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I O ambientalismo brasileiro até a Rio-92: Uma breve introdução 

O ambientalismo brasileiro emergiu na primeira metade da década de 1970, por meio de algumas 
poucas associações que realizavam campanhas de denúncia e conscientização pública de âmbito local, as 
quais obtiveram mínima repercussão na opinião pública (VIOLA, 1987). A partir de fins da década de 1970 
consegue realizar algumas campanhas de âmbito regional ou mesmo nacional, e o número de grupos de base 
cresce de forma extraordinária, de aproximadamente quarenta em 1980 para quatrocentos em 1985. Até esse 
ano o ambientalismo brasileiro tem um caráter bissetorial (grupos de base e agências estatais ambientais), e 
sua luta orienta-se para o controle da poluição urbano-rural e a preservação de ecossistemas naturais (VIOLA, 
1992a). 

A progressiva disseminação da preocupação pública com a deterioração ambiental transforma o 
ambientalismo num movimento multissetorial e complexo na segunda metade da década de 1980 (VIOLA & 
BOEIRA, 1990; VIOLA & LEIS, 1992). Este ambientalismo está constituído por oito setores principais (os dois 
existentes previamente e mais seis novos, com diversos graus de integração e institucionalização): 

 o ambientalismo stricto sensu: as associações e grupos comunitários ambientalistas, que agora diferenciam-se em 
três tipos (profissionais, semiprofissionais e amadoras) e atingem um total de aproximadamente setecentos em 
1989; 

 o ambientalismo governamental: as agências estatais do meio ambiente (no nível federal, estadual e municipal); 

 o sócio-ambientalismo: as organizações não-governamentais, sindicatos e movimentos sociais que têm outros 
objetivos precípuos, mas incorporam a proteção ambiental como uma dimensão relevante de sua atuação; 

 o ambientalismo dos cientistas: as pessoas, grupos e instituições que realizam pesquisa científica sobre a 
problemática ambiental; 

 o ambientalismo empresarial: os gerentes e empresários que começam a pautar seus processos produtivos e 
investimentos pelo critério da sustentabilidade ambiental; 

 o ambientalismo dos políticos profissionais: os quadros e lideranças dos partidos existentes que incentivam a 
criação de políticas específicas e trabalham para incorporar a dimensão ambiental no conjunto das políticas 
públicas; 

 o ambientalismo religioso: as bases e representantes das várias religiões e tradições espirituais que vinculam a 
problemática ambiental à consciência do sagrado e do divino; 

 o ambientalismo dos educadores (da pré-escola, primeiro e segundo graus), jornalistas e artistas fortemente 
preocupados com a problemática ambiental e com a capacidade de influir diretamente na consciência das massas. 

 

O ano de 1990 constitui-se num ponto de inflexão na definição da problemática ambiental no Brasil 
(VIOLA, 1992b). O processo de preparação da Rio-92 começa a afetar de modo cada vez mais intenso os 
diversos setores do ambientalismo. Esta influência, cujo principal vetor é a necessidade de pensar as relações 
entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, estende-se para além do ambientalismo multissetorial, 
abalando a sociedade e o Estado brasileiros de um modo geral. A importância da questão ambiental, em sua 
diversidade de aspectos e opiniões, está hoje bem estabelecida no nível do discurso, nos formadores de 
opinião e no conjunto da população (que se considera bem informada), sendo que uma grande maioria dela é 
favorável a uma relação equilibrada entre meio ambiente e desenvolvimento, havendo duas reduzidas minorias 
nos extremos (em ambos os casos de variadas cores políticas), uma priorizando o desenvolvimento e a outra o 
meio ambiente (CIMA, 1991; CRESPO & LEITÃO, 1992). 

A importância discursiva da questão ambiental traduziu-se numa legislação comparativamente 
avançada (embora não consolidada); porém, os comportamentos individuais estão muito aquém dos conteúdos 
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dos discursos, sendo muito poucas as pessoas (inclusive entre os ambientalistas militantes) que pautam 
conscientemente seu cotidiano pelos critérios da eficiência energética, reciclagem de materiais, redução do 
consumo suntuário e participação voluntária em tarefas comunitárias de limpeza ambiental. As políticas públicas 
estão hoje a meio caminho entre um discurso-legislação bastante ambientalizados e um comportamento 
individual-social bastante predatório, sendo que, por um lado, as políticas públicas têm contribuído para 
estabelecer um sistema de proteção ambiental no país, mas, por outro, o poder político é incapaz de fazer os 
indivíduos e as empresas cumprirem uma proporção importante da legislação vigente (CONSTITUIÇÃO, 1988; 
GUIMARÃES, 1991; VIOLA & LEIS, 1992). 

Merece lugar de destaque nos anos prévios à Rio-92 a constituição do Fórum Brasileiro de ONGs, do 
qual participaram maciçamente o ambientalismo stricto sensu e o socioambientalismo e, parcialmente, os 
ambientalismos religioso e de educadores, jornalistas e artistas. Ainda que não se possa considerar uma 
expressão cabal do ambientalismo multissetorial, esses setores convergiram e participaram ativamente na 
construção de um diálogo e de diagnósticos comuns para os problemas brasileiros. Os principais produtos 
dessa experiência foram: (a) um patamar mais elevado de comunicação intergrupos e intersetores do 
ambientalismo; (b) o relatório sobre meio ambiente e desenvolvimento do próprio Fórum (FÓRUM DE ONGs 
BRASILEIRAS, 1992); (c) a co-organização do Fórum Internacional de ONGs e do Fórum Global (FÓRUM 
INTERNACIONAL DE ONGs, 1992). Apesar de seu componente inovador, devemos registrar as resistências 
havidas para aceitar os ambientalismos empresarial e dos cientistas. Em relação ao ambientalismo 
governamental, sua exclusão deveu-se diretamente à autodefinição do Fórum. O caso do ambientalismo dos 
políticos é inverso, já que foram estes os que se autolimitaram para participar. 

II Avanço de consciência e fracasso político-econômico na Rio-92 

Nas duas primeiras semanas de junho de 1992 aconteceram no Rio de Janeiro três conferências 
simultâneas, que deram a essa semana caráter único na história da humanidade: a UNCED, o Fórum Global, e 
a reunião do Business Council for Sustainable Development (VIOLA, 1992b). A primeira foi um fracasso, se a 
compararmos com os postulados do Relatório Brundtland de 1987, a ambiciosa agenda convocatória preparada 
em dezembro de 1989 e as reiteradas declarações de Maurice Strong de que se tratava da última oportunidade 
para redirecionar a dinâmica da civilização antes de uma crise catastrófica (WORLD COMMISSION, 1987; 
UNCED, 1992). A segunda foi um sucesso extraordinário do ponto de vista da confraternização de 
representantes das ONGs de quase todo o mundo, mas implicou resultados bem mais modestos, considerando-
se o desenvolvimento organizacional efetivo, e um fracasso se avaliada pelo seu impacto sobre a conferência 
oficial dos governos (VIOLA, 1992b; LEIS,1992c). Um dos principais problemas do Fórum Brasileiro de ONGs 
foi o predomínio de uma postura de confronto e desconfiança (particularmente entre as ONGs latino-
americanas) com os governos, os quais as ONGs não conseguiram diferenciar entre conservadores e 
reformistas (VIOLA, LEIS & GUIMARÃES, 1992). A terceira conferência foi um sucesso, se avaliada pelo 
conteúdo do livro que coleta a perspectiva do importante grupo empresarial sobre desenvolvimento e meio 
ambiente, após dois anos de pesquisas e debates (SCHMIDHEINY, 1992). Deve, entretanto, ser considerada 
mais modestamente, levando em conta a diferença existente entre a disposição retórica das corporações 
transnacionais de orientar-se para o desenvolvimento sustentável e o cotidiano de seu processo decisório, onde 
continua havendo um forte peso de considerações convencionais de rentabilidade. 

A convenção sobre mudança climática assinada no Rio de Janeiro está muito longe de satisfazer os 
requisitos mínimos necessários para servir como instrumento de efetiva redução das emissões de dióxido de 
carbono e, conseqüentemente, de estímulo a uma virada na matriz energética mundial na direção das energias 
renováveis. A aliança implícita dos EUA, dos países árabes exportadores de petróleo, da China e da Índia 
(estes últimos fortemente dependentes do carvão) foi o principal obstáculo para um tratado efetivo, mas 
também deve destacar-se a debilidade das forças reformistas na Comunidade Européia, que levou ao protesto 
indignado do seu comissário de Meio Ambiente, e à baixa disposição do Japão para assumir um confronto 
aberto com os EUA. 

A convenção sobre biodiversidade implica um forte avanço na capacidade de negociar 
diferenças/interesses entre países, comparável à Convenção de Viena de 1985 sobre proteção da camada de 
ozônio. A convenção assinada no Rio estabelece um compromisso Norte-Sul: é reconhecido o princípio da 
propriedade intelectual no campo da biotecnologia, mas simultaneamente se reconhece o direito de os países-
povos depositários da biodiversidade serem compensados e partilharem dos avanços do desenvolvimento 
tecnológico. O fato de os EUA terem sido o único país a não assinar a convenção, implicando um alto desgaste 
para seu prestígio internacional, deve-se a dois fatores: a importância do lobby da biotecnologia americana que 
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está em posição de vantagem competitiva frente a europeus e japoneses (além de situar-se nos EUA a grande 
maioria de laboratórios ex-situ de biodiversidade); e o cálculo eleitoral de Bush de que uma posição arrogante 
aumentaria seu prestígio entre as forças conservadoras e as levaria a não desertar em favor de Perot. A falta 
de disposição para negociar uma convenção sobre florestas por parte da maioria dos países tropicais 
(incluindo-se a atitude provocadora da Malásia) foi também um fator que contribuiu para uma atitude retaliatória 
por parte da administração Bush. É claro que a convenção sobre biodiversidade tem um valor muito limitado 
sem a aprovação norte-americana, mas é provável que os EUA acabem assinando a convenção num prazo não 
muito distante, em virtude de seu isolamento internacional na questão. 

A Agenda 21 tem um caráter contraditório. É positivo que se tenha elaborado detalhadamente um 
documento normativo sobre como deveriam ser as relações Norte-Sul nos próximos anos, assim como o caráter 
realista e moderado da maioria de suas proposições. Mas é negativa a falta de compromissos financeiros 
concretos por parte da maioria dos países do Norte. Novamente aqui, um dos maiores obstáculos para avançar 
foi a posição conservadora do governo Bush, que pretende justificar-se numa baixíssima disposição para a 
ajuda externa na sociedade norte-americana. Entretanto, sabemos que essa é uma área em que as lideranças 
modelam a opinião pública com relativa facilidade. Nessa área, cabe destacar a atitude conseqüente de 
pequenas democracias ricas, como Noruega e Holanda, que desafiaram a maioria do Norte a desprender-se 
parcialmente do egoísmo nacional e a basear suas posições em considerações mais universais e de longo 
prazo. 

Sintetizando os resultados da Rio-92, pode-se dizer que houve simultaneamente um avanço 
extraordinário no plano simbólico e de conscientização – o “espírito do Rio” de que fala Strong, com a 
sustentabilidade ambiental tendo adquirido um peso extraordinário como princípio de legitimidade do mundo 
contemporâneo. Também houve um fracasso no plano político-econômico – refletido na incapacidade de 
construir-se marcos de referências, mecanismos de implementação e instituições correspondentes à nova 
consciência e legitimidade. Por quanto tempo este fosso entre a consciência e o comportamento efetivo das 
sociedades e os indivíduos poderá manter-se? Provavelmente, não muito. O drama é que esse pouco tempo 
em termos de história humana pode ser excessivo em termos do equilíbrio e da resistência da biosfera. 

Não temos hoje evidência e demonstração científica conclusiva a respeito de quanto tempo resta para 
mudar o curso da civilização: Strong dizia que a Rio-92 seria a última oportunidade (talvez exagerasse 
conscientemente para causar impacto nos governos). Os prestigiosos Worldwatch Institute e Union of 
Concerned Scientist dizem que durante a década de 90 deveriam ser tomadas a grande maioria das medidas 
necessárias: drástico estímulo à conservação da energia e ao desenvolvimento de energias renováveis, 
políticas abrangentes de planejamento familiar que nos levem imediatamente à natalidade de reposição, 
melhoramento da distribuição de renda e criação de uma autoridade planetária (VIOLA, 1992b). Os assessores 
científicos da administração Bush dizem que temos ainda pelo menos uma década para pesquisar e conhecer 
melhor o funcionamento sistêmico da biosfera antes de tomar medidas apressadas, que seriam muito custosas 
e de resultado errático (LEIS, 1992b). Não parece interessante pensar que Strong tinha razão (ainda que 
devamos guardar espaço na nossa mente para admiti-lo) porque isto nos levaria à paralisia ou ao cinismo. 
Tampouco parece muito sensato correr o alto risco embutido na posição dos assessores científicos de Bush 
(ainda que também devamos admitir esta possibilidade e particularmente estar abertos para novas descobertas 
científicas que possam sustentar esta posição). Conseqüentemente, fica como mais sensata uma posição 
intermediária, que supõe que devemos concentrar nossos esforços para que o “espírito do Rio” se materialize 
muito rapidamente em tratados e políticas públicas concretas de escopo planetário. 

Sem pretender ser exaustivos, os últimos anos mostram o avanço e consolidação do ambientalismo 
multissetorial mundial nas seguintes dimensões: 

 interação crescente, intensa e efetiva entre o ambientalismo stricto sensu e o ambientalismo empresarial nos EUA, 
Canadá e Norte da Europa Ocidental (um dos exemplos mais eloqüentes é o acordo entre MacDonald’s e 
Environmental Defense Fund sobre a necessidade de aumentar a sustentabilidade dos processos de produção e 
distribuição de alimentos); 

 uma maior aproximação entre o ambientalismo governamental e o dos cientistas (que têm sua expressão máxima 
na voz crescente, porém ainda insuficiente, da Global Environmental Change Scientific Community nos processos 
decisórios das políticas públicas americanas); 

 uma interação crescente entre o ambientalismo dos cientistas e o dos educadores, jornalistas e artistas, motivado 
por uma maior compreensão dos cientistas da importância da opinião pública em matéria ambiental; 
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 um aprofundamento das relações entre o ambientalismo stricto sensu e o socioambientalismo, que se reflete na 
atenuação da imagem dicotômica entre as questões social e ambiental; 

 um aumento da colaboração entre o ambientalismo stricto sensu e o governamental (particularmente claro em 
vários processos decisórios de alguns governos euro-ocidentais); 

 um aumento da interação entre o ambientalismo stricto sensu e o religioso – expressado, por exemplo, na 
importância dos eventos de origem religiosa no Fórum Global, onde a vigília inter-religiosa “Um novo dia para a 
Terra” foi talvez o mais significativo de todos os eventos preparados dentro do Fórum Global (Leis, 1992b e 1992c); 

 uma densificação do networking internacional nos mais diversos níveis da ação ambientalista. 

 Algumas das mais importantes dificuldades do ambientalismo multissetorial mundial são: 

 a permanência do caráter confrontacional na relação entre o socioambientalismo e o ambientalismo empresarial 
(particularmente agudo no Sul); 

 a tendência ao isolamento dos partidos políticos, mesmo os mais sensíveis aos problemas ambientais (refletida, 
por exemplo, na baixa eficácia e visibilidade da Conferência Interparlamentar realizada em Brasília em novembro 
de 1992); 

 as dificuldades mútuas para a colaboração entre o ambientalismo stricto sensu e o empresarial no Sul; 

 o bloqueio histórico do diálogo entre o ambientalismo religioso e o dos cientistas; 

 a ainda tradicional ligação entre o ambientalismo governamental e o princípio da soberania nacional, que limita o 
desenvolvimento de estratégias globais; 

 os componentes isolacionistas presentes nas diversas subculturas ambientalistas nacionais (particularmente fortes 
no Sul). 

III A “desorientação” do ambientalismo brasileiro após a Rio-92 

O processo de preparação e a própria realização da Rio-92 tiveram um grande e positivo impacto na 
sociedade e no Estado brasileiros. Mas também teve efeitos perversos. Pelo fato de serem anfitriões, a Rio-92 
fez com que a opinião pública e os diversos atores do país exagerassem a importância da conferência e de seu 
próprio papel. Desviou também a atenção de questões de conteúdo para aspectos organizativos (um bom 
exemplo disto foi o Fórum Brasileiro de ONGs que ocupou quase dois anos na organização da conferência e 
começou a pensar nos tratados a serem discutidos apenas dois meses antes de sua realização). Em outras 
palavras, a Rio-92 fez com que o ambientalismo brasileiro acelerasse sua expansão e consolidação ideológica 
e organizativa, mas levou-o a sobredimensionar suas capacidades e possibilidades reais, criando-lhe a ilusão 
de que teria um papel decisivo em uma conferência decisiva. O que não aconteceu nem em um caso nem no 
outro. 

Com o fim da Rio-92 assistimos então a um processo de “desorientação” do ambientalismo brasileiro, 
fruto da rápida perda de seu principal marco de referência simbólico e organizativo na conjuntura. 
Paralelamente, a sociedade civil que antes vinha recebendo uma enorme dose de informação sobre a 
problemática ambiental, por intermédio dos meios de comunicação, agora é bruscamente reorientada para 
outros temas (em especial para o processo de impeachment do presidente Collor, que começou a “esquentar” 
logo após a Rio-92). 

As orientações políticas e normativas existentes na sociedade brasileira atual são as seguintes 
(ALENCAR & VIOLA, 1992): 

 conservadores estatistas, que defendem a continuidade do modelo econômico baseado num forte e inchado setor 
produtivo estatal, uma economia fechada ao mundo, e políticas públicas fortemente reguladoras, não considerando 
relevante a necessidade de proteção ambiental; 

 revolucionários estatistas, que respondem ao modelo marxista de sociedade estatizada e fechado ao mundo, com 
uma filosofia completamente voltada para o princípio da igualdade social, com mínima consideração pela questão 
ambiental; 

 modernizadores neoliberais, que acreditam no Estado mínimo (incluindo a privatização maciça do setor produtivo 
estatal) e na abertura indiscriminada à economia mundial, sendo fortemente dependentes do mercado como 
mecanismo para alocação de recursos e levando muito pouco em consideração princípios de eqüidade social e 
sustentabilidade ambiental; 

 modernizadores social-democratas, que acreditam numa abertura/integração seletiva na economia mundial, são 
favoráveis à privatização (em timings e graus variados) do setor produtivo estatal, e são partidários de um Estado 
com forte capacidade de compensação dos efeitos deletérios do mercado nas áreas de educação, saúde, 
habitação, ciência e tecnologia, sendo orientados por uma combinação de princípio de eficiência alocativa e 
eqüidade social, mas levando minimamente em consideração a sustentabilidade ambiental; 
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 modernizadores social-democratas sustentabilistas, que defendem uma posição similar aos modernizadores social-
democratas, mas com a importante diferença de incluir a sustentabilidade ambiental como princípio orientador, 
combinado com os outros dois de eficiência alocativa e equidade social; estando longe do radicalismo ecologista, 
acreditam na viabilidade da combinação sinérgica do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental 
(assumindo explícita ou implicitamente o conceito de “revolução ambiental”: a terceira grande revolução depois da 
agrícola e da industrial.) (BROWN, 1992), 

De acordo com o governo anterior, o de Itamar Franco apresenta uma composição heterogênea (que 
inclui representantes de quase todas as orientações, com exceção dos revolucionários estatistas) com 
predomínio dos modernizadores social-democratas, diferente do governo Collor, em que predominavam os 
modernizadores neoliberais, e do governo Sarney, em que predominavam os conservadores estatistas. A 
presença dos modernizadores social-democratas sustentabilistas é, ao menos por enquanto, pouco visível, 
apesar de algumas lideranças do PSDB que ocupam o primeiro escalão serem sensíveis a esta posição. A 
criação do Ministério do Meio Ambiente não representa nenhum avanço com relação ao governo Collor; ao 
contrário, houve um retrocesso devido ao fato de seu titular (Coutinho Jorge) ser um político provinciano, 
representante de interesses definitivamente particularistas, sendo que, pelas características do Brasil, este 
ministério deveria ser ocupado por uma personalidade internacionalizada. Cabe destacar que no governo Collor 
a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) esteve em mãos de personalidades com esse perfil, representativas 
de interesses universais (Lutzemberger & Goldemberg). Preliminarmente, podemos filiar Coutinho Jorge ao 
conservadorismo estatista, e os ex-titulares da SEMAM à corrente modernizadora social-democrata 
sustentabilista. Uma presença forte desta última corrente no governo Itamar Franco poderia ter se refletido na 
criação de uma Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, com efetiva capacidade de “ambientalizar” as 
políticas públicas setoriais (existem algumas evidências de que esta proposta foi considerada e finalmente 
descartada pelo ministro de Planejamento Haddad ao começo de sua gestão). 

Neste contexto, a “desorientação” do ambientalismo brasileiro expressa-se claramente nos seguintes 
aspectos: 

 carência de uma agenda estruturada e concreta da questão da sustentabilidade para a sociedade brasileira; 

 falta de elementos teóricos e analíticos a respeito de como construir-se uma coalizão sociopolítica sustentabilista 
no Brasil (que defina quais são os atores já favoráveis, quais os atores abertamente contrários, quais os elementos 
programáticos a serem negociados, quais os atores mais inclinados a serem persuadidos e que atualmente 
encontram-se num campo neutro, e qual o timing do processo); 

 bases organizativas ainda precárias com tendência a sobredimensionar as superestruturas; 

 comunicação ainda parcial e deficitária intersetores (do ambientalismo); 

 produção limitada e baixa circulação de informação. 

As saídas do impasse atual do ambientalismo brasileiro vão na direção de assumir estas questões, 
tornando suas propostas mais realistas e concretas, menos utópicas e radicais. 

IV Oportunidades e dificuldades do ambientalismo mundial na nova conjuntura 
internacional 

O processo de consolidação do ambientalismo como movimento histórico internacional vai de encontro 
fundamentalmente às clivagens do sistema mundial (McCORMICK, 1992; NORTH, 1990; PAELHKE, 1989). 
Recentemente pôde-se definir duas linhas de clivagem na dinâmica política internacional: a primeira entre as 
forças cujos interesses e orientação estão dentro do Estado-Nação (nacionalistas) versus as forças cujos 
interesses e orientação localizam-se nas escala mundial (globalistas); a segunda entre as forças que assumem 
a proteção ambiental como uma dimensão fundamental a ser combinada com o desenvolvimento econômico 
(sustentabilista) versus as forças que são favoráveis ao desenvolvimento econômico sem consideração da 
proteção ambiental (predatórios). A combinação entre essas duas linhas de clivagem permite diferenciar quatro 
grandes forças atuantes no sistema mundial: nacionalistas predatórios, globalistas predatórios, nacionalistas 
sustentabilistas e globalistas sustentabilistas (VIOLA, 1992b). 

Os nacionalistas predatórios defendem economias protecionistas, forças armadas poderosas e o papel 
do Estado-nação como entidade superior da ordem internacional, sendo contrários ao crescimento do poder da 
ONU e não confiantes nas corporações transnacionais. 
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Os nacionalistas predatórios eram, até o fim da década de 1980, predominantes nos países periféricos 
capitalistas e comunistas. Com o colapso do comunismo encontram-se agora em franca decadência em muitos 
países periféricos (particularmente na América Latina), ainda que continuem predominando na maioria destes. 
Os nacionalistas predatórios são minoritários nos países centrais, onde têm como característica marcante uma 
orientação fortemente protecionista e racista. Exemplos deles são o setor liderado por Buchanan do Partido 
Republicano norte-americano e a Frente Nacional francesa. 

Os globalistas predatórios defendem economias abertas ao mercado mundial, um papel central para as 
corporações transnacionais, um desarmamento parcial e um avanço gradual da ONU limitando parcialmente o 
poder dos Estados-nações na direção de uma autoridade supranacional baseada na estrutura estratificada de 
países (a autoridade não será democrática na sua constituição, mas imporá regras de jogo precisas). Os 
globalistas predatórios são hegemônicos nos países ricos, ainda que existam diferenças em relação à força da 
contestação nacionalista (muito fraca na Alemanha, fraca nos EUA, forte na França). Existem variantes 
diferenciadas do globalismo predatório: algumas de caráter mais progressista, como Carter (e um setor do 
Partido Democrata) nos EUA e a social-democracia alemã; e outras de caráter mais conservador, como Bush, 
Major e o Partido Liberal-Democrático japonês. 

Os nacionalistas sustentabilistas, existentes quase exclusivamente nos países ricos, preocupam-se com 
a proteção ambiental no interior de seus respectivos Estados, ainda que reconheçam a necessidade de 
algumas reformas marginais na ordem internacional necessárias à viabilização das melhores no âmbito 
nacional. Defendem a idéia do desenvolvimento sustentável em escala apenas nacional, sendo partidários de 
exportar sistemas produtivos poluentes (e inclusive resíduos tóxicos) do Norte para o Sul. Para os nacionalistas 
sustentabilistas não existem uma efetiva preocupação política nem ética com relação à manutenção ou 
agravamento das atuais diferenças em qualidade ambiental entre o Norte e o Sul. Em geral, os nacionalistas 
sustentabilistas predominam entre a população simpatizante do ambientalismo no Norte, assim como no seu 
núcleo ativo predominam os globalistas sustentabilistas. Existem, contudo, grandes diferenças com relação à 
importância dos nacionalistas sustentabilistas nos diversos países ricos, desde uma posição forte no Japão até 
uma fraca na Noruega. 

Os globalistas sustentabilistas consideram inviável o modelo de vida perdulário e os sistemas 
produtivos energeticamente ineficientes predominantes atualmente nos países ricos e advogam por reformas 
profundas na ordem internacional com o objetivo de viabilizar a proteção ambiental nos respectivos espaços 
nacionais. Defendem a idéia de desenvolvimento ambientalmente sustentável em escala nacional e mundial, 
embora estejam divididos com relação aos problemas da justiça social (intra e internacional) formando um 
espectro heterogêneo que vai desde liberais até radicais. Os globalistas sustentabilistas não consideram viável 
uma sociedade mundial sustentável se não existe uma atenuação das atuais assimetrias em riqueza material e 
qualidade ambiental. Para a maioria dos globalistas sustentabilistas esta atenuação deveria dar-se por 
intermédio de uma integração ativo-seletiva das economias periféricas no mercado mundial e de uma 
transferência livre de tecnologias sustentáveis por parte dos países ricos. Os globalistas sustentabilistas são 
favoráveis ao imediato estabelecimento de uma autoridade supranacional capaz de lidar com os problemas da 
crise sócio-ambiental planetária (LEIS, 1991a e 1991b; VIOLA & LEIS, 1991). Constituem um setor com graus 
variáveis de importância dentro dos países ricos: são fortes na Suécia, Noruega, Alemanha e Holanda; uma 
minoria significativa nos EUA, Canadá e Austrália; e fracos na França, Inglaterra, Itália e Japão. Nos países 
periféricos a maioria dos ambientalistas são globalistas sustentabilistas, ainda que existam grandes diferenças 
no modo de conceber o papel e importância do Estado nacional na transição para uma sociedade sustentável. 
Esta diferença traduz-se na formação de dois grandes grupos entre os globalistas sustentabilistas no Sul: os 
estatistas, partidários de uma forte regulação estatal da vida sócio-econômica e desconfiados das corporações 
transnacionais; e os liberais, que acreditam na eficiência alocativa do mercado e atribuem um papel menos 
significativo à regulação estatal. 

As negociações internacionais vinculadas à recente Conferência das Nações Unidas (UNCED) devem 
ser analisadas dentro do marco de referência das quatro forças mundiais em interação. Somente as forças 
globalistas sustentabilistas têm um compromisso profundo com uma reforma da ordem mundial na direção da 
sustentabilidade sócio-ambiental. Os globalistas predatórios e os nacionalistas sustentabilistas tendem a ter 
uma retórica de reforma similar aos primeiros, mas o comportamento efetivo viabiliza apenas reformas 
secundárias na ordem internacional. Os nacionalistas predatórios não têm sequer retórica de reforma da ordem 
mundial no que se refere à questão ambiental. 
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Os governos do Grupo dos Sete (G-7), com exceção da Alemanha, têm uma posição globalista 
predatória, o que expressa a correlação de forças nos seus respectivos países marcada pelo caráter minoritário 
dos globalistas sustentabilistas e pelo predomínio dos globalistas predatórios em graus variáveis de aliança 
conflitiva com os nacionalistas sustentabilistas. Contudo, deve diferenciar-se uma escala de erosão do caráter 
predatório e sensibilização gradual para com a proteção ambiental que vai dos países mais próximos até os 
mais longínquos de integrar o campo do globalismo sustentabilista: Canadá, França, EUA, Japão, Inglaterra, 
Itália. Nos últimos anos as forças globalistas sustentabilistas estão avançando significativamente no Japão, com 
repercussões potencialmente profundas na dinâmica mundial. 

O governo alemão tem uma posição globalista sustentabilista (ainda que tênue) que reflete o 
extraordinário desenvolvimento, na década de 1980, das forças globalistas sustentabilistas e nacionalistas 
sustentabilistas. Além da Alemanha, somente os governos da Suécia, Noruega, Holanda, Nova Zelândia e 
Cingapura têm posições globalistas sustentabilistas, refletindo, em quase todos os casos, opiniões públicas de 
caráter simultaneamente democrático, pacifista e cosmopolita (o caso de Cingapura é muito peculiar, já que a 
ascensão das forças globalistas sustentabilistas se deu somente pela via tecnocrática, constituindo-se no único 
país do mundo em que houve um grande desenvolvimento das forças ambientalistas sob um sistema político 
autoritário). Todos os governos acima referidos já assumiram compromissos efetivos unilaterais para a redução 
das emissões de gases produtores do efeito estufa e tem posições equilibradas na polêmica sobre direitos e 
deveres na questão da relação entre proteção da biodiversidade e patentes biotecnológicas. 

Vale mencionar que até 1989 não existia interesse pela questão ambiental por parte da maioria dos 
governos dos países periféricos, refletindo opiniões públicas onde a problemática era irrelevante. Contudo, em 
alguns países periféricos onde o movimento ambientalista tinha certo desenvolvimento (Brasil, Venezuela, 
Colômbia, Costa Rica, México, Chile, Índia, Tailândia, Quênia, Coréia do Sul, Estados-Ilhas do Pacífico Sul) os 
governos assumiram uma retórica ambientalista desde meados da década de 1980 (VIOLA, 1988). No período 
1990-92, como produto das negociações internacionais levadas adiantes nos comitês preparatórios da UNCED 
(Prepcoms), quase todos os governos viram-se obrigados a adquirir, um mínimo de familiaridade com a questão 
ambiental, o que em muitos casos repercutiu favoravelmente na sensibilização das populações. 

Os dados apresentados até aqui certamente sofrerão algumas modificações, a curto e médio prazo, em 
função da mais importante novidade da atual conjuntura internacional: a recente vitória de Clinton-Gore nos 
EUA (VIOLA & ALENCAR, 1992). A derrota de Bush parece decisiva para o neoliberalismo mundial; o pêndulo 
da história, que tinha se deslocado radicalmente a favor do mercado com o colapso do comunismo, tende a 
mover-se agora para uma posição mais equilibrada que implica combinar as virtudes alocativas do mercado 
com uma forte participação estatal – não enquanto industrial – para a promoção da eqüidade social. 

Pela primeira vez na história americana foram eleitos não um presidente e um vice, mas um presidente 
e um co-presidente, compondo uma “dobradinha”. Clinton demonstrou, durante a campanha eleitoral, grande 
sensibilidade e disposição para aprender, sempre atento às recomendações dos diversos grupos e movimentos 
(entre os quais se destacam os ambientalistas) que constituíam a base de sua campanha eleitoral, mesmo que 
fossem contrárias aos seus pontos de vista. Face à tentativa de Bush de estigmatizá-lo como provinciano e 
inexperiente, Clinton reagiu com precisão, insistindo que a realidade atual é muito menos a da vitória dos EUA 
na Guerra Fria do que da complexa e difícil transição para uma nova ordem mundial, na qual os EUA deveriam 
cumprir um papel pró-ativo à altura de seu poderio econômico-militar. Ainda que de modo incipiente, Clinton 
colocou de forma definitiva na agenda americana a questão da governabilidade global, decisiva para o futuro da 
humanidade e da biosfera. 

Talvez a mais importante inovação presente na vitória Clinton-Gore esteja na relevância que adquirem 
as questões ambientais (nacionais e globais) na agenda americana. Gore é reconhecidamente a maior 
liderança ambientalista no Congresso Americano desde o começo da década de 80, e tem defendido com 
persistência posições globalistas sustentabilistas, em vez de nacionalistas sustentabilistas, tão comuns nos 
EUA. Em princípios de 1992, Gore publicou um excelente livro que pode ser lido como um programa detalhado 
e viável para o desenvolvimento sustentável em escala planetária, longe, portanto, do ecologismo romântico e 
radical (GORE, 1992). Gore assume plenamente o conceito de “revolução ambiental”, propondo uma nova 
ordem mundial onde os ricos e poderosos ajudarão (com recursos humanos, financeiros e institucionais) os 
desfavorecidos na transição para a sustentabilidade global. 

Clinton-Gore propõem uma intervenção incisiva dos EUA para estimular a reconversão da indústria de 
guerra em sistemas produtivos que compreendam tecnologias limpas, energias renováveis e eficiência 
energética. Em vez do simplista e obsoleto sistema de proteção ambiental empreendido somente por meio da 
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regulação estatal, Clinton-Gore propõem uma combinação apropriada de políticas reguladoras e incentivos de 
mercado. Contudo, é importante não perder de vista que as forças orientadas para o globalismo predatório são 
ainda muito poderosas nos EUA e tratarão de bloquear sistematicamente a possível mudança para um novo 
modelo econômico que, mesmo na melhor das hipóteses, será gradual; assim como as forças nacionalistas 
sustentabilistas tentarão diminuir ao máximo o componente de ajuda Norte-Sul da revolução ambiental. 

Apesar da grande oportunidade de expansão do globalismo sustentabilista aberta pela mudança de 
governo na principal potência do sistema internacional, várias situações de risco, onde predominam forças 
nacionalistas e mesmo neotribais, ameaçam o potencial de governabilidade global. Entre outras, destacam-se 
as seguintes situações: 

 tendência ao fracasso da reforma econômica liberalizante na Comunidade de Estados Independentes, com 
crescimento das forças extremistas e nacionalistas estatistas que propõem a retomada de um regime autoritário 
militarista e grande risco de descontrole e proliferação nuclear; 

 crescimento irracional de forças particularistas tribais que ameaçam desembocar (ou já desembocaram) em 
guerras civis (Iugoslávia, Índia, algumas ex-repúblicas soviéticas, grande parte da África, etc.); 

 estagnação do espírito “europeísta”, incluindo o desenvolvimento de forças nacionalistas estreitas e mesmo 
racistas; 

 ameaça de fracasso da Rodada Uruguai do GATT, com perigo de retratação do comércio mundial e avanço de um 
neoprotecionismo. 

V  Perspectivas e propostas de ação do ambientalismo brasileiro para os próximos anos 

Não vale a pena insistir na importância da sociedade civil nos processos de mudança político-social-
cultural na sociedade contemporânea (WOLFE, 1992). Mas vale a pena insistir reiteradamente em que os 
esforços ambientalistas da sociedade civil não deveriam ser orientados em um sentido estatista-nacionalista, já 
que ela está reagindo contra forças que excedem a capacidade de governabilidade do Estado-nação. 
Lembremos que foi a sociedade civil que reagiu, na Europa dos séculos XVIII e XIX, aos avanços do mercado 
dentro das fronteiras nacionais, de uma forma que produziu intensos efeitos deletérios nas comunidades locais 
e regionais (LEIS, 1992a). Naquela época o Estado era nacional apenas em relação a seu território, já que era 
enormemente particularista em relação às populações desses territórios. Foram as organizações e as lutas da 
sociedade civil que democratizaram o Estado, obrigando-o a proteger as diversas populações e classes sociais 
em seu conjunto, estendendo assim sua condição de nacional do território para as populações. Hoje a 
sociedade civil mundial terá que assumir o mesmo papel, desenvolvimento políticas e instituições globais para 
democratizar e regular os efeitos do mercado internacional sobre as sociedades nacionais. O ambientalismo 
brasileiro deve compreender que as posturas globalistas se tornam não apenas necessárias, do ponto de vista 
de uma sustentabilidade global, mas também – e principalmente – do ponto de vista da sustentabilidade de 
cada uma das partes (países) do todo. 

Caso o Brasil supere sua grave crise de governabilidade, a conjuntura internacional analisada 
anteriormente, em particular em relação ao governo Clinton-Gore, poderá ter repercussões importantes (porém 
não imediatas) que podem ser resumidas da seguinte maneira: 

 fortalecimento dos setores da sociedade comprometidos com o desenvolvimento sustentável, tanto públicos quanto 
privados; 

 aproximação das políticas externas do Brasil e dos EUA (tal como expressa na Conferência do Rio); 

 novo impulso a uma visão menos militarizada e mais sistêmica da defesa nacional, incluída a idéia de segurança 
ecológica; 

 aumento do relativo prestígio internacional da matriz energética brasileira (uma das mais avançadas em termos de 
energia renovável), e estímulo para a necessária e apropriada reciclagem do Proálcool para a fronteira tecnológica 
e social; 

 horizontes mais amplos para o setor de empresários brasileiros que se orientam pelo critério da sustentabilidade 
ambiental, com possíveis implicações no planejamento e na aplicação de políticas públicas modernizadoras; 

 estímulo a um debate mais amplo sobre os mecanismos mais eficazes de proteção ambiental, incluindo-se os 
incentivos de mercado; 

 aumento dos padrões ambientais exigidos para as exportações ao mercado americano, aos quais os empresários 
brasileiros poderão se adaptar, tendo, inclusive, repercussões favoráveis no mercado interno. 

Com relação às políticas públicas o ambientalismo multissetorial brasileiro não deve orientar-se do 
mesmo modo como o faz usualmente a sociedade civil em relação às políticas públicas em geral. A exigência 
de sustentabilidade obriga a que dentro de uma estratégia ambientalista seja incluído na agenda o conjunto de 
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políticas públicas do Estado. Uma rápida listagem de políticas públicas favoráveis e viáveis à sustentabilidade 
ambiental inclui as seguintes (ALENCAR & VIOLA, 1992): 

 Política agrária: a. controle rigoroso do uso de agrotóxicos e incentivo ao manejo integrado de pragas; b. 
diminuição do desperdício (25%) das colheitas por meio de uma eficiente coordenação das atividades de 
estocagem, transporte e expansão da infra-estrutura material; c. programas de uso conservacionista do solo e 
reflorestamento de áreas de mananciais e matas ciliares; d. novo horizonte de extensão rural com ênfase na 
educação ambiental prática e novas formas de gestão participativa dos bens comuns; e. eliminação de subsídios 
para culturas temperadas de baixa compatibilidade com ecossistemas brasileiros. 

 Política industrial: a. planejar uma política industrial bifronte, interconectada com um setor de mão-de-obra intensiva 
de baixa eficiência econômica mas dirigido para resolver rapidamente os problemas da miséria absoluta da 
população de baixíssimo nível educacional (predominante no Nordeste e Norte), e um setor capital-tecnologia 
intensivo, orientado pelo princípio do desenvolvimento sustentável (disseminando-se progressivamente pelo Sul-
Sudeste e em grau menor no Centro-Oeste, e atingindo posição predominante nas microrregiões mais 
modernizadas do Sul-Sudeste). É importante evitar aqui tanto o reducionismo da eqüidade que levaria a nivelar por 
baixo o Brasil e o reducionismo da eficiência – alta tecnologia que aprofundaria o já muito problemático perfil 
assimétrico do país; b. aprofundar políticas industriais estaduais descentralizantes já existentes orientadas para 
atenuar os problemas de metropolitanização; c. realizar uma política de forte incentivo às corporações 
transnacionais para renovarem e ampliarem seus sistemas produtivos de acordo com a fronteira de 
sustentabilidade das tecnologias já existentes no Norte (impacto cultural e alguma probabilidade de transferência 
de tecnologia). 

 Política energética: (a) programa sistemático e generalizado de conservação de energia ampliando-se e 
aprofundando-se as experiências já existentes no Sul-Sudeste; (b. implementação dos projetos hidrelétricos de 
médio porte já existentes; c. programa intensivo de micro-hidrelétricas, com estímulo a novas formas de gestão 
interinstitucional com significativa participação das ONGs; d. valorização do Proálcool como a mais importante 
experiência de combustíveis líquidos de base renovável do mundo, evitando-se uma avaliação economicista 
(exclusivamente de custo/benefício) a partir do atual baixo preço do petróleo (preço que segundo o consenso dos 
experts subirá seguramente a partir da segunda metade da década de 90). O Proálcool apresentou historicamente 
três problemas do ponto de vista sócio-ambiental: poluição hídrica pelo vinhoto; ineficiência termodinâmica devido 
ao desperdício do bagaço; precárias condições de trabalho no conjunto do sistema, particularmente na lavoura da 
cana. Os dois primeiros problemas foram muito bem resolvidos nas usinas de São Paulo nos últimos anos 
(implicando uma das áreas onde o Brasil tem produzido tecnologia). Trata-se agora de estender isso para as usinas 
do Nordeste e estimular melhorias no terceiro item; e. estímulo à pesquisa, experiências-piloto e produção de 
equipamentos para energia solar e eólica, com apoio ao intercâmbio científico-tecnológico com o Oeste americano 
(vanguarda mundial na área). Em resumo, é importante destacar que o Brasil ocupa uma posição muito favorável 
no mundo pela sua matriz energética, pelo forte peso das energias renováveis (dimensão decisiva de uma 
sociedade sustentável), quando nos outros países predominam as energias fósseis (o carvão é muito poluente, as 
reservas de petróleo são muito limitadas, além de contribuírem, como o carvão, para o aquecimento global, e o gás 
natural, o fóssil nobre, existe muito limitadamente na Terra) e nuclear (risco de segurança de custosa solução na 
operação dos reatores e problemas de dificílima e improvável resolução referente ao lixo atômico e desativação 
das usinas ao fim de sua vida útil), tendo que enfrentar, portanto, uma transição mais custosa para uma matriz 
energética sustentável. 

 Política de ciência e tecnologia: a proteção ambiental só pode ser feita com um alto ingrediente de ciência e 
tecnologia. Destaca-se como muito necessário o apoio a programas interdisciplinares e interinstitucionais de ensino 
e pesquisa nas ciências ambientais, particularmente no que se refere às ciências ambientais aplicadas. Quanto à 
pesquisa básica, é fundamental reconhecer com realismo os limites e compensá-los através de uma intensa 
integração na comunidade científica internacional. 

 Política financeira: a. mudar significativamente a política financeira, utilizando como instrumento os bancos oficiais, 
para dar sistemático e amplo apoio ao desenvolvimento segundo padrões rigorosos de sustentabilidade; b. 
eliminação dos incentivos fiscais e subsídios clássicos do desenvolvimento e sua substituição por outros orientados 
para a sustentabilidade (eficiência energética, reciclagem de materiais, energias renováveis, industrialização 
aproveitando biomassa local renovável, conservação de solos, reciclagem de efluentes, etc.); c. desenhar uma 
linha de crédito que estimule a associação sinérgica entre pequenos produtores, empresas e ONGs para a 
realização de projetos de produção, transporte, distribuição e comercialização (inclusive no exterior) orientada para 
a sustentabilidade ambiental. 

A atual “desorientação” do ambientalismo multissetorial brasileiro está condicionada pela complexidade 
da sociedade contemporânea (que aumentou extraordinariamente nos últimos anos). Para melhor pensar as 
oportunidades abertas pela nova conjuntura nacional, as exigências da agenda sustentabilista e as 
potencialidades do Brasil e do próprio ambientalismo multissetorial, se faz imperativo a criação de um think-tank 
sustentabilista que gere diretrizes de caráter global e multi-intersetorial para atender a objetivos concretos e 
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realistas. Este think-tank deveria estar constituído por aproximadamente vinte “notáveis” do ambientalismo. 
Para isto são necessárias pessoas internacionalizadas com experiência consistente e alta capacidade analítica, 
além de despojadas de qualquer facciosidade regional, setorial ou grupal. Para constituir esse grupo, nenhum 
critério de representatividade é relevante. Uma comissão ad hoc formada por membros destacados do 
ambientalismo stricto sensu profissionalizado poderia talvez ser o instrumento adequado para escolher os 
membros iniciais do think-tank, aos quais poder-se-iam agregar outros convocados a partir do funcionamento do 
próprio organismo. Lembremos que os países onde o ambientalismo multissetorial é mais eficiente e evoluído 
contam com um rico acervo de pesquisas empíricas sobre a problemática ambiental e com think-tanks formais 
ou informais que têm contribuído muito para orientar quanto aos rumos e resoluções de impasses conjunturais. 
A escassa pesquisa empírica existente no Brasil e a razoável massa crítica de seu ambientalismo recomendam 
enfaticamente a viabilidade e urgência da estratégia de um think-tank sustentabilista nas atuais circunstâncias. 

Hoje são poucos os que colocam em dúvida o caráter multissetorial do ambientalismo brasileiro, 
embora quando ele começou a manifestar-se isto não fosse percebido dessa forma pelos membros mais 
conspícuos do ambientalismo strictu sensu. Isto é lembrado porque a orientação globalista que estamos 
sugerindo e que está agora começando a se manifestar encontra dificuldades semelhantes de compreensão e 
de avaliação. Por isso se faz necessário assumir a presente “desorientação” do ambientalismo como um dado 
positivo e refletir profundamente sobre o contexto e as circunstâncias em que se encontra. Além da incerteza 
dos resultados que possam ser gerados nessa dinâmica em aberto, alguns pontos já nos parecem 
suficientemente claros: 

 o ambientalismo multissetorial brasileiro deve fazer um esforço consciente para evitar comportamentos 
confrontacionais e posturas nacionalistas que dificultem uma verdadeira orientação globalista; 

 as ideologias populistas e democráticas radicais, que tiveram um papel destacado na história político-social 
brasileira, bloqueiam, nas atuais condições, o progresso do ambientalismo; 

 a subcultura de origem do ambientalismo brasileiro possui um excesso de verbalismo e ativismo que obstaculiza o 
desenvolvimento de um verdadeiro espírito crítico (que precisa estabelecer um equilíbrio entre teoria e práxis, entre 
conhecimentos científicos e valores éticos) (LEIS, 1992b e 1992d); 

 a reticência reiterada do ambientalismo empresarial brasileiro para participar em fóruns multissetoriais constitui um 
obstáculo importante para a construção de estratégias sustentabilistas viáveis e realistas, para cuja superação não 
devem poupar-se esforços  (levando em conta inclusive que o empresariado brasileiro do Sul-Sudeste é de longe 
um dos setores mais modernizadores e internacionalizados da sociedade brasileira); 

 o ambientalismo brasileiro deve abandonar definitivamente o utopismo que caracterizou a maioria do 
ambientalismo stricto sensu desde suas origens e procurar sua substituição por uma perspectiva realista-utópica, 
em consonância com a atual fronteira da teoria política (importância da ação comunicativa, valoração da eficiência 
alocativa, promoção da eqüidade sem desconsiderar a eficiência, abandono de preceitos igualitaristas de tipo 
puramente material) (GIDDENS, 1991; Dryzek, 1992; VIOLA, 1992b; LEIS, 1992c). 
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