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REFLEXÕES SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS AMBIENTAIS NO BRASIL 

 

Talita de Melo Lira1 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo contribuir para o debate 
teórico sobre a questão socioambiental e políticas ambientais no 
Brasil. As diversas refrações da questão socioambiental 
apresenta-nos um conjunto muito extenso de incertezas, que 
trazem consigo a necessidade de serem interpretados para que se 
possa vir a entabular ações para enfrentá-los de maneira diligente, 
coerente e eficaz. Nesse sentido, entende-se que os assistentes 
sociais podem contribuir, de forma significativa, com a elucidação 
dessa temática interdisciplinar.  
 
Palavras-chave: Racionalidade Capitalista. Questão 
socioambiental. Política Ambiental. 
  
ABSTRACT 
 
This article aims to contribute to the theoretical debate on social 
and environmental issues and environmental policies in Brazil. The 
different refractions of the environmental issue presents us with a 
very extensive set of uncertainties, which bring with them the need 
to be interpreted so that one can come to engage in actions to 
address them in a diligent, consistent and effective manner. In this 
sense, it is understood that social workers can contribute 
significantly to the elucidation of this interdisciplinary subject. 
 
Keywords: Capitalist Rationality. Environmental Issues. 
Environmental Policy. 
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INTRODUÇÃO 

A questão socioambiental, na contemporaneidade, insere-se no cerne da crise da 

racionalidade moderna. A relação entre sociedade e recursos naturais tem sido construída a partir 

de uma racionalidade capitalista, com base no mercado, em que os recursos naturais são 

degradados e transformados em lucro, não havendo preocupação com a questão de sua finitude. 

Esta razão utilitarista decorre da visão de mundo que concebe a noção de desenvolvimento, com 

base nas relações de dominação do homem pelo homem e do homem sobre natureza. 

No que concerne ao modo de produção capitalista, Silva (2010), assinala que o mesmo, 

em sua sede insaciável pelo lucro, revela sua essência crescentemente destrutiva e perdulária, 

manifestando uma contradição essencial no processo de sua reprodução, quais sejam: a crescente 

obsolência programada e o desperdício no trato dos recursos naturais e sociais, os quais são 

condições essenciais para a expansão da produção e do consumo. Nesse sentido, o referido modo 

de produção confronta-se, progressivamente, com o caráter limitado das potencialidades 

ambientais, com a finitude de recursos naturais, o que vem comprometendo, sistematicamente, a 

própria existência humana no planeta. 

A contemporaneidade, em seu fluxo dinâmico, apresenta-nos um conjunto muito extenso 

de incertezas, configurando gigantescos desafios, que trazem consigo a necessidade de serem 

interpretados para que se possa vir a entabular ações para enfrentá-los de maneira diligente, 

coerente e eficaz. Aos assistentes sociais cabem, não de modo exclusivo, a construção de aportes 

teóricos que permitam interpretar, refletir e, de maneira consistente, propor alternativas para 

superar os limites vigentes, potencializando as possibilidades que tanto as práticas cientificas 

buscam, quanto os saberes, exercitados no cotidiano da sociedade, podem oportunizar. De 

maneira contínua, os fenômenos da realidade fluem e são em parte captados pelo olhar apurado 

daqueles que atuam no fazer técnico-científico  

 

1. A QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL NA CONTEMPORANEIDADE 

Neste trabalho, parte-se do pressuposto que toda sociedade desenvolve-se numa estreita 

relação com a natureza. Sobre a relação homem-natureza, Marx (2003), entende a mesma, como 

eminentemente social, estando presente nas diversas configurações societárias, das primitivas as 

ditas modernas, diferindo, somente, os modos pelos quais essas distintas sociedades se organizam 
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e se desenvolvem. Marx (2003) argumenta que a relação homem-natureza configura-se como o 

ponto central da atividade humana, mas, o capital na defesa de seus interesses, tratou de (re) 

organizar, de modo tal, o processo de trabalho e as bases da relação deste com a natureza (por 

meio da introdução de novas formas de divisão do trabalho, valores e hábitos) que acabou 

invertendo o eixo desta relação, reduzindo a natureza e o homem a meras mercadorias a serem 

submetidos ao jugo do capital, ou seja, a serviço deste. Nesse sentido, Marx (idem) declarou que 

era necessário procurar um equilíbrio entre natureza e sociedade, uma vez que a primeira não 

pode ser concebida como algo externo à segunda. 

Na mesma linha de pensamento, o antropólogo Godelier (1981), afirma que a relação 

sociedade e natureza só pode ser compreendida a partir da racionalidade presente em cada 

sociedade, pois, somente os estudos objetivos organizativos (cultural, econômico e sócio-

político), e as representações que os indivíduos constroem sobre seu meio, permitem entender por 

que essas sociedades relacionam-se de forma diferenciada com a natureza e com seus recursos. 

A racionalidade capitalista seguiu uma trajetória que começou na Europa, sob influência 

dos filósofos greco-romanos. O antropocentrismo e o domínio humano sobre a natureza são as 

características mais marcantes da mesma. Tal racionalidade foi consolidada no decorrer dos 

séculos XVII, XVIII e XIX. Cassirer (apud TAVOLARO, 2001) assevera que o século XVII 

estabeleceu, firmemente, a ideia primordial da razão como um ser supremo, de uma certeza 

suprema, intuitivamente, apreendida. Portanto, durante o referido século, os procedimentos 

cognitivos terem se baseado no método da dedução rigorosa, decorrente de uma certeza 

primordial. 

Conforme o autor, o século XVIII recusou essa forma de dedução, o qual buscou uma 

outra concepção da verdade: em vez de se deduzir, preferiu-se analisar, preferiu-se buscar 

explicações na dinâmica interna aos fenômenos. Dentre os principais autores clássicos deste 

período, denominado na história como iluminista, destacam-se: Bacon (1561-1626), Descartes 

(1596-1650), Voltaire (1694-1778), Darwin (1809-1882), Spencer (1820-1903), Kant (1724-

1804) e Stuart Mill (1806-1873). Estes autores introduziram a questão da adequação e do avanço 

da ciência, mostrando que as sociedades humanas tendem, inevitavelmente, ao progresso. Sendo 

assim, toda e qualquer atitude, em relação aos recursos naturais, é justificada pelo progresso, na 

busca da melhoria do ambiente, naturalmente “hostil” e “acabado”. A partir dessa abordagem de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1561
http://pt.wikipedia.org/wiki/1626
http://pt.wikipedia.org/wiki/1596
http://pt.wikipedia.org/wiki/1650
http://pt.wikipedia.org/wiki/1809
http://pt.wikipedia.org/wiki/1882
http://pt.wikipedia.org/wiki/1820
http://pt.wikipedia.org/wiki/1903
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pensamento, os indivíduos seriam os dominadores do uso dos recursos naturais. Nesse sentido, a 

percepção formulada, por tais autores, contribuiu para o fortalecimento de uma visão dicotômica 

da relação homem-natureza. 

Em relação ao período iluminista, Horkheimer e Adorno (1983) fazem uma crítica aos 

teóricos desse período, argumentando que estes defendiam o desenvolvimento do conhecimento 

científico como forma de derrotar as concepções de mundo supersticiosas que balizavam as 

relações dos homens entre si e com a natureza. Em conformidade com a abordagem iluminista, o 

saber passa a significar poder, uma vez que possui a capacidade de converter-se, imediatamente, 

em empreendimentos que domam, que domesticam os infortúnios provenientes da natureza. 

Nesse sentido, pode-se situar nesse século, o qual estava imerso em uma espécie de “aurora da 

razão”, algumas características que tornam compreensíveis o diagnóstico que Weber (1991), 

quase dois séculos depois, faria à respeito da modernidade, como sendo o momento em que o 

homem aprisionou-se com os elementos a partir dos quais ele acreditava poder emancipar-se. 

A esse respeito, Leff (2001), argumenta que, a partir do pensamento moderno, a 

humanidade passou a viver um processo de total subordinação aos ditames da produção, os quais 

sempre foram justificados e amparados pela ciência, tendo em vista que: 

O processo civilizatório na modernidade fundou-se em princípios de 

racionalidade econômica e instrumental, que moldaram as diversas esferas do 

corpo social: os padrões tecnológicos, as práticas de produção, a organização 

burocrática e os aparelhos ideológicos do Estado. A problemática ecológica 

questiona os custos socioambientais derivados de uma racionalidade produtiva, 

fundada no cálculo econômico, na eficácia dos sistemas e de seus meios 

tecnológicos. (LEFF, 2001, p. 133). 

Na apreciação feita pelo autor, fica evidente que o mesmo compreende que a sociedade 

contemporânea vivencia uma crise dos valores que desencadeiam a questão socioambiental. 

Assim, deverá se fundar uma nova ética para a civilização que negue a neutralidade científica e 

sua instrumentalidade como mecanismo de domínio do homem sobre a natureza. 

Em relação à crise contemporânea, Alan Bihr (1999 apud SILVA, 2010) a denomina de 

“crise ecológica” e elenca as principais questões que se encontram em jogo neste contexto: a 

escassez dos recursos naturais em decorrência da pilhagem e dilapidação realizada pelo modo de 

exploração capitalista; a poluição dos elementos naturais (ar, água, solo) pelos dejetos industriais, 

com repercussão, cada vez mais catastróficas; o empobrecimento da flora e da fauna e, o que 
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considera mais grave, a ruptura de certos equilíbrios ecológicos globais, a exemplo da destruição 

da camada de ozônio. Este autor atribui os fundamentos da “crise ecológica” ao que denomina 

“venalidade generalizada da natureza”, só podendo esta ser, plenamente superada, com a 

superação da ordem do capital. 

Assim, na perspectiva do autor a questão socioambiental: 

Leva a recolocar, em questão, o fundamento das sociedades contemporâneas em 

sua totalidade: suas maneiras de gerir este patrimônio comum da humanidade, 

que é a natureza, seus modos de produção e de consumo, os produtos que 

resultam de sua atividade econômica, seus próprios meios de produção, seus 

sistemas de necessidades, seu modo de vida, suas ciências, suas técnicas) 

(BIHR, 1999 apud SILVA, 2010, p. 79). 

 

Para o aludido autor, não se trata de uma “crise ecológica” em si mesma, visto que não é o 

ambiente natural que se encontra em crise, mas o sistema do capital o qual faz recair sobre os 

trabalhadores e sobre a própria natureza, crescentemente predatória. Nesse sentido, a crise 

ambiental veio questionar os fundamentos ideológicos e teóricos que impulsionaram e 

legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza e a cultura e as políticas ambientais 

surgem para amenizar os impactos ambientais causados pelo homem.  

 

2. A CONSTITUIÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO BRASIL 

No Brasil, em consonância com Medeiros (2004), desde o domínio europeu, o processo de 

desenvolvimento econômico foi baseado no uso dos recursos naturais para atender às demandas 

do mercado capitalista, seja pelas elites nacional ou internacional. É evidente que a adoção a esta 

política gerou pressões sobre a capacidade de suporte ambiental no contexto brasileiro. Assim, a 

percepção e valor atribuído aos recursos naturais possuem um papel decisivo no processo de 

tomada de decisões concernentes às questões socioambientais. 

Para Monosowski (1989), a política ambiental brasileira, propriamente dita, se 

desenvolveu de forma tardia, se comparada às demais políticas setoriais brasileiras. A mesma é 

entendida, neste trabalho, como as que apresentam uma preocupação explícita quanto à proteção, 

conservação e uso dos recursos naturais e do meio ambiente. Essas políticas, preconizadas na 

legislação e na organização institucional correspondente, definem os instrumentos de intervenção 

do Estado na administração dos recursos e da qualidade do meio ambiente. 
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Segundo a periodização proposta por Cunha & Coelho (2003, p. 46), ocorreram três 

momentos na história das políticas ambientais no Brasil: a) o primeiro período, de 1930 a 1971, 

que se caracterizou pela construção de uma base de regulação dos usos dos recursos naturais; b) 

no segundo período, de 1972 a 1987, a ação intervencionista do Estado chegou ao seu ápice; c) o 

terceiro período, de 1988 aos dias atuais, caracteriza-se pelos processos de democratização e 

descentralização decisórias e pela rápida disseminação da noção de desenvolvimento sustentável. 

Segundo Monosowski (1989), o marco inicial das ações governamentais, no campo das 

políticas ambientais no Brasil, remetem a década de 30, todavia, a legislação ambiental, desse 

período, caracterizou-se por uma preocupação, por um lado, para racionalizar o uso e a 

exploração dos recursos naturais e regulamentar as atividades extrativistas e de, por outro, para 

definir as áreas de preservação. 

Costa (1988) também afirma que no primeiro governo de Vargas foram adotadas as 

primeiras medidas voltadas para o meio ambiente, as quais objetivaram tanto uma ordenação 

territorial quanto uma estrita regulamentação do uso da apropriação dos recursos naturais, num 

contexto de transição do liberalismo para a ampliação do papel do Estado na condução da 

modernização capitalista do país e na articulação, centralizada e autoritária, de sua unidade 

nacional. Nesse sentido, foi a partir de 1930, com um Estado centralizador, que a regulamentação 

ambiental afirmou-se. Dentre os principais instrumentos legais adotados na década de 30, 

destacam-se: Código Florestal (Decreto nº 23.793, de 23/01/34, foi substituída pela Lei nº 4.771, 

de 15/09/65 e pelo Decreto 289, de 28/02/67); Código das Águas (Decreto nº 24.643, de 

10/07/34); Legislação para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional (Decreto nº 

25, de 30/11/37); Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30/11/64); Código da Pesca (Decreto nº 

794, de 19/01/38 e foi substituído pelo Decreto-lei nº 221, de 28/02/67); Código de Mineração 

(Decreto nº 1.985, de 29/01/40 e foi substituído pelo Decreto-lei nº 227, de 28/02/67). 

Nesse sentido, na década de 30 foram incentivadas a criação de áreas protegidas, dentre os 

quais, se pode citar, o Parque Nacional de Itatiaia (1937), Parque Nacional do Iguaçu (1939) e a 

Serra dos Órgãos (1939), com base no artigo 9 do Código Florestal de 1934. Vale destacar que a 

criação de parques e reservas biológicas continua sendo aplicada e consiste num dos eixos 

principais da política ambiental brasileira. Machado (2008) explicita que no início, as políticas de 

meio ambiente, no Brasil, sofreram forte influência da vertente preservacionista americana. 
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Esteve subjacente, a essa influência, uma visão de que se poderiam preservar “pedaços do mundo 

natural”, em seus atributos intrínsecos, tais como: paisagem natural, valores cênicos e vida 

selvagem, dos efeitos irreversíveis da civilização urbano-industrial sobre o mundo natural. 

Segundo Monosowski (1989), outra década paradoxal para a consolidação da Política 

Ambiental brasileira foi à década de 60, na qual foram adotadas algumas estratégias pelo poder 

público relacionadas a questão ambiental, por meio da criação, em  âmbito federal, das agências 

setoriais para o desenvolvimento da pesca, das atividades florestais, da água, da eletricidade e da 

exploração dos recursos minerais, tais como: Ministério das Minas e Energias (MME) e o 

Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica (DNAEE); Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), vinculado ao Ministério da Agricultura; Departamento 

Nacional de Prospecção Mineral (DNPM); Superintendência de Desenvolvimento da Pesca 

(SUPEDE); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que reagrupou três instituições, inicialmente criadas 

no quadro do Ministério da Agricultura para a implantação de política agrária e fundiária, tais 

como: o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), o Instituto Brasileiro do 

Desenvolvimento Agrário (INDA) e o Grupo Executivo da Reforma Agrária (GERA). 

De acordo com Monosowski (1989), tais instituições definiram estratégias, de modo 

independente, e segundo diferentes prioridades, o que conduz a ações isoladas, não coordenadas 

e, às vezes, até conflitantes. 

Os anos 70 foram caracterizados por uma estratégia de desenvolvimento baseada na 

implantação de grandes projetos de infraestrutura ou de exploração de recursos naturais, 

sobretudo, implementadas pelo próprio Estado ou em parcerias com multinacionais. Maimon 

(1992), afirma que nesta década, o projeto “Brasil Grande Potência” era o centro das atenções em 

detrimento da questão socioambiental. Ainda, Segundo essa autora (1992, p. 59), o desinteresse 

“pode ser explicado, tanto pela inexpressiva, ainda que crescente ação dos ambientalistas 

brasileiros e, sobretudo, pelo consenso de que o crescimento econômico e a harmonia ambiental 

eram dois objetivos incompatíveis”. 

Nesse período, em que se exaltava o supercrescimento, a política ambiental do Estado 

brasileiro era inconsistente. Foi marcada por ações pontuais e simbólicas, como a criação, em 

1973, da Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), inspirada pela Primeira Conferência 
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das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (Estocolmo, 1972), a partir da qual se manifestou uma 

vontade política explícita em relação às questões socioambientais. 

Todavia, não se pode negligenciar a posição brasileira adotada em Estocolmo, no qual o 

Brasil sustentava a tese de que a proteção do meio ambiente seria um objeto secundário e não 

prioritário para os países em vias de desenvolvimento e em conflito com o objetivo central e 

imediato do crescimento econômico. Essa argumentação e a palavra de ordem “poluição = 

progresso”, lançada na ocasião, foram muito negativas para a imagem internacional do país 

(MONOSOWSKI, 1989). 

Machado (2008), afirma que a criação da SEMA foi recebida com grande entusiasmo por 

alguns ativistas que entendiam que a criação da mesma era resultado da pressão do movimento 

ambientalista
2
. Jacobi (2003), acrescenta que estas ações voltadas para construção de 

infraestrutura da Política Ambiental, antes de significar um compromisso efetivo do governo 

brasileiro com a luta para a proteção ambiental, funcionaram como uma tentativa do próprio 

governo para atenuar sua imagem negativa no cenário externo, devido à sua atuação na 

Conferência de Estocolmo. Segundo este autor, predominava, ainda, a ideia de que os recursos 

naturais deveriam ser utilizados para acelerar o processo de desenvolvimento econômico, 

tomando alguns cuidados para minimizar os problemas de poluição e preservar alguns recursos 

naturais. 

A questão ambiental também foi contemplada no Segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento–PND, para o período 1975/79, no qual, em seu capítulo sobre o 

desenvolvimento urbano, controle e poluição e preservação do meio ambiente, o Plano definiu a 

prioridade para o controle da poluição industrial, por meio da adoção de normas antipoluição de 

uma política de localização industrial, densamente urbanizada. Contudo, Monosowski (1989), 

explicita, a aplicação do II PND, só foi implementado em 1980, quando foi promulgada a lei que 

estabelece as diretrizes de zoneamento industrial (Lei nº 6.803, de 02/07). 

                                                           
2 São exemplos: a campanha vitoriosa contra a fábrica de celulose Borregaard, instalada as margens do rio Guaíba, em Porto 

Alegre (1973-1974); a luta contra a construção da represa de Sobradinho, na Bahia (1974); o movimento contra a inundação de 

Sete Queda, no Paraná (1979-1983); a campanha nacional contra o desmatamento na Amazônia (1978-1979); os protestos contra 

a instalação de usinas nucleares na Jureia e, posteriormente, em Angra dos Reis (1975-1980), entre outros (MACHADO, 2008, p. 

123). 
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Nesse sentido, Monosowski (1989), assinala que as ações e controle do Estado, na década 

de 70, voltaram-se, prioritariamente, para os problemas da poluição industrial, que se 

manifestavam, em curto prazo, e afetavam áreas limitadas, em especial áreas metropolitanas. No 

entanto, os efeitos ambientais, em longo prazo, foram relegados a segundo plano, mesmo sendo 

irreversíveis ou de grandes dimensões. Pode-se notar que as ações de controle voltaram-se, 

fundamentalmente, para as atividades do setor privado. As estratégias governamentais não foram 

objeto de controle, excetuando-se as atividades de alguns setores, em função de pressões 

externas. Assim, as modificações provocadas pelos grandes projetos de transformação da 

natureza foram objetos de uma preocupação marginal, mais influenciada pelas práticas das 

agencias internacionais do que por uma decisão política nacional. É o caso, por exemplo, das 

primeiras aplicações da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), na análise de projetos que 

dependiam de financiamento internacionais para sua implantação. 

Drummond (1998-1999, p. 141), afirma que, na década de 80, foi instituída a Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA), a qual foi regulamentada em 1983. Nesse texto legal se 

consolidaram as estratégias atuais e os arranjos institucionais vigentes no tratamento da questão 

ambiental. Essa, pode ser considerada a peça mais importante de legislação ambiental 

promulgada no país, até hoje. A mesma institui, tanto a base legal, quanto o arcabouço de 

instituições para a formulação de política com respeito ao meio ambiente em todos os níveis de 

governo (União, estados e municípios). Essa consolidação é completada pela criação, em 1985, 

do Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que assumiu a definição das 

políticas e a coordenação das atividades governamentais na área ambiental. 

A PNMA tem como objetivo principal “a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propiciando à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 

da vida humana” (artigo 2º). Dentre as principais inovações dessa Lei, destacam-se duas, em 

nível institucional, quais sejam: 

 A criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), diretamente vinculado a 

Presidência da República e encarregado da formulação das políticas ambientais. Por meio 

desse, definiu-se uma nova instância política de decisões. O CONAMA, juntamente com a 
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criação dos conselhos ambientais estaduais, propiciou a integração e a coordenação das ações 

de diferentes setores governamentais. A participação política nas decisões é contemplada, 

embora de forma limitada, por meio da inclusão de organizações representativas da sociedade 

civil entre os 72 membros do Conselho. 

 A criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), tendo por instância superior o 

CONAMA, inclui o conjunto das instituições governamentais que se ocupam da proteção e da 

gestão da qualidade ambiental, em nível federal, estadual e municipal e, também, os órgãos da 

Administração Pública Federal, cujas atividades afetem, diretamente, o meio ambiente. 

Segundo essa política, os recursos naturais devem ser preservados e recuperados para 

garantir sua utilização racional e sua disponibilidade permanente; os poluidores e predadores são 

obrigados a reparar ou indenizar as degradações provocadas; o usuário deve trazer uma 

contribuição para a utilização econômica dos recursos naturais. Dentre os instrumentos adotados 

por essa legislação para aplicar a Política Nacional de Meio Ambiente, destacam-se: o 

zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, os incentivos a produção e instalação 

de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologias, voltadas para a melhoria da qualidade 

ambiental, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, as 

penalidades disciplinares ou compensatórias ao não-cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção da degradação ambiental. 

Para Monosowski (1989), uma das mais importantes estratégias adotadas é a 

responsabilização do Estado em relação a suas próprias ações, ao se exigir que as atividades 

públicas e privadas sejam exercidas conforme os princípios da legislação ambiental. Essa é uma 

inovação importante, em especial no que se refere aos grandes projetos que, até então, estavam 

fora do controle das agências governamentais para a proteção ambiental. 

Segundo Monosowski (1989), a redemocratização do país, a partir de 1985, e a posterior 

crise do Estado brasileiro, originaram uma nova fase de expansão e reestruturação da questão 

ligada à proteção da natureza no país, com uma tendência clara à “simplificação” da política, mas 

com alguns avanços evidentes: i) a nova Constituição Brasileira (1988), com um capítulo 

especificamente dirigido à temática ambiental; ii) a criação de um único órgão vinculado ao 

Estado para implementação e administração das áreas protegidas (IBAMA); iii) o up grade da 
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temática ambiental sob a ótica político-institucional, por meio da criação do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA); iv) a criação de um sistema integrado de áreas protegidas (SNUC), em 2000, 

com o objetivo simultâneo de reduzir as sobreposições e antagonismos da política anterior, mas 

também, expandir os objetivos da proteção. 

O referido autor enfatiza ainda, que nos primeiros dois anos da década de 1990, o Brasil 

abriu-se abruptamente à concorrência econômica transnacional, enquanto tomava medidas de 

impacto na área ambiental visando, fundamentalmente, conquistar credibilidade junto aos 

investidores externos. Nesta mesma década, o Brasil sediou o evento internacional conhecido 

como Rio-92, realizada no Rio de Janeiro, o qual marcou um novo processo em relação às 

preocupações ecológicas, tendo como pano de fundo a crise dos modelos de desenvolvimento dos 

recursos naturais e suas consequências, além das fronteiras dos estados nacionais e, finalmente, a 

questão da urgência quanto à solução dos problemas. 

O posicionamento do governo brasileiro, na Rio-92, foi oposto ao de 1972, em 

Estocolmo, haja vista a influência de quatro fatores: a) crise do modelo desenvolvimentista 

(economicista e predatório); b) sensibilização do governo em relação aos problemas ambientais, 

em razão da soberania, sobre 2/3 da maior floresta pluvial do mundo, sobre a qual a comunidade 

internacional exigia uma reavaliação; c) existência de uma matriz energética brasileira baseada 

em recursos naturais renováveis (hidroelétrica e biomassa) num contexto em que a quase 

totalidade dos países é dependente de combustíveis fósseis ou de energia nuclear; d) pressão por 

um compromisso globalista, já que o Brasil era o anfitrião da Conferência (VIOLA, 2002). 

De fato, conforme Monosowski (1989), as políticas públicas implementadas pelo Estado, 

no decorrer da década de 90, foram muito limitadas quanto à sustentabilidade ambiental, 

favorecendo grupos econômicos regionais e locais sob a moldura da tecnoburocracia, embora 

tenha havido, concomitantemente, um processo de descentralização administrativa. Eduardo 

Viola (2000), observa que o programa Brasil em Ação, (lançado em 1996), não teve 

compromisso com a sustentabilidade. O mesmo diz Paul Little (2003), do programa Avança 

Brasil, (lançado em 1999), e do Plano Plurianual 2000-2003, com base em diversas pesquisas de 

campo. A área ambiental do governo FHC caracterizou-se, conforme enfatiza Viola (2000), pela 

fragmentação e incompetência gerencial, além do distanciamento em relação aos centros de 

decisão econômica, nos quais se definem as políticas de desenvolvimento. Assim, tanto no debate 
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sobre as propostas de reforma tributária, quanto sobre a política energética, a política agrícola, a 

política dos recursos hídricos e da Amazônia, encontram no IBAMA um déficit de liderança e de 

capacidade gerencial. 

No entanto, deve-se reconhecer que, durante a década de 90, houve um grande avanço 

legislativo na área, com a aprovação de várias leis setoriais, como a Lei Nacional de Política de 

Recursos Hídricos (1997), a de Crimes Ambientais (1998) e a da Política Nacional de Educação 

Ambiental (1999). A construção deste arcabouço político-institucional que hoje, no país, 

funciona de maneira mais integrada e concentrada no que tange às ações voltadas para a proteção 

dos recursos renováveis, não foi decorrente, apenas, de uma ação isolada ou imposição do 

Estado. Diversas foram às exigências, setores e atores que se somaram, formando uma imbricada 

rede de interesses e demandas, atuando em diferentes níveis (nacional e internacional) e escalas 

(local, regional, nacional e planetária). No caso da Política Ambiental, esse papel se traduz numa 

complexa rede de negociação com diferentes agentes atuantes no processo.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No processo de constituição da política ambiental, o Estado brasileiro passou por diversas 

transformações no que concerne ao papel exercido frente à questão socioambiental. Isto reflete 

uma dinâmica de avanços e recuos e se concretiza num desafio sem precedente para os próximos 

anos. Entende-se que a Política Ambiental brasileira não pode se ater a modelos ou sistemas 

“importados” ou “pré-fabricados”, uma vez que a percepção do espaço e os modos de uso e 

apropriação da natureza se modificam com o tempo e com a complexa dimensão cultural, 

característica de um país de enorme diversidade humana.  

Assim, a consolidação e efetivação da Política Ambiental, em seus diferentes aspectos, 

vai depender significativamente de ações integradas e sinérgicas do Governo brasileiro, do 

aperfeiçoamento do sistema, em termos conceituais e operacionais, da integração de Políticas 

Públicas mas, sobretudo, do fortalecimento de canais de diálogo entre os diferentes setores 

nacionais e internacionais e da compreensão da perspectiva social associada à proteção da 

natureza. Este é um processo em franca construção, com desfecho imprevisível, mas que pode vir 

a estabelecer ou fortalecer modos de ação pautados, cada vez mais, na democracia e equidade 

política e social. 
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