sem 

relação aparente entre elas, e a pluridisciplinaridade, uma justaposição de disciplinas mais 

ou menos próximas nos seus campos de conhecimento.” A relação de justaposição aparece 

em ambas as definições e o que as diferencia, no entanto, é a aproximação de campos de 

conhecimento.546

Para PIAGET547, a interdisciplinaridade aparece como “intercâmbio mútuo e 

integração recíproca entre várias disciplinas, tendo como resultado um enriquecimento 

recíproco. (. ..) a transdisciplinaridade não só atingiria as interações ou reciprocidades entre 

investigações especializadas, mas também situaria estas relações no interior de um sistema 

total, sem fronteiras estáveis entre as disciplinas.”548

Tanto PIAGET como RESWEBER549 consideram a transdisciplinaridade um passo 

à frente em relação à interdisciplinaridade e esta ultrapassa a pluridisciplinaridade 

(RESWEBER) porque elabora mais a síntese, aprofunda mais a análise e a confrontação de 

conclusões, explica melhor a complexidade, problematicidade e relatividade do objeto de 

estudo.550

LEFF define a transdisciplinaridade como sendo um processo de intercâmbios entre 

diversos campos e ramos do conhecimento científico, nos quais uns transferem métodos, 

conceitos, termos e inclusive corpos teóricos inteiros para outros, os quais são incorporados
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544 GUSDORF (1990) apud POMBO, Olga. O conceito de interdiscipliridade e conceitos afins. In 
POMBO, Olga; GUIMARÃES, Henrique M.; LEVY, Teresa. A interdisciplinaridade: reflexão e 
experiência. Lisboa . Texto Editora, 1994, p. 11.

545 BERGER (1972) apud POMBO, op. cit., p. 11.
546 POMBO, Olga. O conceito de interdisciplinaridade e conceitos afins. In: POMBO, Olga; 

GUIMARÃES, Henrique M.; LEVY, Teresa. A interdisciplinaridade: reflexão e experiência. Lisboa: 
Texto Editora, 1994. p. 11.

547 PIAGET (1972) apud POMBO, op. cit., p. 11.
548 POMBO, op. cit., p. 10-11.
549 PIAGET (1972) e RESWEBER (1981) apud POMBO, op. cit., p. 11.
550 POMBO, op. cit., p. 11.



e assimilados pela disciplina importadora, induzindo um processo contraditório de avanço e 

retrocesso do conhecimento, característico do desenvolvimento das ciências.551

Já, as práticas “interdisciplinares” podem ser entendidas como sendo a seleção de 

variáveis e dimensões significativas para apreender uma problemática a partir dos enfoques 

de diferentes disciplinas. Cada especialista pode captar, a partir de sua especialidade, os 

aspectos mais significativos que incidem nesta, aportando conhecimentos úteis para seu 

controle ou para a aplicação de programas alternativos de gestão ambiental.552

A transferência de conhecimentos, a quantidade e a forma como esses 

conhecimentos são transferidos, ou seja, a construção coletiva e interdisciplinar do 

conhecimento é que vão servir de parâmetros para um ou outro processo.

Na perspectiva da racionalidade ambiental, a interdisciplinaridade implica a 

problematização e transformação dos conhecimentos que gera o conceito de ambiente. A 

globalização econômica se apresenta como uma retotalização do mundo sob o signo do 

mercado, negando e reduzindo os potenciais da natureza, esquecendo os saberes 

tradicionais e subjugando às culturas marginais. Ao contrário, o ambiente aparece como um 

potencial no qual a articulação dos efeitos criativos e produtivos da organização cultural e 

da produtividade ecotecnológica são mais que a soma das partes. Porém, isso implica 

dessubmeter estes processos dos efeitos de dominação que exerce a racionalidade 

econômica e instrumental sobre a produtividade dos sistemas ecológicos e sociais.553

Ainda sobre a questão conceituai, POMBO também considera os conceitos com 

radicais disciplina momentos diferentes de um mesmo contínuo, ou seja, o processo 

progressivo de integração disciplinar (ou ensino integrado), que articule duas ou mais 

disciplinas. Em um pólo mínimo de integração disciplinar está a pluridisciplinaridade 

(qualquer tipo de associação mínima entre duas ou mais disciplinas); em um pólo máximo, a 

transdisciplinaridade (unificação de duas ou mais disciplinas tendo por base a explicitação 

dos seus fundamentos comuns) e o conjunto das múltiplas variações possíveis entre os dois 

extremos representa a interdisciplinaridade. Esta é o espaço alargado entre os dois
554extremos.

Se no ensino formal (disciplinar) as dificuldades encontradas para o exercício da 

prática interdisciplinar estão relacionadas com o espaço, o tempo e o programa escolar; 

no ensino não-formal ou na educação popular, a maior dificuldade parece estar no 

estabelecimento do processo de articulações. Por haver um grande predomínio da oralidade

551 LEFF, Ecologia y capital: hacia una perspectiva..., p. 99.
552 Ibid., p. 114.
553 LEFF, v. 9/10, n. 20/21, p. 22, sep. 1997/ene. 1998.
554 POMBO, op. cit., p. 11-12.
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na cultura brasileira, a ação comunicativa significa inter-relação do cotidiano, 

interpretações, expectativas, expressões e avaliações do mundo vivido. Na realização das 

ações da fala, é necessário que haja convergência de intenções, pois é impossível a 

conveniência de interações incompatíveis.

SOUZA (citando Habermas) comenta que “a interdisciplinaridade como processo 

social pressupõe a articulação da solidariedade no processo de crítica com a vontade 

política para superar contradições da ação e das instituições sociais, incluindo a práxis e a 

relação de unidade entre teoria e prática e a reflexão e desejo de emancipação.”555

Para Habermas, não haverá obstáculos na estrutura da comunicação se todos os 

participantes tiverem iguais oportunidades de falar, de questionar e expor argumentos, de 

explicar e justificar, de expressar sentimentos, atitudes e intenções para coordenar, fazer 

oposição, permitir. Portanto, a “situação de fala” deve garantir que as comunicações orais 

dos participantes não fiquem limitadas e dominadas (liberdade e justiça). Na busca do 

consenso, procura-se a força do argumento, que, consensual, passa a ser a verdade para 

aquela determinada situação.556

2.12 COMENTÁRIOS FINAIS

Tendo em vista que:

a) tanto a educação popular e permanente, como a educação ambiental, exigem 

posturas inter e/ou transdisciplinares;

b) para a construção de uma racionalidade ambiental ou sustentabilidade é 

imprescíndível uma nova postura do Estado, com mais democracia e maior 

participação da sociedade civil na gestão dos meios naturais e sociais;

c) a construção de uma nova hegemonia, para fazer frente à hegemonia excludente 

do poder dominante, deve envolver todos os setores da sociedade civil e, 

especialmente, as massas populares;

d) a ideologia da racionalidade ambiental ou da sustentabilidade tem que ser de 

domínio dos Movimentos Sociais e, em particular, dos Movimentos Populares de 

Bairro;
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e) o modelo capitalista dominante, inclusive em suas variáveis de globalização e 

competição, é anti-racional, insustentável, deseducativo ou não-educativo para as 

massas populares, é incompatível com o comportamento de cooperação, 

coletividade e socialização da postura inter e/ou transdisciplinar;

conclui-se que para que a educação ambiental popular permanente contribua 

para a construção de uma racionalidade ambiental ou para um desenvolvimento sustentável 

é imprescindível que seja um processo conscientizador, transformador, mobilizador, 

libertador, solidário, coletivo e construtor de uma nova hegemonia dominante que se 

sobreponha ao atual sistema industrial capitalista globalizante e excludente.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 DA PESQUISA INTERDISCIPLINAR

Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento de uma prática 

interdisciplinar de pesquisa entre os alunos da primeira turma do Curso de Doutorado em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná foram sendo 

construídos através das seguintes etapas:

a) definição do litoral do Estado do Paraná como área comum de pesquisa 

interdisciplinar, tendo por base um modelo teórico das lógicas de funcionamento 

dos sistemas sociais e as inter-relações dessas lógicas com as dinâmicas dos 

sistemas naturais, bem como buscando identificar as situações de tensão na 

relação homem-natureza e suas respectivas implicações no processo de 

desenvolvimento557;

b) realização de várias oficinas que resultaram na definição de três subespaços (meio 

rural, meio urbano e meio marítimo) com o objetivo de orientar a obtenção de 

dados gerais de cada área (levantamentos bibliográficos, cartográficos e 

entrevistas com diferentes atores sociais nos seis municípios litorâneos) e sua 

posterior sistematização via cartografia temática;

c) foram constituídos quatro grupos de doutorandos, distribuídos através de 

temáticas específicas: primeiro grupo - Saúde e Demografia, que levantou dados 

dos três subespaços; segundo grupo - Legislação e Controle Social dos Recursos,

557 RAYNAUT, Claude. O desenvolvimento e as lógicas da mudança: a necessidade de uma 
abordagem holística. In: RAYNAUT, Claude; ZANONI, Magda (Ed.) Cadernos de desenvolvimento e 
meio ambiente. Curitiba : Editora da UFPR, n. 1, p. 81-103, 1994.
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que levantou dados especialmente dos meios rural e marítimo; terceiro grupo - 

Meio Rural e Marítimo, que levantou os recursos e usos dos respectivos meios 

físicos; quarto grupo - Meio Urbano, que levantou os dados gerais de cada 

centro urbano dos seis municípios do litoral em relação a: uso do solo, funções 

urbanas, infra-estrutura urbana, oferta de serviços públicos, principais problemas 

ambientais e pontos conflitantes;

d) definição como área comum de pesquisa em relação ao meio urbano a cidade de 

Paranaguá (sede do Município e Ilha dos Valadares); quanto aos meios rural e 

marítimo, as unidades de pesquisa definidas foram as bacias hidrográficas e baías 

de Paranaguá, Guaraqueçaba, Antonina, Guaratuba e das Laranjeiras;

e) os doutorandos interessados em trabalhar no meio urbano, realizaram um 

diagnóstico inicial da cidade de Paranaguá com a construção de 32 cartas 

temáticas na escala 1:15.000 e a elaboração de um relatório sobre as dinâmicas 

dos sistemas naturais e sociais; quanto aos demais grupos, igualmente cada um 

deles elaborou seus respectivos relatórios e cartas temáticas;

f) o relatório denominado de Diagnóstico Socioambiental da cidade de 

Paranaguá - 1995 558 foi estruturado em quatro partes:

- localização de Paranaguá e seus aspectos naturais no contexto da região 

litorânea;

- evolução histórico-social e as implicações desta na dinâmica econômica do 

município e do Estado do Paraná;

- caracterização do setor urbano de Paranaguá sob os seguintes aspectos: 

crescimento espacial e funções urbanas, população, infra-estrutura e atividades 

produtivas;

- levantamento das principais disfunções e conflitos no setor urbano de 

Paranaguá;

g) redefinição de dois grupos de pesquisa, meio urbano e meio rural;

h) construção de um programa de pesquisa interdisciplinar a partir dos relatórios de 

diagnósticos iniciais;

i) uma subequipe do grupo do meio urbano partiu para a construção de um 

instrumento comum para a análise do espaço urbano - zoneamento da cidade de 

Paranaguá;

j) elaboração coletiva, pelos integrantes do grupo do meio urbano, da enquete 

domiciliar (questionário) como outro instrumento comum para a análise das
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heterogeneidades da cidade de Paranaguá, realizada no segundo semestre de 

1996;

k) aplicação da enquete à população amostrada: dos cerca de 24.000 domicílios559, 

correspondendo a uma população de 95.782 habitantes (Censo Demográfico, 

1991) da cidade de Paranaguá, foram selecionados aleatoriamente seiscentos e 

trinta e nove (639) domicílios e registrados dados de um total de duas mil 

seiscentas e trinta e cinco (2.635) pessoas;

1) construção de um banco de dados da enquete em relação às questões fechadas 

utilizando o programa EPIINFO versão 6.04560; 

m) sistematização dos dados:

- análise dos dados levantados quanto às questões fechadas, as quais foram 

distribuídas por temas entre os doutorandos, com base em suas áreas de pesquisa;

- categorização das questões abertas feita coletivamente por uma subequipe de 

doutorandos561, lançamento destes dados no EPI INFO e análise dos mesmos;

- cruzamentos de dados feitos através do próprio programa EPI INFO;

n) realização de várias oficinas intermediando cada etapa de trabalho e, por fim, a 

redefinição do zoneamento inicial;562 

o) a partir daí, cada doutorando trabalhou os dados da enquete, individual e/ou 

coletivamente, de acordo com os objetivos de sua tese; 

p) tendo em vista a existência de aspectos comuns interdisciplinares (migração, 

mobilidade residencial, características do domicílio, escolaridade, 

ocupação/trabalho e questões ambientais do meio urbano) entre as teses das 

doutorandas: Laura Jesus de Moura e Costa, Maria Esmeralda Santos de Moraes 

e Sony Cortese Caneparo, estas realizaram conjuntamente cruzamentos de dados
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559 Dados fornecidos pela COPEL (Companhia Paranaense de Energia), CAGEPAR (Companhia 
de Água e Esgoto de Paranaguá) e IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

560 O EPI INFO é um sistema de processamento de texto, banco de dados e estatística para 
Epidemiologia em Microcomputadores, produzido pelo Epidemiology Program Office, Centers of Disease 
Control and Prevention e o Global Programme on AIDS, World Health Organization, Atlanta (Geórgia), 
1994. Na equipe interdisciplinar, a correção do lançamento dos dados das questões fechadas no Banco de 
Dados EPI INFO ficou a cargo das doutorandas Eleusis Ronconi de Nazareno e Tatiana Engel Gerhardt.

561 Esta subequipe de doutorandos foi composta por: Laura Jesus de Moura e Costa, Sônia Maria 
Marchiorato Carneiro, Sony Cortese Caneparo, Maria Esmeralda Santos de Moraes e Paulo Cézar Rizzo 
Cerdeira.

562 Maiores detalhes da metodologia desenvolvida estão nos artigos CANEPARO, S. C. et ali. 
Espaço urbano, situações de vida e saúde na cidade de Paranaguá: relato preliminar de uma prática 
interdisciplinar, 1998, p. 35-48; e COSTA, L. J. M.; CARNEIRO, S. M. M. Educação e participação 
comunitária, 1999. No prelo.



da enquete no EPIINFO, montagem de tabelas e gráficos no Excel 7.0 e 

respectiva transferência e descrição no Word 7.0, resultando em item específico 

de cada tese;

q) da mesma forma, foram realizados cruzamentos de dados sobre escolaridade, 

fontes de informação, participação comunitária e questões ambientais do meio 

urbano, pelas doutorandas Laura Jesus de Moura e Costa e Sônia Maria 

Marchiorato Carneiro.

3.2 DA PESQUISA INDIVIDUAL

Como procedimentos metodológicos563 da pesquisa individual foram adotados os 

seguintes:

a) inserção do pesquisador no grupo - etapa inicial do estudo, na qual procurou- 

se descobrir o modo de pensar, de julgar e de agir dos sujeitos da pesquisa, 

captar suas tensões, seus problemas, carências e interesses, sendo que o objeto de 

estudo existe e tem suas características próprias;

b) coleta de dados - foram recolhidos e analisados documentos e informações 

colhidas por meio de entrevistas semi-estruturadas, de reuniões informais e de 

observações diretas; buscou-se ter uma visão ampla da comunidade, sua 

organização interna e suas relações com o restante da comunidade e com a 

administração pública municipal; foi feita a recuperação da história de criação, 

das reivindicações e das condições de funcionamento de cada Associação de 

Moradores de Bairro da cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares;

c) organização sistemática das informações - foram observados os elementos ou 

partes que integram o fenômeno em análise; foram estabelecidas as suas relações 

sócio-históricas; formulou-se raciocínios, conceitos, agrupamentos do objeto, 

considerando-se sua situação no tempo e no espaço; foram definidas variáveis 

que operacionalizassem o agrupamento, a classificação e a análise dos dados das 

diferentes Associações de Moradores de Bairro de Paranaguá; determinou-se 

nova amostragem com 19,15% das entidades em estudo e contemplando quatro 

das cinco zonas propostas para o zoneamento da cidade, sendo utilizado como 

instrumento um questionário objetivo; foram calculados os percentuais sobre as
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freqtiencias para a interpretayao dos dados, determinando-se assim os trayos 

quantitativos do fenomeno; 

d) retorno dos dados obtidos a comunidade envolvida - foram estabelecidos os 

aspectos essenciais do fenomeno, seu fundamento, sua realidade e possibilidades 

de forma a provocar nos sujeitos da pesquisa uma reflexao sobre a realidade local 

e as pniticas sociais adotadas e, atraves da programayao do P ADCT INIMAD/ 

LITORAL, foi realizado, no dia 01/12/98, urn seminario com a comunidade sobre 

a Hist6ria das Associayoes de Moradores de Bairro de Paranagua e llha dos 

Valadares. 

Na FIGURA 1, observa-se os participantes deste seminario, em Paranagua. 


