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RESUMO 

 
 
 

As dificuldades encontradas na gestão das áreas protegidas no Brasil são inúmeras 
e relacionam-se a fatores históricos, sociais e políticos. Na tentativa de se modificar 
tal realidade, torna-se fundamental elucidar em termos históricos, o papel 
desempenhado pelo Estado e pelas elites dominantes no que concerne a proteção 
dos recursos naturais, principalmente a partir da última metade do século XX, que é 
quando se consolida no plano nacional a bandeira da conservação ambiental, no 
âmbito de uma política nacional de cunho desenvolvimentista e à luz de profundas 
transformações econômicas e ajustes estruturais do aparato estatal, atreladas a 
égide econômica neoliberal. Dentro destas premissas, temos como objetivo elucidar 
os limites e possibilidades, dos processos de cooperação entre unidades de 
conservação e empresas que atuem em suas zonas de amortecimento e que visem 
o apoio à sua gestão, garantindo a sua integridade biológica, além dos direitos, 
interesses e valores socioculturais dos grupos sociais ali também presentes. A 
pesquisa foi quanto aos fins exploratória e quanto aos meios, bibliográfica, analítica 
e documental. A amostra foi intencional, constituída pelo estudo do processo de 
cooperação entre a Reserva Biológica do Córrego Grande - Conceição da Barra – 
ES e empresas de celulose que atuam em sua zona de amortecimento e entorno 
regional, num recorte temporal situado a partir da última metade do século XX e num 
recorte geográfico delimitado pelo denominado eixo norte do Espírito Santo e 
extremo-sul da Bahia. Partimos da hipótese que a precariedade dos investimentos 
públicos em unidades de conservação integra uma racionalidade de estreita relação 
entre Estado e interesses privados, dentro da cultura do patrimonialismo. O desafio 
imposto foi o de problematizar se é possível (e até que ponto o é) contemplar ou 
incorporar de forma efetiva e factual, a conservação e o elemento socioambiental em 
tais processos de cooperação, de forma a ter subsídios para a proposição de 
diretrizes e critérios para o estabelecimento de processos desta natureza, em 
consonância com tais objetivos. Como resultado, propomos diretrizes que valorizem 
a participação sociopolítica de todos os sujeitos sociais envolvidos e eixos 
preferenciais para o foco e atuação, enfatizando o papel do conselho gestor das 
unidades de conservação como o fórum mais adequado para tais discussões.  
 
 
Palavras-chave: Gestão Ambiental - Unidades de Conservação - Gestão de 
Unidades de Conservação – Reserva Biológica do Córrego Grande - Processos de 
cooperação com empresas 
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ABSTRACT 

 

 
The problematic issues found in the management of protected areas in Brazil are 
numerous and relate to historical, social and political factors. In an attempt to change 
such a situation, it is essential elucidate, in a historical perspective, the role of the 
state and of the ruling elites regarding the protection of natural resources, especially 
from the latter half of the twentieth century on, when consolidates in the national 
view, the concern for environmental conservation, as part of a national policy looking 
for development and under the profound economic changes and structural 
adjustments of the state apparatus, tied to neoliberal economic aegis. Inside these 
premisses, we have as objective elucidating the limits and opportunities of 
cooperation processes between protected areas and companies that act on their 
buffer zones that aim at supporting their management, ensuring their biological 
integrity, in addition to the rights, interests and sociocultural values of the 
communities living there as well. The research was exploratory as to the purposes 
and the means, bibliographical, analytical and documentary. The sample was 
intentionally constituted by the study of the process of cooperation between the 
Reserva Biologica do Corrego Grande - Conceição da Barra - ES and cellulose 
companies that operate in its buffer zone and regional surroundings, situated in a 
temporal cut from the last half of twentieth century and a cut bounded by 
geographical axis termed northern Espirito Santo and extreme south of Bahia. We 
start from the hypothesis that precariousness of public investments in conservation 
integrates a rationality of close relationship between state and private interests, 
within the culture of patrimonialism. The challenge that we face is to discuss whether 
it is possible (and to what extent is), factual and effectively, to include or to 
incorporate the conservation and the socioenvironmental element in these actions of 
private capital, in order to have subsidies for the proposition of guidelines and criteria 
for the establishment of procedures for such cooperation, in line with the goals 
proposed above. As a result, we propose guidelines highlighting the social and 
political participation of all social subjects involved axes and preferred to focus on 
performance, emphasizing the role of the manager council of protected areas as the 
most appropriate forum for such discussions. 
 
 
Keywords: Environmental Management - Protected Areas - Management of 
Protected Areas – Reserva Biológica do Córrego Grande - Processes of cooperation 
with companies  
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Apresentação  

 

As dificuldades encontradas na gestão das áreas protegidas no Brasil são 

inúmeras e estão relacionadas a fatores históricos, sociais e políticos. Dessa forma, 

no processo de se tentar modificar essa realidade, torna-se fundamental elucidar em 

termos históricos como se conformou o papel do Estado e das elites dominantes em 

termos da conservação da biodiversidade em nosso país, principalmente na última 

metade do século XX, quando a bandeira da conservação ambiental se consolida 

como agenda pública e política, no âmbito de uma política nacional 

desenvolvimentista e à luz de profundas transformações econômicas, atreladas a 

um modelo de desenvolvimento mundial regido sob a égide econômica neoliberal.  

 Neste contexto, é de fundamental importância, discutir sobre quais bases, 

estão se conformando os processos de cooperação com empresas na gestão de 

UCs, onde estão, ao menos em tese, protegidas a quase totalidade das grandes 

riquezas naturais que ainda conformam a imensa biodiversidade biológica e cultural1 

brasileira. 

 Levando em conta também a conjuntura nacional recente marcada pelo 

ressurgimento de velhos conflitos de ordem ambiental, decorrentes da retomada 

contemporânea de antigos e grandes projetos de infraestrutura, como hidrelétricas, 

hidrovias, rodovias, portos entre outros, ao longo de novos e antigos eixos de 

desenvolvimento nacionais remanescentes da época do milagre econômico 

brasileiro da década de 1970, componentes do atual Plano de Aceleração do 

                                                
1 Segundo o Secretariado da Convenção sobre da Diversidade Biológica (SCDB, 2010): "As 
diversidades cultural e biológica estão intimamente interligadas. A biodiversidade ocupa um lugar 
central em muitas religiões e culturas, enquanto as cosmovisões influenciam a biodiversidade por 
meio de tabus e normas culturais que incidem sob a forma como os recursos são utilizados e 
manejados. Como resultado, para muitas pessoas a biodiversidade e a cultura não podem ser 
consideradas independentemente uma da outra. Isso é especialmente verdadeiro para os mais de 
400 milhões de membros das comunidades indígenas e locais para os quais a biodiversidade da 
Terra não é apenas uma fonte de bem-estar, mas também o fundamento da sua identidade cultural e 
espiritual” (SCDB, 2010, p. 40) 
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Crescimento (PAC), numa clara perspectiva da "inclusão internacional" do país ao 

mercado globalizado (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010), isso sem contar com a 

polêmica reforma do Código Florestal Brasileiro. 

 Trata-se de um quadro social marcado por um forte avanço industrial e uma 

consequente avidez crescente por novas fontes de energia, preconizadas por um 

modelo de desenvolvimento, cujas características fundamentais são a 

desregulamentação da economia, o incentivo ao ingresso dos capitais estrangeiros e 

a racionalização do Estado, com a transferência de seus ativos e serviços para 

agentes privados que se contrapõe de forma direta às sérias e crônicas fragilidades 

institucionais das áreas protegidas a nível nacional de um modo geral. (CÉSAR, 

2008). 

 Neste sentido, a presente dissertação tem como objetivo elucidar limites e 

possibilidades, do estabelecimento de processos de cooperação (também 

denominados “parcerias”) com empresas que nas zonas de amortecimento2 e/ou 

entorno regional de unidades de conservação (UCs) e que visem, a princípio, além 

de assegurar e consolidar a continuidade das atividades econômicas desenvolvidas, 

também o apoio à gestão dessas áreas, de forma a garantir, a perpetuidade e 

integridade da sua biodiversidade biológica bem como a garantia dos direitos 

socioculturais e econômicos dos grupos sociais também presentes nestes 

territórios3. 

Temos como objeto de estudo, o processo de cooperação com empresas de 

celulose que atuam no entorno direto da Reserva Biológica do Córrego Grande - 

Conceição da Barra – ES (RBCG) e que visa o apoio à gestão daquela Unidade de 

                                                
2 Segundo o artigo 2º inciso XVIII da Lei Federal 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC): “zona de amortecimento é o entorno de uma 
unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” 
3 O conceito de território vem sido amplamente discutido dentro da Geografia e a nosso ver, trata-se 
de um conceito polissêmico. Damos destaque no presente trabalho, a dois conceitos específicos, não 
necessariamente antagônicos. O conceito de território como “território em sendo usado” ao invés de 
“território usado” Santos (2004), para quem: “Se usarmos o gerundivo, o território em sendo usado, 
isso acaba pesado, mas, na realidade, o que eu digo é que há uma situação e que a dialética se dá 
entre os homens, e os homens no território, e não entre os homens e o território como definido 
classicamente. Permanece um certo tipo de dualidade, mas em que o espaço já não é totalmente 
separado daquela outra categoria os seus usuários." (SANTOS, 2004, p. 14) e o conceito 
desenvolvido por David Harvey (2006), configurado como resultado da apropriação capitalista do 
espaço. 
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Conservação, num recorte temporal situado na última metade do século XX e 

territorial compreendido pelo âmbito regional da RBCG.  

Julgamos que na tentativa de se tentar entender a gênese dos processos que 

se configuram no presente é fundamental um "olhar para o passado" a fim de numa 

perspectiva histórica, apreender estes processos e enxergar na realidade seus 

reflexos tentando assim estabelecer diretrizes que permitam transformar a situação 

atual no futuro. 

Nossa análise, portanto é conformada a partir de uma leitura crítica sobre a 

conformação do atual padrão de políticas públicas ambientais e, necessariamente, 

de investimentos por parte do Estado no que concerne à gestão efetiva das 

unidades de conservação. 

Temos por pressuposto, que a adoção dos preceitos neoliberais em um país 

historicamente marcado pelo desenvolvimentismo como o Brasil, conforma 

características peculiares em relação aos impactos do Estado brasileiro sobre as 

unidades de conservação.  

Dessa maneira acreditamos que para entender como a regulação ambiental 

e, especificamente, a de proteção da biodiversidade se desenvolve no Brasil, é 

preciso analisar particularidades de formação sócio-histórica do Estado brasileiro. 

Dentre vários aspectos podemos mencionar o modelo de desenvolvimento de forte 

cunho industrial e agrícola atrelado a questões de ordem conservadora 

remanescentes da época colonial, expressas na acentuada presença de latifúndios e 

no patrimonialismo que demarca relações do Estado Brasileiro (HOLANDA, 1995), 

numa realidade que conjuga exploração de mão de obra e altos índices de 

desigualdade social. 

 Partimos da hipótese que a aparente precariedade dos investimentos públicos 

integra uma racionalidade de estreita relação entre Estado e interesses privados, 

dentro da cultura do patrimonialismo.  

 No âmbito dessa questão, ocupa papel central o movimento contemporâneo 

da Responsabilidade Social Empresarial (RSE), um conjunto de ações e práticas 

levadas a cabo por grandes empresas e que parece efetivamente representar, uma 

tentativa de retroalimentação e readequação do grande capital, a uma nova ordem 

global imposta pelas perspectivas iminentes de um colapso ambiental do planeta 

(que já se faz visível e certamente se agravará a médio e em longo prazo), além de 
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se traduzir como uma resposta às tensões e resultados de disputas marcadas pela 

regulação ambiental por parte do Estado brasileiro, que impingem por sua vez às 

empresas novas estratégias de ação e de relação com a esfera pública.  

 A nosso ver o desafio que aqui se impõe é o de, problematizar se é possível 

(e até que ponto o é) contemplar ou incorporar de forma efetiva e factual, a 

conservação e o elemento socioambiental nestas ações do capital privado, balizadas 

pelo discurso da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) ou utilizando uma 

denominação mais recente, Responsabilidade Socioambiental, com foco específico 

nos processos de cooperação visando o apoio à gestão das Unidades de 

Conservação (UCs).  

 

Metodologia:  

 A presente pesquisa será quanto aos fins, exploratória e quanto, aos meios, 

bibliográfica, analítica e documental, objetivando uma compilação de informações 

que possam servir de subsídios para a discussão e reflexão dos processos de 

cooperação entre UCs e empresas.  

 A amostra é do tipo intencional, sendo constituída pelo estudo do processo 

de cooperação entre a Reserva Biológica do Córrego Grande (RBCG) e empresas 

de celulose atuantes em seu entorno. 

 Ressaltamos a priori, que adotamos uma visão embasada pela teoria social 

crítica, posto que partimos da compreensão, de vivermos num país sob a égide 

capitalista e que tais ações se desenvolvem dentro deste modo de produção, 

abarcando, portanto suas contradições intrínsecas e as suas lutas de classes, além 

das consequências agravantes da adoção de tal modo de produção para a 

manutenção e o aumento crescente da chamada “crise ambiental” nos dias atuais. 

 Para tanto estruturamos a presente dissertação em 04 (quatro) capítulos e 

conclusões finais.  

 No primeiro capítulo, analisamos as contradições ambientais presentes no 

modo de produção capitalista, a partir da sua gênese histórica, visando estabelecer 

as suas bases de enfrentamento frente as suas crises imanentes, buscando assim 

melhor situar a questão ambiental4 dentro da dinâmica contemporânea do capital, 

                                                
4 Para Silva (2010) a questão ambiental e/ou seus sinônimos (crise ecológica, crise ambiental, 
questão ecológica, campo ambiental): "refere-se a um conjunto de deficiências na reprodução do 
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bem como discutimos as reais bases em que se assenta o conceito de 

desenvolvimento sustentável, contemporaneamente cunhado como sustentabilidade. 

 No capítulo seguinte, nossa análise se concentra no papel exercido pelo 

Estado ao longo da formação da sociedade nacional. Partindo da concepção do 

Estado, como um ente socialmente construído, posteriormente nos remetemos aos 

aspectos históricos da formação do Estado brasileiro, ao longo de suas fases 

históricas, buscando elucidar e entender os aspectos relacionados à relação entre o 

Estado e a sociedade civil, enfatizando o caráter patrimonialista e privatista destas 

relações. Em termos contemporâneos nossa análise se concentra na política 

nacional desenvolvimentista das décadas de 1950 a 1970 e nos processos de 

grandes mudanças estruturais, de cunho neoliberal, que acabam configurando a 

chamada contra-reforma do Estado a partir da década de 1980. 

 No terceiro capítulo, detemo-nos num breve histórico da institucionalização da 

regulação pública dos recursos naturais, que naturalmente refletem as contradições 

vivenciadas por um Estado no âmbito da sociedade nacional. Ganha destaque 

também em nossa analise a discussão e implementação do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), além de algumas particularidades das UCs, que 

conformam o seu atual quadro de precariedade institucional, realidade que por fim 

acaba por pressionar os gestores de UCs no sentido do estabelecimento de 

processos de cooperação seja com outras instituições públicas seja com a iniciativa 

privada. 

 No último capítulo, discorremos especificamente sobre nosso objeto de 

estudo. Inicialmente analisamos o processo de ocupação territorial das áreas 

situadas no âmbito regional da RBCG, por monoculturas de eucalipto. Em seguida, 

tecemos algumas considerações sobre as práticas de Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) ao tempo que afirmamos a importância dos conselhos gestores 

como fórum para a proposição e discussão de tais processos de cooperação. Dando 

prosseguimento discutimos o histórico de criação da RBCG e uma breve 

                                                                                                                                                   
sistema, o qual se origina na indisponibilidade ou escassez de elementos do processo produtivo 
advindos da natureza, tais como matérias-primas e energia e seus desdobramentos ideopolíticos. Em 
outras palavras, trata-se da incapacidade do planeta de prover, indefinidamente, os recursos 
necessários à reprodução da vida, em condições históricas e sociais balizadas pelo alto nível de 
produção e consumo. Tendência esta que adquire, cada vez mais, um caráter global.” (SILVA, 2010, 
p. 67) 
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caracterização da unidade, passando a discussão dos principais pontos do processo 

de cooperação ora em estudo. . 

 Ao final discorremos nossas conclusões a partir da pesquisa realizada. 
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Capítulo 1 – Contradições ambientais do capitalismo no século XXI e suas 

estratégias de reprodução: o lugar da natureza na dinâmica do 
capital 

 
 
 O presente capítulo tem por propósito apreender, a partir da análise histórica 

da formação do modo de produção capitalista, as contradições que se desdobram 

em problemas ambientais,5 presentes em sua lógica de acumulação. Para tanto, é 

necessário fundamentar com base na literatura as estratégias de reprodução do 

capital perante as suas crises endógenas e cíclicas (MANDEL, 1982; HARVEY, 

2006) próprias deste modo de produção. 

 Ao contrário do que, a primeira vista possa parecer e é apregoado em termos 

ideológicos por seus defensores, fundamentados na ideologia liberal clássica6, o 

sistema capitalista alimenta-se de crises e vive para as crises. As crises são 

imanentes a este sistema, e segundo Marx (2010), no capitalismo o crescimento 

harmonioso ou equilibrado é inteiramente acidental, devido à natureza espontânea e 

caótica da produção de mercadorias sob o capitalismo competitivo.  

                                                
5 Utilizaremos nesse trabalho a definição “ambiental” para nos referir às dinâmicas societárias na sua 
relação dialética com a natureza, considerando que não há natureza desatrelada das relações 
humanas, nem tampouco essas relações dissociam-se da natureza. Neste sentido para Acselrad 
(2000): "Evidentemente, não tem sentido falar de natureza sem sociedade. A sociedade só existe em 
relação com a natureza, nas diferentes acepções que a esta possam ser atribuídas. A 
sustentabilidade remete a relações entre a sociedade e a base material de sua reprodução. Portanto, 
não trata-se de uma sustentabilidade dos recursos e do meio ambiente, mas sim das formas sociais 
de apropriação e uso desses recursos e deste ambiente.” (ACSELRAD, 2000, p. 98) 
6 Dentre vários autores, nos referimos especificamente a John Locke (1632-1704) e Adam Smith 
(1723-1790) principais teóricos do liberalismo econômico, cuja ideia central era que deveria haver 
total liberdade econômica para que a iniciativa privada pudesse se desenvolver, sem a intervenção do 
Estado. A teoria liberal segundo Bellamy (1994) resultou de uma necessidade imposta pela: 
"transição de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial (e) envolvia a substituição da 
velha ordem social aristocrática baseada nas relações verticais de dependência e patronato pelas 
solidariedades horizontais de classe.” (BELLAMY, 1994, p. 22) 
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 Assim no interior desta ótica, ciclicamente, tal sistema retroalimenta-se de 

suas próprias crises a partir de reconfigurações que possibilitem a superação das 

mesmas num dado momento histórico, mas que, por conseguinte ensejarão em 

intervalos de tempo, relativamente curtos, a configuração de outras novas crises 

(MANDEL, 1982; HARVEY, 2006) 

 Particularmente consideramos este processo de grande importância para a 

análise que levamos a cabo na presente pesquisa, dado que, apesar das crises do 

sistema capitalista não serem ordenadas e lógicas, de certo modo, impõem de forma 

arbitrária algum tipo de racionalidade no seu desenvolvimento, através de medidas 

de ajustes estruturais que possuem um custo social relativamente alto (SOARES, 

2009). 

 Na busca de novas oportunidades de acumulação como estratégia para 

enfrentamento de suas crises endêmicas, também são suscitadas no âmbito deste 

modo de produção a questão da organização espacial e geográfica como produtos 

necessários para seu processo de acumulação, o que acaba por si só ampliando os 

espaços geográficos sujeitos a sua ação, o que também produz reflexos claros na 

degradação ambiental (HARVEY, 2006). 

 Como a própria teoria marxiana pressupõe, o modelo capitalista não pode 

existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos e meios de produção, as 

relações de produção e todas as relações sociais. Em face dessa dinâmica, a 

análise dos movimentos das forças capitalistas necessita de outros aportes teóricos 

ulteriores, buscando a partir de sua base conceitual, entender as matizes das 

mudanças no capitalismo contemporâneo, o sentido das transformações 

econômicas em curso e as novas regras para a intervenção do Estado (BEHRING, 

2008). 

 Nossa análise segue, portanto a linha da crítica marxiana à economia política, 

que nos ampara por possuir ricos recursos heurísticos, categorias teóricas e aportes 

para a análise das transformações dos processos sócio-históricos da sociedade 

burguesa. Partimos do pressuposto que o legado teórico-metodológico marxiano 

permanece atual, especificamente quando considera a lei do valor como relação 

social básica e fundamentadora das relações econômicas, sociais e políticas no 

mundo capitalista (BEHRING, 2008). 
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 Compreendemos a gênese do modo de produção capitalista, em termos do 

seu sociometabolismo e sua lógica destrutiva (MÉSZÁROS, 2011), a partir do qual 

pautamos nossa investigação, tendo em vista os princípios nos quais esse modo de 

produção se alicerça e se consolida, principalmente no que se refere à ideia do 

“progresso” e a questão do seu peculiar caráter de “des–envolvimento” e suas 

correlações diretas com a Natureza, normalmente travestidas de uma roupagem 

extremamente antropocêntrica e em relação direta com a expansão das forças do 

Capital. 

 

1.1 - A sociabilidade do modo de produção capitalista  

 

 Relatos históricos demonstram que na antiguidade e na época feudal as 

formas sociais de organização da produção também denominadas formas pré-

capitalistas, foram calcadas principalmente no trabalho escravo ou servil e conforme 

assinala Wood (2010): 

[...] se caracterizam por modos extra-econômicos de extração de mais-valia, 
a coação política, legal ou militar, obrigações ou deveres tradicionais, que 
determinam a transferência de excedentes para um senhor ou para o 
Estado, por meio de serviços prestados, aluguéis, impostos e outros. 
(WOOD, 2010, p. 35) 

 Estas formas sociais pré-capitalistas se revestiam antes de tudo, de um 

caráter político central, expresso numa dominação hierárquica e estamental7, para a 

extração de mais-valia, ao contrário do modo de produção capitalista moderno, onde 

as funções sociais de produção, distribuição, extração e apropriação de excedentes 

e alocação de trabalho, possuem fortemente um caráter privado por se pautarem no 

pressuposto fundamental ao Capital, que é o da propriedade privada (WOOD, 2010). 

                                                
7Conforme assinala Weber (1999): "Os estamentos em contraste com as classes, são, em regra, 
comunidades, ainda que frequentemente de natureza amorfa. Em oposição à "situação de classe", 
determinada por fatores puramente econômicos, compreendemos por "situação estamental" aquele 
componente típico do destino vital humano que está condicionado por uma específica avaliação 
social, positiva ou negativa, da honra [...] trata-se de uma estrutura puramente convencional, 
essencialmente baseada na usurpação (como, sem dúvida, originalmente, quase toda "honra" 
estamental). Mas o caminho que conduz disso ao privilégio jurídico (positivo ou negativo) é por toda 
parte facilmente viável, tão logo determinada estrutura da ordem social tenha sido efetivamente 
incorporada à vida cotidiana e, em consequência da estabilização da distribuição do poder 
econômico, tenha também alcançado, por sua vez certa estabilidade. [...] a diferenciação estamental 
coincide, por toda parte, com uma monopolização de bens ou oportunidades ideais e materiais [...] ao 
lado da honra específica, que sempre se baseia em distância e exclusividade, e ao lado de vantagens 
honoríficas" (WEBER, 1999, p. 180-183) 
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 Sendo alicerçadas, segundo o ideário liberal que sustenta esse modo de 

produção, em meios não-autoritários e não-políticos, numa relação contratual entre 

produtores "livres" - tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista da não 

propriedade dos meios de produção - e o detentor da propriedade privada absoluta 

destes meios (WOOD, 2010).  

 Nestas sociedades pregressas à ordem do Capital, não se visava, em termos 

de produção de bens, à formação de excedentes com vistas a sua posterior 

mercantilização e à consequente acumulação de riqueza(WOOD, 2010), sobretudo 

porque os excedentes produzidos destinavam-se primordialmente às trocas, com o 

fim precípuo de assegurar a manutenção do trabalhador individual, de sua família, 

além da comunidade em que o mesmo estava inserido.  

 Huberman (2011) ilustra bem a afirmação acima, referindo-se ao início da 

Idade Média, período histórico em que, segundo relata o autor: 

Poucos tinham capital para aplicar, e os que o possuíam pouco emprego 
encontravam para ele. A Igreja tinha seus cofres cheios de ouro e prata, que 
guardava em suas caixas-fortes ou utilizava para comprar enfeites para os 
altares. [...] O dinheiro da Igreja não podia ser usado para multiplicar sua 
riqueza, porque não havia oportunidades para isso. O mesmo acontecia à 
fortuna dos nobres. [...] Todo o capital dos padres e dos guerreiros era 
inativo, estático, improdutivo. [...] porque quase nada era comprado. Um 
pouco de sal, talvez, e algum ferro. [...] Havia uma economia de consumo, 
em que cada aldeia feudal era praticamente autossuficiente. [...] Assim o 
Estado feudal era praticamente completo em sí - fabricava o que 
necessitava e consumia seus produtos. Sem dúvida, havia um certo 
intercâmbio de mercadorias. Alguém podia não ter lã suficiente para fazer 
seu casaco ou talvez não houvesse na família alguém com bastante tempo 
ou habilidade. Nesse caso, a resposta à pergunta sobre o casaco poderia 
ser: "paguei cinco galões de vinha por ele". Essa transação provavelmente 
se efetuou no mercado semanal mantido junto de um mosteiro ou castelo, 
ou numa aldeia próxima. [...] com o comércio em tão baixo nível não havia 
razão para produção de excedentes em grande escala (HUBERMAN, 2011, 
p. 14) 

 A riqueza dentro deste sistema, não era um fim em sí mesmo a ser 

conquistado sob qualquer pena, não constituía o objetivo em sí da produção. O 

trabalho não era realizado com vistas à obtenção de valor8 (SILVA, 2010). 

                                                
8Para Marx (2010): "A riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em 
"imensa acumulação de mercadorias", e a mercadoria, isoladamente considerada é a forma 
elementar dessa riqueza. [...] A utilidade de uma coisa [mercadoria] faz dela um valor-de-uso. [...] O 
valor-de-uso só se realiza com a utilização ou o consumo. Os valores-de-uso constituem o conteúdo 
material da riqueza, qualquer que seja a forma social dela. Na forma de sociedade que vamos 
estudar, os valores-de-uso são, ao mesmo tempo, os veículos materiais do valor-de-troca. [...] Em 
outras palavras, o valor de uma mercadoria assume expressão fora dela, ao manifestar-se como 
valor-de-troca."(MARX, 2010, p. 57;82) 
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 Com a intensificação do processo de mercantilização, a partir do século XV, 

em termos práticos, ocorreu uma subversão dos sistemas produtivos até então 

vigentes, dado que, nesse ponto o desenvolvimento das forças capitalistas, de 

forma gradual e crescente, cada vez mais centralizou os meios de produção, 

convertendo-os basicamente de meios individuais ou familiares de produção, para 

meios sociais coletivos, conformando assim uma natureza social ao processo 

produtivo, que passa então a ser o resultado de uma ação coletiva e articulada entre 

os homens a nível da sociedade em geral (ROMEIRO, 2010). 

 Nesta linha de pensamento corrobora Marx (2001) para quem: 

Nesta sociedade de livre concorrência, cada indivíduo aparece desligado 
dos traços naturais, etc., que em épocas históricas anteriores, faziam parte 
integrante de um conglomerado humano determinado e circunscrito. Este 
indivíduo do século XVIII é produto por um lado, da decomposição das 
formas de sociedades feudais, e por outro, das novas forças produtivas 
desenvolvidas a partir do século XVI (MARX, 2001, p. 01-02) 

  Segundo Engels (2001), tal diferenciação da natureza dos sistemas de 

produção humana, partindo do individual para o coletivo, pode ser interpretada em 

ampla correlação com o próprio processo de formação histórica do ser humano 

enquanto ser social coletivo, onde há uma clara associação entre o processo de 

formação das sociedades e a sua diferenciação histórica, em termos de escala e de 

seus meios de produção. Nas palavras do autor:  

Antes de sobrevir a produção capitalista, isto é, na Idade Média, dominava, 
com caráter geral, a pequena indústria, baseada na propriedade privada do 
trabalhador sobre seus meios de produção. [...] O papel histórico do modo 
capitalista de produção e seu portador - a burguesia - consistiu 
precisamente em concentrar e desenvolver esses dispersos e mesquinhos 
meios de produção, transformando-os nas poderosas alavancas produtoras 
dos tempos atuais. [...] Mas a burguesia, [...] não podia converter aqueles 
primitivos meios de produção em poderosas forças produtivas sem 
transformá-los de meios individuais de produção em meios sociais, só 
manejáveis por uma coletividade de homens. A roca, o tear manual e o 
martelo do ferreiro foram substituídos pela máquina de fiar, pelo tear 
mecânico, pelo martelo movido a vapor; a oficina individual deu o lugar à 
fábrica, que impõe a cooperação de centenas e milhares de operários. E, 
com os meios de produção, transformou-se a própria produção, deixando de 
ser uma cadeia de atos individuais para converter-se numa cadeia de atos 
sociais, e os produtos transformaram-se de produtos individuais em 
produtos sociais (ENGELS, 2001, p. 13-14). 

 Nessa linha de pensamento, a questão da produção de bens e serviços, em 

termos de sua materialidade, foram sempre frutos do trabalho realizado pelos seres 

humanos e estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento do próprio homem 

enquanto ser social. A produção social, ou seja, a produção para as necessidades 
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de sua vida moldou o homem, dado que a produção social através do trabalho 

humano se configura como a condição fundamental de toda a vida humana. Nessa 

ótica, o trabalho, por sí mesmo criou o ser humano(ENGELS, 2000). 

 Porém, em termos históricos quando nos detemos nas motivações de caráter 

social mais amplo e necessárias para que a mudança do sistema de produção ao 

nível de toda a sociedade pudesse predominar sobre outros sistemas de produção 

anteriores, o que a priori, requer a instauração de novas relações sociais de 

produção, algumas questões acabam por ser suscitadas. 

 Fica patente que tal mudança teve de ter uma origem coletiva, ou seja, não 

se tratou de uma ação de grupos de indivíduos isolados, uma vez que necessitaria 

de um arcabouço social mais amplo, apoiado por sua vez numa conformação social, 

uma forma de vida comum aos grupos de homens. 

 Daí o fato de que a ascensão das sociedades capitalistas modernas é 

alicerçada e somente será possível a partir da abolição de uma série de restrições, 

de caráter religioso, estético, cultural e social, às quais a racionalidade econômica 

predominante até então estava subordinada (ROMEIRO, 2010). 

 Para que este novo modo de produção9 se tornasse dominante na Europa 

renascentista, o mesmo teve que se construir a partir da consolidação de uma nova 

racionalidade específica que de certa forma desconstruiu outra racionalidade 

anterior, baseada nas sociedades feudais. 

 Torna-se, no entanto, importante salientar que o processo de acumulação 

primitiva de capital característico da época feudal quando comparado ao processo 

de acumulação de mais-valia não representam simplesmente fases sucessivas da 

história econômica. Tratam-se de processos duplos e convergentes (MANDEL, 

1982).  

 Especificamente neste sentido afirma Mandel (1982): 

                                                
9 Para modo de produção compartilhamos a concepção de Poulantzas (1980): "Por modo de 
produção designaremos, não o que geralmente se indica como o econômico, as relações de 
produção em sentido estrito, mas uma combinação específica de diversas estruturas e práticas que, 
na sua combinação, aparecem como outras tantas instâncias ou níveis, [...] Um modo de produção, 
como de forma esquemática o disse Engels, compreende diversos níveis ou instâncias, o econômico, 
o político, o ideológico e o teórico, subentendendo-se que não trata senão de um esquema indicativo 
e que é possível operar-se uma divisão mais exaustiva. O tipo de unidade que caracteriza o modo de 
produção é o de um todo complexo com dominância em última instância, do econômico." 
(POULANTZAS, 1977, p. 135) 



19 

 
Estamos tratando, portanto, com um processo duplo [...] Em outras 
palavras, a acumulação primitiva de capital e a acumulação de capital 
através da produção de mais-valia não são apenas fases sucessivas da 
história econômica, mas também processos econômicos convergentes. Até 
hoje, ao longo de toda a história do capitalismo, processos de acumulação 
primitiva de capital têm constantemente coexistido junto à forma 
predominante de acumulação de capital, através da criação de valor no 
processo de produção. Camponeses, lojistas, artesãos, por vezes até 
mesmo empregados, funcionários públicos e operários altamente 
qualificados tentam tornar-se capitalistas e explorar a força de trabalho, ao 
conseguirem, de uma maneira ou de outra (consumo excepcionalmente 
baixo, usura; roubo; fraude; herança; prêmio de loteria), apropriar-se de um 
volume inicial de capital (MANDEL, 1982, p. 30) 

 Porém notadamente, o elemento vital para a instituição desta nova 

racionalidade alicerça-se na individualização dos sujeitos sociais, dentro de um 

processo de fetichização próprio às relações mercantis, onde se vislumbra como 

fetiche um horizonte ideológico da sociedade (DIAS, 1999). 

 Trata-se de uma nova forma de concepção e identidade dos indivíduos 

perante a sociedade, que parte do princípio das igualdades formais de todos perante 

a lei e que molda uma nova forma de cidadania muito mais “aparente” do que real, 

se constituindo a condição fundamental e necessária à dominação burguesa 

capitalista (DIAS, 1999). 

 Particularmente, quando nos detemos no significado do termo cidadania, para 

uma melhor compreensão do mesmo nos marcos da racionalidade burguesa, 

partimos de sua concepção clássica, sistematizada por Marshall (1967), para quem 

a cidadania:  

[...] é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma 
comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito 
aos direitos e obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum princípio 
universal que determine o que estes direitos e obrigações serão, mas as 
sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em desenvolvimento 
criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação à qual o sucesso 
pode ser medido e em relação à qual a aspiração pode ser dirigida 
“(MARSHALL, 1967, p. 76). 

 Na concepção marshalliana a insistência pela busca desse status, se traduz 

numa medida efetiva de busca pela igualdade social entre os indivíduos, ao contrário 

da concepção de classe social, que se origina a partir de uma diferenciação, 

expressando em última análise um sistema de desigualdade.  

Tem-se então que o impacto da valorização da cidadania sobre as classes 

sociais traz à tona um conflito, dado se tratarem de princípios opostos. Todavia, 

paradoxalmente a concepção de cidadania avança justamente com desenvolvimento 
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do capitalismo, que é um sistema de desigualdade, restando claro, segundo o autor, 

no século XX, uma clara oposição entre a acepção da cidadania e o sistema de 

classe capitalista (MARSHALL, 1967). 

 Em leitura contraposta a esta perspectiva Dias (1999) vislumbra a 

possibilidade de compatibilizar direitos com desigualdade, enfatizando que apartir da 

presunção de que todos os indivíduos são juridicamente livres, essa nova forma de 

cidadania, acaba, por ocultar, em termos fundamentais seu caráter classista, pois 

exploração e opressão deixam de ter sentido, frente à valorização da individualidade 

embutida nesta nova concepção de cidadania.   

 Pois as determinações de operário e capitalista, de dominação e dominante, 

desaparecem, pois tudo se passa como se todos os indivíduos fossem iguais. O 

plano dos conflitos transita do nível das relações sociais coletivas e vai para o nível 

das relações individuais. As conflitividades passam a ser consideradas como entre 

indivíduos isolados e juridicamente livres e iguais (DIAS, 1999).  

 A construção deste processo sócio-histórico tem, assim como premissa, uma 

dualidade de identidades, onde tanto o trabalhador como o patrão, são considerados 

igualmente cidadãos e ao mesmo tempo diferenciados entre trabalhadores e 

proprietários, criando a priori, no plano ideológico uma unidade baseada na 

instituição da cidadania, porém, mistificando uma importante diferença, pois para o 

patrão, propriedade e cidadania formam uma unidade indissolúvel, mas para o 

trabalhador isso só é possível se ele se colocar também neste horizonte, o que por 

sua vez nega sua posição em termos de individualidade histórica.  

  

 Contrapondo-se a noção clássica de cidadania, Coutinho (1994) assinala que 

a cidadania caracteriza-se pela: 

[...] capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 
democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens 
socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização 
humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente 
determinado [...] A cidadania não é dada aos indivíduos de uma vez para 
sempre, não é algo que vem de cima para baixo, mas é resultado de uma 
luta permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das classes 
subalternas, implicando um processo histórico de longa 
duração(COUTINHO, 1994, p. 02) 

 O princípio básico que faz então com que o capitalismo, de fato se configure 

como força, é que se parte de uma unidade ilusória, que tem como premissa uma 



21 

 

“igualdade”, aparente entre capitalista e operário, ou seja, neste horizonte social 

mistificado, desaparecem as diferenças de classe, e consequentemente se 

encoberta o campo de lutas entre as classes. 

  

 Assim, surge no plano teórico das sociedades capitalistas, a diferenciação de 

duas esferas de atuação dos indivíduos na sociedade, a esfera econômica e a 

esfera política. 

 Dessa maneira, na esfera econômica vão estar situadas as funções sociais de 

produção e distribuição de bens e serviços, a extração e apropriação dos 

excedentes, bem como a alocação do trabalho social. Tal processo tem como 

característica principal o fato de que tal divisão não ocorre por comando político, por 

determinação comunitária ou até mesmo por costumes, tampouco por 

hereditariedade ou obrigação religiosa (WOOD, 2010).  

 De fato elas ocorrem no âmbito de aceitação individual do caráter ideológico 

deste novo modelo de produção, fazendo com que as mesmas tenham um caráter 

privativo e sejam obtidas por meios não-autoritários e não-políticos (ibidem). 

 Por outro lado, ao se estabelecer as esferas de intervenção dos indivíduos no 

plano da concepção burguesa de sociabilidade (esfera política e esfera econômica), 

fica estabelecida, ao menos no plano teórico, uma cisão economia-política, 

responsável pela limitação da intervenção estatal neste modelo de produção liberal. 

 Assim para DIAS (1999): 

Essa cisão economia-política, na visão liberal, é a forma pela qual se limita 
(ou pelo menos se tenta) a intervenção estatal, que deve ser a mínima 
possível. As separações/cisões não podem conduzir a uma ruptura do todo. 
A sociedade civil, conjunto das instituições privadas, própria da esfera do 
“político”, cristaliza/articula as individualidades e nega as classes: deve, 
assim, necessariamente, regular e controlar o Estado (DIAS, 1999, p. 44) 

 Isto se dá, pois se trabalha com visão de que os problemas da esfera 

econômica, da produção, implicam necessariamente a partir da escassez, na 

diferenciação de interesses, enquanto a esfera política é vista como a possibilidade 

de conciliação dos interesses diferenciados oriundos da esfera econômica. 

 No entanto, ao diferenciarmos a esfera econômica da esfera política, não 

significa necessariamente que a dimensão política seja estranha as relações 

capitalistas de produção. Na realidade, a esfera política serve de suporte à esfera 

econômica em virtude de que aí entra em cena o aparato estatal, caracterizado por 
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uma estrutura de poder, regulação e coerção, que garantirá o processo de 

expropriação que está na base da esfera econômica. 

 Dessa forma nos aponta Wood (2010):  

A esfera política no capitalismo tem um caráter especial porque o poder de 
coação que apóia a exploração capitalista não é acionado diretamente pelo 
apropriador nem se baseia na subordinação política ou jurídica do produtor 
a um senhor apropriador. Mas são essenciais um poder e uma estrutura de 
dominação, mesmo que a liberdade ostensiva e a igualdade de intercâmbio 
entre capital e trabalho signifiquem a separação entre o “momento” da 
coação e o “momento” da apropriação. A propriedade privada absoluta, a 
relação contratual que prende o produtor ao apropriador, o processo de 
troca de mercadorias exigem formas legais, aparato de coação e as funções 
policiais do Estado. Historicamente, o Estado tem sido essencial para o 
processo de expropriação que está na base do capitalismo. Em todos esses 
sentidos, apesar de sua diferenciação, a esfera econômica se apóia 
firmemente na [esfera] política (WOOD, 2010, p.35) 

 Nesta nova lógica de produção societal, o Estado tem, portanto papel 

fundamental, claramente apropriado (ou disputado) por interesses particularistas das 

camadas dominantes, cuja principal função é servir de alicerce para que estas novas 

práticas se consolidem nas sociedades, garantindo a sua continuidade e expansão, 

através do fortalecimento e manutenção de um sistema legal e um aparato de 

coerção e poder de polícia imanentes ao mesmo.  
 

1.2 – Contribuição para leitura crítica sobre a exploração de recursos naturais 

  
 
 Ressaltamos que partimos do pressuposto que não há como entender a 

natureza de forma dissociada ou fragmentada dos seres humanos. A natureza é 

construída socialmente, não se constituindo em parte distinta que se relaciona com a 

outra, o ser humano.  

 Dessa maneira, a produção social na natureza ocorreria a partir de uma 

mútua modificação, tanto da natureza como do ser humano, constituindo-se o 

ambiente como totalidade a partir desta interação11, resultante tanto da ação 

                                                
11 Neste sentido Arendt (2010) afirma: "A vita activa, a vida humana na medida em que está 
ativamente empenhada em fazer algo, está sempre enraizada em um mundo de homens ou de coisas 
feitas pelos homens, um mundo que ela jamais abandona ou chega a transcender completamente. As 
coisas e os homens constituem o ambiente de cada uma das atividades humanas, que não teriam 
sentido sem tal localização; e, no entanto, esse ambiente, o mundo no qual nascemos, não existiria 
sem a atividade humana que o produziu, como no caso de coisas fabricadas; que dele cuida, como 
no caso das terras de cultivo; ou que o estabeleceu por meio da organização, como no caso do corpo 
político. Nenhuma vida humana, nem mesmo a vida do eremita em meio à natureza selvagem, é 
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humana sobre a natureza, como da ação dessa sobre os seres humanos, 

conformando uma relação dialética, ou nos termos propostos por Engels (2000), a 

dialética da natureza. 

Para Foster (2011), corrobora esta visão a compreensão do processo de 

trabalho para a economia política marxiana, que ancorada numa concepção 

materialista de história considera o mesmo intrinsecamente ligado a existência 

humana.  

Assim, para Marx (2010) trata-se de: 

[...] um processo de que participam o homem e a natureza, processo em 
que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu 
intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como 
uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo - 
braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da 
natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a 
natureza externa e modificando-a ao mesmo tempo modifica sua própria 
natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao 
seu domínio o jogo das forças naturais [...] Pressupomos o trabalho sob 
forma exclusivamente humana. Uma aranha executa operações 
semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao 
construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha 
é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em 
realidade. No fim do processo de trabalho aparece um resultado que já 
existia antes idealmente na imaginação do trabalhador (MARX, 2010, p. 
211) 

No decorrer da evolução da espécie humana, em termos históricos, podemos 

dizer que o ambiente (ou a natureza, na perspectiva engelsiana) é marcado por 

eventos históricos singulares, posto que tais eventos foram, de certa maneira, 

definidores de uma nova forma de relação e uso dos recursos naturais por parte das 

populações humanas.  

 Nesse sentido, nos parece correto afirmar que o primeiro destes eventos, de 

caráter mais relevante em termos históricos, tenha sido o controle do fogo pelo ser 

humano, o que não retira a importância de, desde épocas milenares, terem sido 

observadas expressivas perdas em termos de biodiversidade, principalmente 

relativas às espécies e suas associações bem como aos ecossistemas e seu 

funcionamento, resultantes de outras ações humanas12 (YOUNÉS e GARAY, 2006) 

                                                                                                                                                   
possível sem um mundo que, direta ou indiretamente testemunhe a presença de outros seres 
humanos.” (ARENDT, 2010, p. 26) 
12 No que concerne a este tópico, para Younés e Garay (2006): ”Há 10.000 anos, ao final do 
Pleistoceno, os caçadores de grandes mamíferos e de pássaros contribuíram certamente para o 
declínio e a extinção de numerosas espécies na América do Norte [...] data o desflorestamento na 
Grécia a 1.000 anos antes de nossa era, nos Andes a 2.000 anos e na Europa ao último milênio. Na 
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  Nesta linha de pensamento, a despeito de se ter conhecimento que o uso do 

fogo, de forma mais intensiva pelos povos primitivos, inclusive como técnica agro-

florestal, tenha provocado modificações consideráveis nos ecossistemas, do ponto 

de vista ecológico, estas modificações não teriam conduzido necessariamente à 

mudanças extremas, intensas e progressivas no ambiente natural, de maneira a 

provocar desequilíbrios comprometedores destes ecossistemas e sua consequente 

degradação decorrentes de impactos ambientais expressivos (ROMEIRO, 2010).  

 Entretanto, se o uso do fogo não trouxe alterações significativas no tocante às 

mudanças nos ecossistemas, notadamente o desenvolvimento e consolidação da 

agricultura e a domesticação de animais desempenharam outro papel. 

 O advento das técnicas agrícolas e pecuárias, há cerca de dez mil anos, 

entendidas como um meio de obtenção de  maior quantidade de alimentos numa 

escala de tempo menor, e de forma geograficamente localizada, representou sem 

dúvida, um passo decisivo na diferenciação do modo de inserção humana na 

natureza, inclusive em relação as demais espécies animais (ROMEIRO, 2010). 

 A adoção destas novas técnicas, mesmo que, de maneira lenta e gradual, 

promoveu uma radical modificação nos ecossistemas, já que, inúmeras espécies de 

um dado ecossistema florestal, foram gradualmente substituídas pelo cultivo/criação 

de umas poucas espécies, selecionadas em função de seu valor nutritivo e/ou como 

fonte de matérias-primas consideradas importantes, decorrentes das necessidades 

prementes de uma dada sociedade num determinado momento histórico (ibidem).  

 Outro ponto a se considerar, nos termos dessa análise é o fato que as 

populações humanas com o advento da agricultura abandonaram o modo de vida 

nômade, passando a se fixar naqueles locais que reunissem boas condições para o 

desenvolvimento das práticas agrícolas, intensificando dessa maneira, de forma 

pontual nos locais considerados propícios por estas populações, o processo de 

transformação dos ecossistemas. 

 Entretanto, resta evidente, que, quando da análise do desenvolvimento das 

forças produtivas no seio das sociedades da antiguidade e do período feudal 

(anteriores ao advento do modo de produção capitalista), que seus níveis de 

                                                                                                                                                   
região do Pacífico, os migrantes do mar deixaram detrás deles uma fauna e uma flora deterioradas, 
bem antes do primeiro contato com os europeus [...] durante o Pleistoceno tardio, as populações 
aborígenes causaram a extinção de 85% da megafauna australiana (YOUNÉS & GARAY, 2006, p. 
58) 
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degradação ambientais embora fossem relativamente expressivos, não configuraram 

de fato um quadro de ameaças contundentes à sustentabilidade do nosso planeta 

(SILVA, 2010). 

  Entendemos ainda que se deva ainda levar em conta nesta análise, o estágio 

preliminar de desenvolvimento técnico destas sociedades, em virtude do pequeno ou 

quase incipiente aporte tecnológico até então disponível, e em termos relativos, o 

pequeno montante populacional, que fez com que a produção dos bens na 

antiguidade e na época feudal, coexistisse de forma, digamos despreocupada, no 

tocante a disponibilidade dos estoques de recursos naturais, ainda largamente 

abundantes. 

 Entretanto o processo histórico de individualização dos sujeitos sociais que se 

desenvolveu, a partir do advento do capitalismo, sobretudo junto às classes 

subalternas da sociedade, propiciou através de um processo de rupturas com a 

ordem feudal anterior em paralelo com a expropriação das identidades, instrumentos 

de produção, conhecimentos e saberes destas classes, o estabelecimento de uma 

nova forma de sociabilidade, estabelecida a partir do intercâmbio de mercadorias, 

que doravante provocaria sérias mudanças no tocante utilização por parte da 

humanidade dos recursos naturais. 

 Neste sentido, evidências históricas confirmam que os níveis de degradação 

ambiental decorrentes da utilização desmesurada dos recursos naturais por parte 

das sociedades humanas, vão se ampliar e marcadamente adquirir espaço a partir 

do estabelecimento e consolidação do modo de produção capitalista. 

 Assim temos a compreensão que a partir da primeira Revolução Industrial 

(1750-1850) e das Revoluções Burguesas13, consideradas marcos históricos da 

                                                
13 Hobsbawm (2010) utiliza o termo Revoluções para analisar tanto a Revolução Industrial Inglesa 
como a Revolução Política Francesa. Para este autor estes eventos históricos estão altamente 
correlacionados. Segundo o mesmo: "Palavras como "indústria", "industrial", "fábrica", "classe média" 
', "classe trabalhadora", "capitalismo" e "socialismo". Ou ainda "aristocracia" e "ferrovia", "liberal" e 
"conservador" como termos políticos, "nacionalidade", "cientista" e "engenheiro", "proletariado" e 
"crise" (econômica). "Utilitário" e "estatística", "sociologia" e vários outros nomes das ciências 
modernas, "jornalismo" e "ideologia", todas elas cunhagens ou adaptações deste período. Como 
também "greve" e "pauperismo". Imaginar o mundo moderno sem estas palavras (isto é, sem as 
coisas e conceitos a que dão nomes) é medir a profundidade da revolução que eclodiu entre 1789 e 
1848, e que constitui a maior transformação da história humana desde os tempos remotos quando o 
homem inventou a agricultura e a metalurgia, a escrita, a cidade e o Estado. Esta revolução 
transformou, e continua a transformar, o mundo inteiro. [...] A grande revolução de 1789-1848 foi o 
triunfo não da "indústria" como tal, mas da indústria capitalista; não da liberdade e da igualdade em 
geral, mas da classe média ou da sociedade "burguesa" liberal; não da "economia moderna" ou do 
"Estado moderno", mas das economias e Estados em uma determinada região geográfica do mundo 



26 

 

implementação do modo de produção capitalista, a capacidade da ação humana de 

intervenção nos processos da natureza vivencia um salto gigantesco, marcado por 

contradições, o qual fundado nas desigualdades, avança até nossos dias. 

 

1.3 - A crise estrutural do capital no século XXI 
 

 Com a consolidação do sistema capitalista, em seu estágio industrial 

concorrencial no último quartel do século XVIII, pode-se dizer de certa forma que o 

uso dos recursos, tantos humanos como naturais, destinados a produção, passam a 

ter quase nenhum controle social.  

 Particularmente e diretamente relacionado à essa exploração da classe 

trabalhadora, de cunho ideológico capitalista, nesse momento histórico, a 

humanidade começa a vivenciar um novo fenômeno social, decorrente da enorme 

exploração do trabalho e o aumento exponencial na exploração dos recursos 

naturais, a despeito de se poder considerar como algo positivo para a sociedade, o 

dinamismo tecnológico decorrente de tal processo (ROMEIRO, 2010). 

  Trata-se do "pauperismo" massivo da classe trabalhadora (NETTO, 2011), 

que a despeito de já ter sido observado em outros momentos históricos, possui 

particularidades, sendo a principal, o discrepante e até então inédito aumento da 

desigualdade entre as diferentes camadas sociais, dando forma, a partir da 

manifestação das conseqüências de tal empobrecimento, sobre uma ampla parte da 

sociedade majoritariamente componente da classe trabalhadora, a chamada 

questão social14 do capitalismo. 

                                                                                                                                                   
(parte da Europa e alguns trechos da América do Norte), cujo centro eram os Estados rivais e 
vizinhos da Grã-Bretanha e França. A transformação de 1789-1848 é essencialmente o levante 
gêmeo que se deu naqueles dois países e que dali se propagou por todo o mundo."(HOBSBAWM, 
2010, p. 19-20) 

 
14 Para Netto (2001), a “expressão [questão social] surge para dar conta do fenômeno mais evidente 
da história da Europa Ocidental que experimentava os impactos da primeira onda industrializante, 
iniciada na Inglaterra no último quartel do século XVIII: trata-se do fenômeno do pauperismo. Com 
efeito, a pauperização (neste caso, absoluta) massiva da população trabalhadora constituiu o aspecto 
mais imediato da instauração do capitalismo em seu estágio industrial-concorrencial [...] A designação 
desse pauperismo pela expressão "questão social" relaciona-se diretamente aos seus 
desdobramentos sócio-políticos [...] Lamentavelmente para a ordem burguesa que se consolidava, os 
pauperizados não se conformaram com a sua situação [...] Seu protesto tomou as mais diversas 
formas, da violência luddista à constituição das trade unions, configurando uma ameaça real às 
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 Uma peculiaridade atroz que esta nova forma de empobrecimento das 

classes trabalhadoras trouxe a tona como resultante da nova dinâmica de produção 

capitalista, foi a constatação, que quanto mais se ampliava a capacidade de 

produção de bens e serviços, numa razão proporcionalmente direta, observava-se 

também o aumento da pobreza da classe trabalhadora, expondo uma correlação 

direta com sua expropriação por este novo modo de produção (ibidem). 

 Assim depreendemos que a eclosão das Revoluções Burguesas a partir da 

segunda metade do século XVIII, ao tempo que provocaram um salto colossal na 

capacidade de exploração dos recursos naturais disponíveis também engendraram 

uma expropriação econômica das classes trabalhadoras.  

 Em termos da exploração dos recursos naturais, a mesma foi incrementada a 

partir da necessidade de obtenção de novas fontes de matérias-primas para 

confecção de novos produtos, bem como para a produção de energia, condições 

fundamentais para pôr em movimento o moderno aparato tecnológico industrial, com 

reflexos na produção agrícola, nos meios de transporte de pessoas e mercadorias, e 

no funcionamento das infraestruturas básicas das cidades, etc. 

 Todavia a questão do usufruto dos recursos naturais, , só recentemente 

(segunda metade do século XX em diante), passou a merecer mais atenção por 

parte das sociedades, quando os agentes econômicos passaram a sofrer, de forma 

paulatina, restrições mais severas em relação ao modo perdulário com que os 

mesmos vinham então explorando estes recursos (SILVA, 2010). 

 Entretanto, o que de fato se observa em termos contemporâneos é um 

acentuamento dos problemas ambientais decorrente da conformação de um quadro 

de crescimento e expansão contínuos do capital, alimentado pela crença e busca de 

forma generalizada de um padrão de vida de base ideológica "norte-americana", 

conformado por um "alto consumo de massa"16 e apoiado numa forte confiança nos 

                                                                                                                                                   
instituições sociais existentes. Foi a partir da perspectiva efetiva de uma eversão da ordem burguesa 
que o pauperismo designou-se como "questão social". (NETTO, 2011, p. 153-154) 
16 Neste ponto nos reportamos às palavras de Mészáros (2011) para quem: "Uma década atrás os 
Walt Rostow deste mundo ainda vaticinavam confiantemente a adoção universal do padrão norte-
americano de "alto consumo de massa" no intervalo de apenas um século. Eles não podiam ser 
importunados com cálculos elementares, mas evidentemente necessários, que lhes demonstrariam 
que a eventual universalização do referido padrão - para não mencionar a tolice que esse ideal 
representa em termos econômicos e sociopolíticos - determinaria a exaustão dos recursos ecológicos 
de nosso planeta muito antes do final daquele século. Afinal, naqueles dias, os figurões políticos e 
seus assessores não viajavam no carro-chefe da ecologia, mas nas cápsulas espaciais esterilizadas 
da fantasia astronáutica e militar. Aqueles dias em que nada parecia demasiado grande, distante ou 
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avanços científico-tecnológicos, que vigorou de forma plena até o final do século XX 

e que em nossos dias se traduz num quadro de iminente escassez e/ou 

comprometimento irreversível da quantidade e qualidade dos recursos naturais 

ainda disponíveis (MÉSZÁROS, 2011). 

 Tal comportamento se estende até os nossos dias, provocando desequilíbrios 

ambientais numa escala vertiginosa e nunca observada em termos históricos e 

pressionando de forma agressiva a base de recursos naturais do planeta 

(ROMEIRO, 2010). 

 Nesses termos, segundo Silva (2010),configura-se no modo de produção 

capitalista uma contradição de natureza intrínseca, que se apresenta com forte 

tendência à autodestruição. Para a autora: 

[...] ao subordinar a produção aos imperativos da acumulação, o capitalismo 
não pode sustentar-se indefinidamente, sem que os avanços tecnológicos e 
científicos por este obtidos resultem em crescente perdularidade e 
destruição. O assombroso aumento da produtividade do capital o faz senhor 
e voraz devorador dos recursos humanos e materiais do planeta para, em 
seguida, retorná-los como mercadorias de consumo de massa, cada vez 
mais subutilizados ou, diretamente, como armamentos com imenso poder 
destrutivo” (SILVA, 2010, p. 47). 

 Particularmente, o fato das forças capitalistas lidarem desta maneira com 

problemas ambientais, não deveria nos causar surpresa, já que tal comportamento a 

priori reflete uma necessidade intrínseca de reconfiguração perante à situações de 

crise, ou seja, em outras palavras a crise ambiental não necessariamente conforma 

uma realidade que contraria em peso e bate de frente com a lógica capitalista 

(HARVEY, 2006).  

 Porém cabe lembrar que, se de certa forma existe uma manipulação da crise 

ambiental em prol do "moderno Estado industrial" utilizando-se de uma definição 

proposta por John K. Galbraith (1908-2006) 17, tal fato não nos isenta de encarar tal 

                                                                                                                                                   
difícil para os que acreditavam - ou queriam nos fazer acreditar - na religião da onipotência 
tecnológica e de uma odisseia no Espaço na virada da esquina."(MÉSZÁROS, 2011, p.51) 
17Considerado um dos mais importantes economistas contemporâneos, segundo Suplicy 
(2006):“Economistas como Galbraith são cada vez mais raros, [...] Boa parte da economia que se faz 
nas universidades, inclusive no Brasil, converteu-se, há muito tempo, num ramo não muito nobre da 
matemática aplicada [...] a economia acadêmica distanciou-se dos problemas reais. A preocupação 
com o rigor suplantou a preocupação com a relevância. ‘Rigor’ entendido como a aplicação de 
técnicas quantitativas matemáticas ou econométricas cada vez mais sofisticadas. Galbraith insurgiu-
se contra essa tendência e foi um dos líderes intelectuais de uma vertente minoritária, porém 
expressiva, no pensamento acadêmico norte-americano, com importantes repercussões no resto do 
mundo, inclusive aqui no Brasil” (SUPLICY, 2006, p. 619-620) 
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problema, dado a sua concretude, independente das formas com que tal problema é 

apropriado pelas forças capitalistas em nossos dias (MÉSZÁROS, 2011). 

 E de fato tal problema não pode ser considerado novo para as ciências 

sociais, dado que Marx & Engels (2001) já tenham de certa maneira abordado tal 

questão na obra "A ideologia alemã" (escrita nos anos 40 do século XIX) dentro das 

dimensões de seu verdadeiro significado socioeconômico, quando da crítica as 

ideias de Feuerbach18 sobre a relação entre o homem e a natureza (MÉSZÁROS, 

2011). 

 Ideias estas consideradas um tanto idealistas e abstratas, num raciocínio 

onde se pode depreender que para Marx & Engels, uma reestruturação da lógica de 

produção capitalista é o pré-requisito necessário para um controle efetivo sobre as 

forças da natureza, postas em movimento pelo modo predominante de intercâmbio e 

controle humanos (MÉSZÁROS, 2011).   

 Neste sentido remetemo-nos às suas próprias palavras (Marx & Engels, 

2001): 

Feuerbach nunca fala do mundo dos homens e se refugia na natureza 
exterior, na natureza que o homem ainda não controlou. Mas cada invenção 
nova, cada progresso da indústria faz tombar um pouco esta argumentação 
e o campo onde nascem os exemplos que permitem verificar as afirmações 
daquele gênero, diminui cada vez mais. A «essência» do peixe, para 
retomar um dos exemplos de Feuerbach, corresponde exatamente ao seu 
«ser», à água, e a «essência» do peixe de rio será a água desse rio. Mas 
essa água deixa de ser a sua «essência» e transforma-se num meio de 
existência que não lhe convém, a partir do momento em que passa a ser 
utilizada pela indústria e fica poluída por corantes e outros desperdícios, a 
partir do momento em que o rio é percorrido por barcos a vapor ou em que 
o seu curso é desviado para canais onde é possível privar o peixe do seu 
meio de existência pelo simples ato de cortar a água (MARX & ENGELS, 
2001, p. 28-29). 

 Dessa maneira, acreditamos que pode se depreender a partir destas 

constatações, a necessidade de mudanças profundas, tanto no plano político da 

sociedade, como no plano humano individual, que conformem uma verdadeira 

reversão das engrenagens do processo de acumulação capitalista com vistas à 

                                                
18 Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872): "foi um filósofo alemão conhecido pelo estudo da teologia 
humanista [...] viveu em anos de turbulência política, por contestar os religiosos entre os anos de 
1848 e 1849, [e] foi considerado por diversos revolucionários, um pensador audacioso de seu tempo 
[...] A corrente filosófica encontrada em suas obras é uma transição do idealismo alemão ao 
materialismo histórico de Karl Marx e ao materialismo cientificista da segunda parte do século XIX. 
"(ARAÚJO, 2010, p. 01)     



30 

 

continuidade da vida humana no planeta, num processo que em última análise nos 

remete ao âmbito da estruturação do poder no plano político das sociedades. 

 Porém reside aí, no entanto, um grande desafio, sucintamente expresso nas 

palavras de Romeiro (2010): 

[...] a grande dificuldade para a adoção de uma atitude precavida de buscar 
estabilizar o nível de consumo de recursos naturais está em que essa 
estabilização pressupõe uma mudança de atitude que contraria a lógica do 
processo de acumulação de capital em vigor desde a ascensão do 
capitalismo (ROMEIRO, 2010, p. 17). 

 A partir de tal constatação e nos remetendo especificamente ao plano 

econômico, vislumbramos como saída, uma efetiva ruptura com a economia 

convencional, o que se desdobraria em termos práticos na clara contestação do 

lugar nela ocupado, pelo crescimento econômico, em outras palavras este deixaria 

de ser o objetivo principal da economia (CECHIN & VEIGA, 2010). 

  Ocorre que, historicamente o crescimento econômico tem se justificado, ao 

menos no plano retórico, como uma forma eficaz, senão única, de apaziguamento 

dos conflitos econômicos, tanto no plano interno das economias como no plano 

externo. 

 Tal fato se observa tanto em sociedades industrializadas ou em processo de 

industrialização, (incluindo-se a própria sociedade brasileira atual19), onde é 

predominante no pensamento das autoridades econômicas, a defesa inconteste do 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 20 como a melhor forma de 

enfrentamento e fator atenuante dos conflitos econômicos oriundos da distribuição 

desigual de riquezas entre as classes sociais, decorrentes do secular processo de 

apropriação capitalista posto em marcha com as revoluções burguesas do século 

XVIII (MARTÍNEZ-ALIER, 2007). 

 Assim, o que se prega, liturgicamente, diga-se de passagem, é que, diante 

das crises financeiras de âmbito internacional, o crescimento econômico, ainda é a 
                                                
19 Atesta tal afirmação, ser destaque em toda a imprensa mundial dezembro de 2011, o fato de a 
economia brasileira em termos de seu Produto Interno Bruto - PIB ter alcançado a 6ª posição 
mundial, ultrapassando a economia da Inglaterra que ficou na 7ª posição, conforme a World 
Economic League Table (tabela de classificação das economias mundiais) publicada anualmente pelo 
Centre for Economics and Business Research - CERB (Centro de Pesquisas para Economia e 
Negócios), sediado em Londres - Inglaterra (CERB, 2011) 
20 Segundo Dornbusch & Fischer (1991) a expressão Produto Interno Bruto - PIB "é o valor dos bens 
finais produzidos em um país" e difere do Produto Nacional Bruto - PNB (considerada a medida 
básica do desempenho econômico na produção de bens e serviços) pelo fato de que 'parte do PNB é 
ganha no exterior. “(DORNBUSCH & FISCHER, 1991, p. 37-38)  
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‘tábua’ de salvação dos graves problemas estruturais vivenciados pelas nações.  

 Nesta linha de pensamento nos parece que a ideia de que a conservação dos 

recursos ambientais esteja quando muito em segundo ou em terceiro lugar no 

âmbito das preocupações gerais das nações, dentro dos termos que nos narra 

Martínez-Alier (2007):  

[...] como uma preocupação que emerge a partir de valores profundos 
relacionados com uma natureza considerada sagrada, ou, então, 
simplesmente como um luxo: "amenidades" ambientais, mais do que 
condições ambientais da produção e da própria vida humana (MARTÍNEZ-
ALIER, 2007, p. 41). 

 Nossa discussão ganha, portanto, na atualidade a forma de um 

enfrentamento, (até o presente sem uma perspectiva efetiva de solução) entre a 

expansão econômica e a conservação dos recursos naturais, enfrentamento este 

que assume inclusive, diferentes formas de abordagem no seio das sociedades 

contemporâneas (MARTÍNEZ-ALIER, 2007).  

 Em termos econômicos passam-se então a se discutir no seio da sociedade, 

as bases de duas formulações distintas de economia, a economia convencional e a 

economia ecológica.  

 Como pano de fundo desta discussão tem-se na realidade o embate entre 

duas concepções de mundo, uma concepção conservadora, que enxerga a 

natureza, a biosfera, enfim o meio ambiente como partes ou setores da 

macroeconomia21, daí inclusive a denominação e divisão da natureza de forma 

setorizada tais como o setor florestal, pesqueiro, mineral, agropecuário, áreas 

protegidas, pontos ecoturísticos, etc, e outra concepção que, de modo contrário, vê 

a economia como um subsistema, uma parte de um sistema bem maior 

representado pela natureza em sí, porém finito e que não sofre incrementos.  

 Esta última concepção, não convencional e de base sistêmica, enxerga a 

economia como um subsistema atrelado a um todo, um subsistema da natureza, que 

se perfaz mediante um metabolismo socioambiental22 (CECHIN & VEIGA, 2007). 

                                                
21 Segundo Dornbusch & Fischer (1991): "A macroeconomia trata do comportamento da economia 
como um todo [...] abrange o comportamento econômico e as políticas que afetam o consumo e o 
investimento, o câmbio e a balança comercial, os determinantes das variações nos preços e salários, 
as políticas fiscal e monetária, o estoque monetário, o orçamento do governo, taxas de juros e a 
dívida pública. Em síntese a macroeconomia lida com as principais variáveis econômicas e com 
problemas do dia-a-dia.” (DORNBUSCH & FISCHER, 1991, p. 03) 
22 Para Cechin e Veiga (2007) no que se refere a noção de metabolismo, discutidas por Marx (2010) e 
Mészáros (2007)” o elemento essencial da noção de metabolismo sempre foi a ideia de que ele 
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 Ao se comparar tais concepções, constata-se um ponto de divergência central 

entre a economia convencional e a economia ecológica. Enquanto a primeira tem 

como pressuposto principal a não existência de limites ambientais à expansão das 

atividades humanas e tem como meta principal o crescimento econômico contínuo, a 

segunda considera que o crescimento econômico não ocorre no vazio e tampouco é 

gratuito; 

Desse modo, ao crescimento econômico estarão sempre associados custos, e 

estes custos, dependendo da situação podem ser mais altos que os benefícios 

esperados, conformando um quadro de crescimento da economia, porém alijado a 

fatores antieconômicos decorrentes de altos custos sociais e ambientais.  

 Para Silva (2010) ainda não se apresenta no plano dos debates sobre a 

sustentabilidade uma visão que, de fato ofereça uma crítica radical às relações entre 

sociedade e natureza postas pelo modo de produção capitalista:  

 Neste sentido segundo a autora (Silva, 2010): 

[...] ainda que mudanças na base técnica sejam fundamentais, nem 
economia ecológica nem a economia ambiental realizam uma crítica à 
economia de "livre mercado". Desta forma, faz-se necessário reiterar a 
impossibilidade de se assegurar uma existência sustentável no planeta sob 
a ordem burguesa. Dado a hegemonia que detém as teses defensoras da 
compatibilidade entre sustentabilidade e desenvolvimento capitalista, esta 
acaba por assumir uma forma de verdadeira ideologia, posto que se destina 
a assegurar as bases simbólicas e materiais da reprodução do sistema - 
cada vez mais destrutivo - a despeito da sustentabilidade que propala 
(SILVA, 2010, p. 177). 

 Portanto, a questão que se coloca,  reside nas formas ou processos pelos 

quais poderíamos, ao menos em tese, garantir a partir de processos sociais 

produtivos, mais justos e igualitários, também as condições de reprodução precípua 

deste sistema. 

  

 O que justifica a importância de uma análise a partir de uma perspectiva 

crítica e interdisciplinar, porém não maniqueísta, no sentido que possamos ter mais 

                                                                                                                                                   
constitui a base que sustenta a complexa teia de interações necessária à vida. As mudanças sociais 
nunca foram nem poderão ser independentes das relações que os humanos mantêm com o resto da 
natureza. Daí a importância da ideia de metabolismo socioambiental, que capta os fundamentos da 
existência dos seres humanos como seres naturais e físicos, com destaque para as trocas 
energéticas e materiais que ocorrem entre os seres humanos e seu meio ambiente natural. De um 
lado, o metabolismo é regulado por leis naturais que governam os vários processos físicos 
envolvidos. De outro, por normas institucionalizadas que governam a divisão do trabalho, a 
distribuição da riqueza, etc.” (CECHIN & VEIGA, 2007, p.36). 
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clareza e compreensão dos limites e possibilidades colocados a partir dos processos 

de cooperação com empresas e unidades de conservação, objetivo final da presente 

pesquisa.  

 Imbuídos deste espírito, buscamos problematizar os pontos fundamentais das 

principais correntes predominantes no pensamento ecológico sobre a crise 

ambiental contemporânea, embora o façamos numa abordagem breve e um tanto 

quanto sucinta. 

Analisamos, tanto as correntes ecológicas que preconizam a possibilidade do 

desenvolvimento sustentável a partir da manutenção da ordem econômica vigente, 

atrelada a reformulação do próprio conceito de desenvolvimento, como as correntes 

mais alinhadas à teoria social crítica, que enxergam na crise ambiental 

contemporânea um reflexo de uma grande e duradoura crise estrutural do capital, 

hipótese esta defendida por autores como Mészáros (2011), Harvey (2011) e Leroy 

(2010) e que consideram o desenvolvimento sustentável impossível a partir das 

bases da "economia racional". 

Vale salientar que apesar destas correntes de pensamento, correlacionarem 

de forma direta os problemas ambientais aos problemas da escassez e 

desigualdade social, possuem visões fundamentalmente divergentes no que se 

refere às suas causas, bem como às suas possíveis soluções.  

 Nossa discussão se inicia com o debate em torno do conceito de 

desenvolvimento sustentado, compreendendo ainda uma crítica ao conceito de 

"pegada ecológica"23, bem como à visão que enxerga à explosão demográfica 

mundial como a principal causadora das degradações ambientais, e  finalizamos 

problematizando a questão do consumo exacerbado e sua lógica subjacente, dentro 

do processo sócio-metabólico do capital em nossos tempos. 

 O conceito de sustentabilidade, termo bastante debatido e questionado nas 

últimas duas décadas e que permanece ainda em disputa, de certa forma tornou-se 

obsoleto, em função das novas dinâmicas sociais do século XXI e os parcos 

resultados alcançados a partir da sua suposta aplicação desde a década de 1990 

quando o mesmo foi definitivamente incorporado a temática ambiental. 

                                                
23 O termo "pegada ecológica" "é baseado na ideia de que, para a maioria dos tipos de consumo 
material e energético, corresponde a uma área mensurável de terra e água nos diversos 
ecossistemas que deverá fornecer os fluxos de recursos naturais necessários para cada tipo de 
consumo, bem como a capacidade de assimilação dos rejeitos gerados.” (ROMEIRO, 2010, p. 07). 
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 Resulta daí termos questões sobre a (in) compatibilidade entre a noção de 

sustentabilidade e a de desenvolvimento24, considerando que na dinâmica 

capitalista, desenvolvimento historicamente é compreendido como sinônimo de 

crescimento econômico (FURTADO, 2005) e nesses termos resultar paradoxal a 

associação de crescimento econômico (sob o jugo e regras capitalistas) com a 

sustentabilidade dos recursos naturais. 

 Acreditamos que o discurso da sustentabilidade se insere numa ótica que 

privilegia sobremaneira o crescimento econômico, porém é despida de outras 

preocupações fundamentais tais como a eliminação das desigualdades sociais de 

forma mais ampla, num contexto onde o mercado econômico e financeiro são 

apresentados como os ambientes institucionais mais favoráveis a sustentabilidade 

dos recursos naturais e que de certa forma considera a natureza como um ativo 

capital nas suas diferentes formas (LEROY, 2002). 

 Tal visão, , encontrou sua maior expressão na Agenda 2125, um dos principais 

documentos produzidos pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) realizada no Rio de Janeiro em 1992, 

popularmente conhecida como Rio 92, no âmbito de um processo que pode ser 

denominado de “modernização ecológica”, onde as instituições políticas 

internalizaram preocupações ecológicas, no propósito firme de conciliar o 

crescimento econômico com a resolução de problemas ambientais, dando ênfase à 

adaptação tecnológica, à celebração da economia de mercado, à crença na 

colaboração e no consenso (ibidem). 

 Particularmente neste ponto, podemos inferir que a incorporação efetiva do 

termo desenvolvimento sustentável, assim como as proposituras da agenda 21 

trouxeram de fato poucas mudanças expressivas no tocante as metas almejadas e 

                                                
24A priori, entendemos que a definição de desenvolvimento, possui um caráter polissêmico, em 
virtude de, ainda não estar plenamente definida no âmbito das ciências sociais, uma vez que muitas 
vezes aparece associada a outros conceitos tais como progresso, crescimento, industrialização, 
transformação, modernização, que frequentemente têm sido usados como seus sinônimos (notas do 
autor). 

 
25 Segundo Barbieri (1997) referindo-se a Agenda 21: “É uma espécie de receituário abrangente para 
guiar a humanidade em direção a um desenvolvimento que seja ao mesmo tempo socialmente justo e 
ambientalmente sustentável, nos últimos anos do século XX e pelo século XXI adentro. [...] é um 
plano de ação para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ela é uma espécie de 
consolidação de diversos relatórios, tratados, protocolos e outros documentos elaborados durante 
décadas na esfera da ONU [Organização das Nações Unidas]” (BARBIERI, 2007, p.13; 61). 
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que a propalada sustentabilidade, passados 20 (vinte) anos, ainda se constitui um 

termo controverso, objeto de intensas disputas no âmbito de toda a sociedade 

global, como bem o atesta a própria denominação da recente Rio+2026 (numa alusão 

direta a Rio 92) realizada em nosso pais, em junho de 2012, na cidade do Rio de 

Janeiro. 

 Neste sentido podemos ainda depreender que, ao longo destes últimos 20 

(vinte) anos o termo sustentabilidade acabou por se tornar um instrumento de 

legitimação da dominação econômica, por motivos diversos que vão desde a 

reapropriação do próprio termo em sí, passando pela proposição de uma agenda 

global (agenda 21)que de modo genérico, ao tempo que responsabilizava os países 

industrializados pela crise ambiental global, convidava de forma igualitária todos os 

demais países e setores sociais a participarem de um mutirão comum, e ao fazê-lo, 

tornava todos igualmente responsáveis, senão pelo passado, pelo menos pelo futuro 

(LEROY, 2002). 

 Em termos hipotéticos, presumia-se que todos os países possuíam a mesma 

base estrutural e iguais possibilidades de participação, num apelo à participação, 

que configurava-se como uma imposição e como pré-condição para se entrar no 

jogo, que é a submissão do então propalado "desenvolvimento sustentável" ao 

crescimento econômico, o que, em tese, permitiria a redução da pobreza e a 

melhoria do quadro ambiental do planeta (ibidem). 

 Outro ponto a destacar é o fato de até meados da década de 1990, os 

debates sobre a problemática ambiental serem marcados pelo binômio pobreza e 

degradação ambiental, dando ênfase a uma visão configurada como um "circulo 

vicioso" na qual os pobres são sujeitos e vítimas ao mesmo tempo do processo de 

degradação ambiental (SILVA, 2010).  

                                                
26No que concerne aos resultados esperados da Rio+20, Abramovay (2012) foi bastante direto e 
sucinto ao apontar os resultados como frustrantes e uma possível mudança somente para o futuro. 
Em suas palavras: "A superficialidade é a contrapartida da excessiva abrangência. Assim, parece 
inevitável que diante de tão grande quantidade de temas (água, mulheres, financiamento, 
governança, economia verde) o documento que os chefes de Estado reunidos para a Rio+20 têm sob 
os olhos só possa indicar, em cada assunto ao qual se volta, linhas genéricas. Mas o problema do 
texto não é o excesso de temas. É a falta de narrativa. Na sua ausência, o resultado só pode ser 
esse: um conjunto sem alma, que reitera o compromisso com o passado, mas se mostra incapaz de 
colocar-se no caminho do futuro. Um melancólico reflexo da ausência de liderança global” 
(ABRAMOVAY, 2012a, p. 01) 
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 Nessa lógica neomalthusiana27, por um lado, as populações mais carentes, 

movidas pela questão da sobrevivência imediata, seriam as maiores responsáveis 

pela degradação ambiental, uma vez que utilizariam mais intensivamente os 

recursos naturais. Por outro viés, estas mesmas populações seriam também vítimas, 

uma vez que, dada à sua carência de recursos materiais, cada vez mais se veriam 

obrigadas a migrar para áreas mais degradadas, que do ponto de vista do capital 

seriam mais baratas e, portanto mais acessíveis, intensificando os impactos 

ambientais (ibidem). 

 A receita para a ruptura de tal "círculo vicioso" estaria no desenvolvimento 

econômico destes contingentes populacionais, embora tal hipótese tenha sido 

bastante questionada, nos fóruns de discussão das Nações Unidas, a partir da óbvia 

constatação de que são os países mais ricos os principais agentes de degradação 

ambiental e os que mais consomem os recursos naturais (ibidem). 

 Nesse sentido afirma Silva (2010): 

[...] os ideólogos do capital buscaram justificar os problemas ambientais 
como sendo [...] decorrentes da "extrema rapidez" pela qual se dá o 
aumento da população e as calamidades ambientais se agravariam pela 
pressão das aglomerações humanas, (SILVA, 2010, p. 168) 

 Para Acselrad (2000) trata-se de um conceito que tem sua origem no seio da 

tecnoburocracia do desenvolvimento capitalista, que em determinado momento, de 

certa forma reconheceu como ameaça, o fato de suas bases materiais de 

reprodução estarem comprometidas; nesse sentido o conceito de desenvolvimento 

sustentado surge tanto a partir da evidenciação destes problemas ambientais 

globais como também fruto da pressão dos movimentos ambientalistas. 
                                                
27  A origem do termo está ligada à obra Ensaio sobre a população, de Thomas Robert Malthus onde 
o mesmo desenvolveu sua teoria demográfica apoiado em dois postulados centrais: o crescimento 
populacional e a produção de alimentos. Ceticista em relação ao futuro, o autor de uma forma geral 
defendia a tese de que o crescimento da população, salvo a ocorrência de guerras, epidemias, 
desastres naturais, etc., tenderia a duplicar a cada 25 anos, numa ascensão geométrica, enquanto 
que a produção de alimentos, por sua vez cresceria numa progressão aritmética o que acabaria por 
desencadear uma crise de produção de alimentos. Desde que Malthus apresentou sua teoria, foram 
comuns os discursos que relacionavam de forma simplista a ocorrência da fome no planeta ao 
crescimento populacional. Felizmente na atualidade parece ser consenso que a fome que assola 
mais da metade da população mundial é muito mais resultado da má distribuição da renda do que da 
carência na produção de alimentos. Nos primeiros anos do século XXI, a produção agropecuária 
mundial era bastante para alimentar cerca de 9 bilhões de pessoas, enquanto a população do planeta 
era pouco superior a 6 bilhões, o que suscita a questão de que a fome persiste porque as pessoas 
não possuem o necessário acesso aos alimentos, ou em termos capitalistas, não dispõem de dinheiro 
para comprá-los. 
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 No reconhecimento de seus dirigentes de que o modo de produção capitalista 

estaria comprometendo as suas próprias bases de reprodução, podem ser 

reconhecidos dois processos. O primeiro processo, altamente evidenciado em nossa 

pesquisa, está relacionado à concentração do poder de controle dos recursos 

naturais nas mãos de poucos (e privilegiados) agentes econômicos o que acabou 

por desenvolver um padrão tecnológico dominante e homogeneizador dos 

conteúdos biofísicos de territórios, levando à disseminação das monoculturas, a 

substituição da diversidade biológica por espécies dominantes e de forma paralela a 

substituição da diversidade de relações sociais pela predominância da relação social 

capitalista (Ibidem). 

 O segundo processo, relaciona-se ao fato da privatização do uso comum de 

determinados recursos naturais, especificamente do ar e das águas, que todos os 

seres humanos prescindem, resultante da aceleração dos ritmos de produção e 

intensificação do trabalho, ambos visando o aumento dos lucros. Para Acselrad 

(2000), ambos os processos contribuíram para: 

Produzir sinais da necessidade de mudança para as elites. Evidentemente, 
os motivos sociais também apareceram aí: as lutas pela terra, pela água, 
pelos seringais, etc. precedem a questão ambiental. Estas são as lutas por 
modos alternativos de apropriação da base material das sociedades. O 
discurso ambiental vem assim incorporar essas lutas num novo todo, dando 
margem a que diferentes percepções e estratégias sejam elaboradas e 
argumentos e projetos surjam no debate público (ACSELRAD, 2000, p. 100) 

 Para Leff (2011), defensor do modelo de desenvolvimento econômico sob a 

chancela da sustentabilidade, porém em bases ecológicas e ajustadas aos países 

das regiões tropicais, numa abordagem cujo foco se situa na esfera do consumo, a 

crise ambiental reflete sobremaneira um problema de desajuste entre uma crescente 

exploração de recursos alimentada por um consumo crescente de mercadorias, que 

se dá de modo desigual, tanto a nível geográfico como no nível das classes sociais, 

frente a um quadro limitado de recursos naturais do planeta. 

 Conforme o autor, os processos das mudanças ambientais constituem efeito 

ao tempo que também estão vinculados a uma ordem econômica e a uma 

racionalidade globais, numa referência clara, ao modo de produção capitalista. 

 Na sua visão, o empobrecimento da maior parcela da população como um 

fenômeno global atesta o fracasso desta racionalidade econômica, seja no 

capitalismo como no socialismo, refletindo o resultado de "uma cadeia causal e de 
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um círculo vicioso de desenvolvimento perverso-degradação ambiental-pobreza, 

induzido pelo caráter ecodestrutivo e excludente do sistema econômico” (LEFF, 

2011, p. 58). 

 Numa outra visão, Sachs (2002), enxerga que uma saída para a crise 

ambiental estaria conformada na invenção de uma moderna civilização de biomassa 

(termo cunhado pelo próprio autor), além da defesa de novas soluções endógenas e 

não uma mera transposição de soluções desenvolvidas para outros ambientes 

socioculturais-naturais diferentes, ainda que o autor considere um aspecto positivo 

se beneficiar da experiência de outros povos (SACHS, 2002). 

 Trata-se, , de uma abordagem um tanto quanto acrítica, que claramente 

aposta no conhecimento e avanço da ciência e tecnologia como tão somente 

resultados das forças produtivas, com especial ênfase na biotecnologia e biomassa 

aliadas a biodiversidade, ainda que numa linha de pensamento de caráter holístico e 

interdisciplinar, dado que para o autor, a biodiversidade não se restringiria apenas a 

um inventário natural de espécies e genes, mas agregaria também os ecossistemas 

e paisagens e estaria diretamente entrelaçada a diversidade cultural a partir de um 

processo histórico de coevolução homem-natureza (Ibidem). 

 Ao sustentar a defesa do avanço científico como mola-mestra para a 

configuração deste novo paradigma de sustentabilidade, suas proposições a 

aproximam em termos teóricos, da corrente de ecologismo batizada por Martinez-

Alier (2007) como "credo - ou evangelho - da ecoeficiência"28. 

 Isto porque são apontados pelo autor (SACHS, 2002), como soluções 

fundamentais para a crise ambiental contemporânea, o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre a biodiversidade tanto natural como cultural e étnica em 

paralelo ao incremento de pesquisas avançadas em diversos campos da ciência, no 

                                                
28 Segundo Martinez-Alier (2007) trata-se de uma corrente de pensamento ecológico: "preocupada 
com os efeitos do crescimento econômico, não só nas áreas de natureza original como também na 
economia industrial, agrícola e urbana. [...] Sua atenção está direcionada para os impactos 
ambientais ou riscos à saúde decorrentes das atividades industriais, da urbanização e também da 
agricultura moderna. [...] se preocupa com a economia na sua totalidade. Muitas vezes defende o 
crescimento econômico, ainda que não a qualquer custo. Acredita no "desenvolvimento sustentável", 
na "modernização ecológica" e na "boa utilização" dos recursos. preocupa-se com os impactos da 
produção de bens e com o manejo sustentável dos recursos naturais, [...] utilizam a palavra 
"natureza", porém falam mais precisamente de "recursos naturais", ou até mesmo "capital natural" e 
"serviços ambientais". A extinção de aves, rãs ou borboletas "bioindica" problemas, tal como a morte 
de canários nos capacetes dos mineiros de carvão. Contudo, essas espécies, enquanto tais, não 
possuem direito indiscutível à vida. [...] uma religião da utilidade e da eficiência técnica desprovida da 
noção do sagrado." (MARTINEZ-ALIER, 2007, p. 26-27). 
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interior de uma lógica que privilegia sobremaneira as inovações tecnológicas e ao 

mesmo tempo valoriza uma maior inclusão das pessoas tanto no mercado de 

consumo como no sistema de produção, não levando em conta, entretanto, as 

implicações ambientais dai decorrentes.  

 Nossa crítica, embora consideremos que muitos dos pontos defendidos pelos 

autores citados anteriormente sejam coerentes e factíveis do ponto de vista de sua 

efetividade e possíveis resultados, reside no fato que, aparentemente dentro de tais 

linhas de pensamento, a causa maior dos problemas ambientais esteja relacionada 

a padrões dominantes de consumo, e não de forma direta, histórica e dialética, ao 

modo de produção capitalista, hegemônico em tais sociedades e que inclusive 

conformou o papel de subordinação desempenhado por elas.  

 Não se trata, entretanto, de afirmarmos que não são importantes o avanço 

das pesquisas com vistas a obtenção de novas tecnologias, que permitam, por 

exemplo, uma expressiva e progressiva mudança de matriz energética a nível 

mundial, saindo do uso generalizado de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e 

gás) para novas formas de obtenção de energia mais limpas e renováveis, tais como 

a energia solar e a energia eólica. 

Tampouco discordamos da busca por uma otimização do uso dos recursos 

materiais, energéticos e bióticos (ABRAMOVAY, 2012) e que, ao menos no plano 

retórico, constituem os pilares da então propalada "economia verde"29, termo muito 

discutido na atualidade e motivo de acalorados debates durante a Rio+20. 

 Entretanto, longe de esquecer o ritmo das inovações, a nosso ver, é 

fundamental compreender que as mesmas são via de regra, resultado do 

desenvolvimento das forças produtivas e como tal são previamente intencionadas e 

balizadas pela racionalidade capitalista. Nesse sentido compartilhamos com a visão 

                                                
29 O termo economia verde, um dos temas centrais na Rio+20 é definido pela Organização das 
Nações Unidas - ONU como sendo: "aquela que resulta na melhoria do bem-estar humano e na 
igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a 
escassez ecológica". Trata-se de um conceito em disputa, uma vez que, segundo CUT (2012) os 
grupos ambientalistas, organizações não governamentais, movimentos sociais e centrais sindicais de 
todo o mundo acusam o setor empresarial de uma apropriação de tal termo, que: "passaram a 
interpretá-lo e usá-lo em seus projetos no mesmo paradigma de exploração da natureza, de modo 
que uma proposta que objetiva proteger os recursos do planeta pode ser indevidamente utilizada para 
impulsionar um novo ciclo do capitalismo. Isso porque, de acordo com a interpretação que vem sendo 
feita, a transição de uma economia poluente para a verde pode ser feita sem alterar o modelo 
macroeconômico sobre o qual o capitalismo foi construído: cria-se um mercado verde para manter a 
falsa aparência de sustentabilidade e, assim, estará garantida a concentração de riquezas, a 
ampliação dos lucros." (CUT, 2012, p. 12). 
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de Abramovay (2012) para quem é fundamental repensar as bases ideológicas do 

capitalismo no século XXI. Nas palavras do autor: 

[...] mais importante é repensar o próprio sentido daquilo que a vida 
econômica oferece para o mundo social. Ou seja, é necessário investir na 
construção de mais escolas e hospitais, mais saneamento e mais acesso a 
água, a educação de qualidade e a uma vida social construtiva. [...] será 
que precisamos de mais automóveis, de mais alimentos processados, mais 
refrigerantes, mais carnes (que respondem pela obesidade e sérios 
problemas de saúde?) (ABRAMOVAY, 2012, p. 12-13) 

 Trata-se a nosso ver, da necessidade de repensar sobre quais bases se 

ancora este modelo de desenvolvimento econômico a nível mundial, posto em curso 

a partir do pós-guerra e que “na verdade tem sido um processo de redução da 

complexidade do tecido social e dos ecossistemas: transforma todo mundo em 

assalariado ou em miserável, e a “natureza” em monoculturas “(ACSELRAD, 2000, 

p. 102). 

 Torna-se fundamental discutir em benefício de quais parcelas da sociedade o 

mesmo se instaura, conforme afirma Leroy (2010): 

É incontestável que, durante o último século, o conhecimento humano deu 
um salto quantitativo quase inacreditável. Mas, se decidirmos aferir nos 
pratos de uma balança planetária os resultados positivos e os negativos 
dessa ciência e da tecnologia por ela produzida, onde estará o peso maior? 
Ou, sendo menos negativista, onde estará o empenho maior? Para qual 
prato terá sido desviada a maior parte dos Produtos Internos Brutos (PIB’s), 
por exemplo? Para a erradicação da fome ou para a fabricação de bombas 
de nêutrons, minas terrestres, armas químicas e bacteriológicas? Para a 
cura da aids - que ameaça desaparecer metade da África, matando 3 
milhões de pessoas por ano somente na parte subsaariana - ou para as 
diferentes formas de poder imperial e usurpador oferecidas pelas 
nanotecnologias? Para garantir à humanidade futura alimentos de qualidade 
com métodos que protejam os solos e conservem as águas ou para a 
criação de animais saturados de hormônios e antibióticos que quando 
ingeridos levam crianças à puberdade precoce e cujos rejeitos encharcam e 
tornam imprestáveis rios e lençóis freáticos? (LEROY, 2010, p. 33) 

 Completando ainda o pensamento em tela, nos remetemos a Mészáros 

(2011), que numa visão mais crítica e contundente ao poder enxergado na 

capacidade das ciências de lidarem e encontrarem soluções para a questão 

ambiental, sem, no entanto se fazer uma indagação efetiva sobre quais são os seus 

objetivos e direcionamentos intrínsecos, afirma:  

[...] argumentar que "ciência e tecnologia podem solucionar todos os nossos 
problemas a longo prazo" é muito pior do que acreditar em bruxas, já que 
tendenciosamente omite-se o devastador enraizamento social da ciência e 
da tecnologia atuais. [...] a questão central não se restringe, a saber, se 
empregamos ou não a ciência e a tecnologia com a finalidade de resolver 



41 

 
nossos problemas - posto que é obvio que devemos fazê-lo - mas se 
seremos capazes ou não de redirecioná-las radicalmente, uma vez que hoje 
estão estreitamente determinadas e circunscritas pela necessidade da 
perpetuação do processo de maximização dos lucros."(MÉSZÁROS, 2011, 
p. 53) 

 Se por um lado, não podemos inferir que para uma grande parcela dos 

defensores de desenvolvimento sustentável não se apresentem também 

consideráveis problemas de natureza socioeconômica, por outro lado, fica evidente 

uma lacuna, tanto na base de suas argumentações teóricas, como no tocante a uma 

crítica com argumentos mais contundentes e historicizados, no que se refere à 

origem e a necessidade precípua da existência das graves seqüelas sociais 

decorrentes do modo de produção capitalista. 

 Ao se desconsiderar as correlações entre essas questões e o modo de 

produção dominante, aparentemente se desloca do nível social coletivo e político 

para o nível individual, a responsabilidade pela degradação ambiental bem como 

pela busca de soluções para os graves problemas ambientais de nossa época. 

 Compactuamos, portanto com a visão de Mészáros (2007), para quem o 

termo desenvolvimento está relacionado às condições de reprodução do sistema 

capitalista e à sua lógica de acumulação baseada no produtivismo. Esse 

responsável, por sua vez, pela progressiva exaustão dos recursos naturais, 

depredação dos ecossistemas e extinção de inúmeras espécies, além de aprofundar 

a desigualdade social, uma vez que, o desenvolvimento em termos capitalistas se 

rege pela concorrência tanto ao nível dos empreendedores, como dos próprios 

trabalhadores; entre os países e internamente aos países.  

 Ainda para o mesmo não seria possível a adoção de um modelo de 

desenvolvimento em bases sustentáveis sem o enfrentamento das contradições 

intrínsecas do modo de produção capitalista e a busca por uma mudança efetiva no 

que concerne ao controle social destes processos (Mészáros, 2007), como bem o 

afirma: 

Não é possível abordar de maneira adequada o grande desafio do 
desenvolvimento sustentável que hoje temos de encarar sem eliminar as 
restrições paralisantes do caráter conflitual/adverso de nosso processo de 
reprodução social. [...] Pois sustentabilidade significa estar realmente no 
controle dos processos sociais, econômicos e culturais vitais, pelos quais os 
seres humanos não apenas sobrevivem, mas também encontram 
realização, de acordo com os desígnios que estabeleceram para si 
mesmos, ao invés de ficarem à mercê de forças naturais imprevisíveis e 
determinações socioeconômicas quase naturais. Nossa ordem social 
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existente se constrói no antagonismo estrutural entre capital e trabalho e, 
portanto, requer o exercício do controle externo sobre todas as forças 
recalcitrantes (MÉSZÁROS, 2007, p. 190). 

 Desta forma, a priori, a partir das análises colocadas, defendemos que por 

estar fundado numa paradoxalidade, o desenvolvimento sustentável como elemento 

de conservação, está imerso numa lógica de gestão racional da natureza, 

desconsiderando inclusive as relações humanas, pois se revela como uma 

concepção conservadora e que vai ao encontro dos anseios de expansionistas do 

capital, conforme bem o afirma Bressan (1996): 

[...] uma concepção conservadora acerca das relações entre a sociedade e 
o meio natural, onde se procura garantir os interesses de expansão do 
sistema capitalista, em cuja trajetória a natureza, na sua condição 'primitiva', 
pode significar novos pontos de partida para a acumulação do capital tendo 
como corrente de pensamento o pressuposto básico da desconsideração da 
influência das relações entre os homens sobre as relações entre estes e a 
natureza (BRESSAN, 1996, p. 23). 

 Finalmente nos remetemos à análise do exacerbado e no mais das vezes 

supérfluo consumo de mercadorias, a partir de uma ótica que contempla tal questão 

em franca correlação com o modo de produção capitalista, configurada pela 

necessidade intrínseca, abordada anteriormente, de se ter uma economia em 

continuo crescimento, a despeito das consequências sociais e ambientais 

decorrentes. 

 Em contraponto a nossa linha de pensamento que apreende a origem de tais 

problemas no âmago do modo de produção capitalista, há a argumentação de que a 

solução para tal problema, seria uma hipotética estabilização dos níveis de consumo 

em patamares mais realistas e coerentes com a disponibilidade e preservação dos 

recursos naturais, o que possibilitaria uma diminuição dos níveis de exploração dos 

recursos naturais e sua estabilização no futuro. 

A nosso ver não reside aí o cerne da questão ambiental, posto que a mesma 

não se encerra na questão dos padrões de consumo, ademais porque para uma 

ampla fatia da população mundial, o acesso a produtos básicos ainda constitui uma 

grande problema a ser enfrentado (CUT, 2012).  

 Isso sem contar que a hipotética diminuição dos níveis de consumo de toda a 

população mundial de um modo generalizado, pressuporia uma mudança brutal de 

atitudes e de valores e contrariaria a lógica prevalecente ao processo de 

acumulação do capital, cuja característica principal vem a ser a criação incessante 
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de novas necessidades de consumo, visto que evidentemente os níveis de produção 

são interligados aos níveis de consumo e vice-versa. 

 Neste sentido nos remetemos às formulações de Marx (2001) sobre os 

fundamentos do modo de produção capitalista, onde o autor afirma que: 

[...] a produção é imediatamente consumo, e o consumo é imediatamente 
produção; cada termo é imediatamente o seu contrário. Mas, 
simultaneamente, há um movimento mediador entre ambos; a produção é 
intermediária do consumo, cuja matéria cria; sem esta, aquele ficaria 
privado do seu objeto; por sua vez, o consumo é intermediário da produção, 
pois proporciona aos seus produtos o sujeito para o qual eles o são 
(produtos). O produto só atinge o seu 'finish' final no consumo. Uma via 
férrea onde não circulam trens, que não é usada, que não é consumida, 
pode dizer-se que é imaginária, que não existe. Sem produção não há 
consumo; mas sem consumo, também não há produção, pois, nesse caso, 
a produção seria inútil. (MARX, 2001, p. 07) 

 Outro argumento que a princípio poderia servir equalizar tal questão é a 

aposta no aumento da produtividade, obtida a partir do emprego de inovações 

tecnológicas e novas formas de gerenciamento e otimização das forças de trabalho, 

no âmbito da chamada "modernização ecológica" e que acabaria por modificar os 

padrões de consumo no sentido de sua diminuição, bem como dos instrumentos e 

insumos destinados à produção de mercadorias (SILVA, 2010). 

 Nessa linha de pensamento, poderíamos até supor, que por aí estaria aberto 

um caminho, para que fossem encontradas soluções tecnológicas, que 

progressivamente, possibilitassem à produção de bens duráveis e/ou reutilizáveis, 

dando à humanidade uma alternativa em relação à questão da finitude dos recursos 

naturais, porém sem alterações significativas na lógica de acumulação capitalista 

(ibidem). 

 Contudo, em termos práticos, a realidade tem mostrado um quadro diferente, 

onde se pode observar o desenvolvimento de uma sinergia entre novas tecnologias 

e o avanço econômico e não necessariamente diminuição dos níveis de consumo, 

conforme o  afirmam Zhouri e Laschefski (2010): 

[...] na prática, as soluções que têm sido apresentadas abrangem, 
primordialmente, propostas que visam a eficiência energética material na 
produção, o desenvolvimento de novas mercadorias "ecologicamente 
corretas", o desenvolvimento de mecanismos de mercado (certificação 
ambiental, mercado de carbono) e melhoramentos das condições de 
trabalho, sempre encaixadas numa racionalidade produtiva que visa à 
abertura de novos mercados. Consolidou-se, por essa via, uma aposta feliz 
no casamento entre a economia e a ecologia (ZHOURI & LASCHEFSKI, 
2010, p. 14) 
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 Soma-se a este quadro, o fato de ser a circulação de mercadorias, a condição 

precípua do sistema capitalista, para a realização de valor, no interior da chamada 

sociabilidade do capital32.  

 De fato o que se observa, no nível da produção das mercadorias é o 

crescente aumento da produção de produtos descartáveis ou com um prazo de uso 

curto e pré-definido, caracterizando a chamada sociedade do desperdício 

institucionalizado. A partir desta lógica, que presume uma aceleração desenfreada 

nos ritmos de consumo e que visa possibilitar novos impulsos à produção, o sistema 

capitalista impõe que uma gama cada vez maior de produtos, outrora considerados 

bens relativamente duráveis, devam ser descartados de forma prematura (SILVA, 

2010). 

 Tal dinâmica do capital, configurada como uma estratégia de realização de 

valor alicerça-se na manutenção de altos níveis tanto de produção, como de 

consumo, e constitui as bases da chamada obsolescência planejada, popularmente 

conhecida como "obsolescência programada”33, com reflexos diretos no 

agravamento da produção dos resíduos sólidos e emissão de poluentes na biosfera 

(ibidem) 

                                                
32 Segundo Alves (1999): "a sociabilidade moderna, do capital, se caracteriza por um conjunto de 
nexos exteriores aos indivíduos, tomados, vividos e reproduzidos como instrumentos de realização de 
finalidades particulares postas pelos próprios indivíduos em sua independência mútua. [...] Não se 
trata mais da interatividade limitada pela produção destinada à subsistência da comunidade, mas 
antes de tudo, sociabilidade regida pela atividade voltada à produção de riqueza. O momento 
predominante passa a ser o intercâmbio e não propriamente o uso da produção, [...] Toda produção 
da vida social se encontra formatada pela forma do valor. Os indivíduos se acham desta maneira 
determinados, acima de tudo, como sujeitos da troca." (ALVES, 1999, p. 01). 
33Para Souza ET al. (2007): "[...] é possível dizer que a obsolescência planejada tem íntima relação 
com o capitalismo pós-industrial, que detonou, [...] com as ideias de durabilidade, qualidade e 
estocagem. O que antes era permanente passou a ser transitório, efêmero, fugaz. [...] a 
obsolescência planejada “significa que a empresa construiu os produtos para que não durassem, pelo 
menos não tanto quanto os compradores gostariam de usá-los”. [...] essa estratégia é usada pelos 
empresários para forçar um produto em sua linha a tornar-se desatualizado e, depois, aumentar o 
mercado de reposição. [...] a obsolescência existe em quatro formas: a técnica (quando a empresa 
efetua melhorias técnicas em um produto); a física (quando os produtos são feitos para durar apenas 
um tempo limitado); a adiada (quando a empresa possui condições de realizar melhorias 
tecnológicas, mas não realiza tal introdução até que a demanda pelos produtos existentes não 
decline, e os estoques não se esgotem); e a de estilo (quando a aparência física de um produto é 
modificada para que os existentes pareçam desatualizados). [...] A obsolescência relaciona-se 
intimamente com o domínio da cultura da produção e do consumo insaciável e ilimitado. Essa 
estratégia, calcada nas racionalidades econômica e tecnológica, estimula a desatualização e o 
descarte de tudo: roupas, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, automóveis, serviços, ideias, 
profissionais entre outros." (SOUZA ET al. 2007, p. 05; 08).  
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 Decorre dessa situação a constatação óbvia que, para grande parte das 

grandes economias industrializadas do planeta, a diminuição efetiva dos níveis tanto 

de produção, como de consumo, representaria um grande colapso em termos 

estruturais, haja vista que as macro-políticas econômicas prevalecentes em tais 

nações, conforme dissemos priorizam o crescimento econômico como a grande 

objetivo a ser alcançado.  

 Dessa maneira ao finalizarmos nossa discussão sobre determinantes da 

questão ambiental contemporânea, acreditamos que no contexto atual, não há como 

negar a factível exaustão dos recursos naturais decorrente de sua crescente 

exploração em correlação direta com o incremento do consumo de mercadorias. 

 Assim como entendemos que as reais e principais causas destes desajustes 

estão situadas no âmbito interno do processo sócio metabólico do capital e, portanto 

perfazem a lógica de tal modo de produção hegemônico em nossas sociedades. 

 Para Foladori (2001), o cerne do problema se reflete na contradição básica 

entre a busca cada vez maior por crescimento econômico contínuo num mundo de 

recursos materiais limitados e na desconsideração da relevância das discussões e 

análises em torno das relações sociais de produção postas em curso em nossa 

sociedade. Nesse sentido relata o autor: 

Grande parte da discussão em torno do desenvolvimento sustentável tem 
como denominador comum essa contradição entre desenvolvimento 
ilimitado e mundo material finito. [...] Em todos os casos, está implícita a 
ideia de que atividades técnicas geram resultados não buscados e que 
estes podem ser combatidos com outras ações técnicas. Fica à margem da 
discussão a análise das relações sociais de produção. [...] o ponto central 
da crise ambiental não está aí. O ponto central reside nas relações sociais 
de produção. A instrução de salvaguardar o planeta para as próximas 
gerações não cobre um sexto da população mundial que está subnutrida e 
talvez nem consiga produzir futuras gerações, tampouco um quarto da 
população mundial considerada pobre pelas Nações Unidas e que está 
prioritariamente preocupada com sua própria sobrevivência. Segundo 
informe do PNUD de 1997, a quantidade de pobres aumentou em 900 
milhões nos últimos 50 anos e passou de 17% a 23% da população 
mundial. Aí estão as relações sociais e a causa da crise ambiental 
(FOLADORI, 2001: 208-209) 

 Por conseguinte acreditamos que, se optarmos por trilhar o caminho da 

construção de outros paradigmas de desenvolvimento, tal opção forçosamente 

implica aceitarmos que as relações que os seres humanos estabelecem entre si na 

transformação da natureza são de ordem histórica, incluem valores e 

consequentemente estão sujeitas a permanentes conflitos de interesses e visões. 
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 Implica ainda, reconhecer, nas palavras de Boff (2008), autor do campo da 

sociologia compreensiva, que o “sistema econômico e o mercado não se fundam 

sobre a cooperação, mas sobre a competição e a concorrência mais desenfreada" 

(BOFF, 2008, p. 11) 

 Resta-nos então o desafio de, senão mudar o futuro, ao menos tentar elucidar 

quais são as suas formas possíveis. Neste sentido nos remetemos a Harvey (2004) 

para quem: 

[...] à falta de toda e qualquer matriz óbvia de mudança social (matriz que de 
todo modo seria provavelmente desprezada como absurdo visionário), e na 
ausência (por mais lamentável que seja) de todo movimento social amplo ou 
aliança de classes vigorosa que façam avançar teses e planos imediatos de 
mudança social [...] Implica, por conseguinte a disposição, mesmo que seja 
no mundo do pensamento, de transcender ou reverter as formas 
socioecológicas impostas pela acumulação descontrolada do capital, pelos 
privilégios de classe e pelas amplas desigualdades de poder político-
econômico (HARVEY, 2004, p. 261-262). 

 Nesse sentido, não nos cabe, de forma utópica, virar-nos de costas, em 

oposição integral a questão do desenvolvimento, pois a mesma é inerente a nossos 

dias e todo nosso modo de vida está imbricado com esta questão. Porém se a busca 

de uma nova ética planetária, não pode prescindir das questões do crescimento, a 

mesma não deve se prender apenas a questões de quantidade, a mais ou menos 

emprego de recursos naturais, poluição ou rejeitos. É sobremaneira uma questão de 

qualidade (LEROY, 2002).  

 Ou seja, a solução partiria não de uma total ruptura com o sistema de 

produção dominante, mas sim de uma reestruturação radical de sua lógica 

metabólica (MÉSZÁROS, 2007). 

 Neste ponto ganha sentido também a constatação e mesmo aceitação de que 

vivemos num planeta onde o chamado "ambiente natural" sempre foi objeto de 

histórica transformação pela atividade humana, ou seja, é resultante de um processo 

de produção social e que há muito pouco ou nada, da primeira natureza anterior ao 

surgimento dos seres humanos. De certa forma, promovemos uma longa e histórica 

"destruição criativa da terra" e acabamos por remodelá-la (HARVEY, 2011).  

 Daí ser importante refletir sobre como avançamos com este processo, já que 

sabidamente com ascensão do capitalismo, a taxa de "destruição criativa" aumentou 

enormemente, e justifica neste momento, uma efetiva mudança de postura em 

relação ao uso dos recursos naturais, que vai da postura de dominação humana 
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triunfalista a uma postura que privilegie práticas humanas mais respeitosas em 

relação ao mundo físico e à teia da vida, diferentes das empregadas no passado e 

que de certa forma ainda são bastante reiteradas no presente (HARVEY, 2011). 

 O modo de produção capitalista é, portanto responsável pela produção de 

uma natureza remodelada, e o fez da mesma forma com que produziu todo o resto, 

ou seja, como um empreendimento especulativo, no mais das vezes com a 

conivência, a cumplicidade, se não a ativa colaboração do Estado, o que nos leva a 

pensar e mesmo a admitir, a ideia da natureza como um produto social humano, 

reconhecendo que os recursos naturais são tanto apreciações culturais, como 

econômicas e tecnológicas (Ibidem). 

 Depreendemos então que, de forma inequívoca, configura-se cada vez mais 

em todo o planeta, um quadro crescente de desigualdades sociais e de 

indisponibilidade de recursos naturais, incompatível com a lógica hegemônica do 

crescimento contínuo e a qualquer custo, alimentada pela crescente avidez por 

maior lucratividade e alijada compulsoriamente a um consumo crescente de 

mercadorias e serviços, restando patente, que o fulcro central da problemática 

ambiental reside no âmbito interno da lógica intrínseca de reprodução do modo de 

produção capitalista e configura-se a partir de sua crise estrutural contemporânea. 

 Partindo, portanto da consideração de tais premissas e admitindo que são o 

Estado e o capital os dois principais agentes sistêmicos (Harvey, 2011) que atuam 

na reprodução desta geografia da natureza remodelada que nos cerca é que 

consideramos factível a condução de processos de cooperação entre empresas e 

unidades de conservação.   
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Capítulo 2 - Estado, sociedade civil e democracia: fundamentos para refletir 
sobre o Brasil 

  

No presente capítulo discutimos a formação do Estado moderno tendo por 

premissa a democracia liberal, buscando elucidar suas principais características e 

contradições bem como a articulação de seu caráter com a sociedade, partindo do 

pressuposto que o Estado é um fenômeno dinâmico, aberto e, portanto em 

constante mutação. 

 Nesse sentido, tecemos uma breve análise histórica da formação do Estado 

brasileiro, desde seus primórdios como colônia portuguesa no inicio do século XVI 

até a restauração do regime republicano no final do século XX que se estende até os 

nossos dias.  

Buscamos demonstrar nessa análise o caráter predominantemente 

patrimonialista do Estado nacional, assim como a pactuação entre as elites e o 

Estado, conformada dentro de uma lógica que sempre buscou agregar no âmbito 

das relações de poder um caráter arcaico ao novo.  

  Objetivamos também demonstrar numa perspectiva crítica como se deu a 

conformação do Estado brasileiro em seus diversos regimes de governo, e como tal 

conformação, dentro da lógica liberal, esteve sempre imbricada com os interesses 

econômicos e políticos das classes dominantes. 

 No que concerne a discussão sobre a atuação das camadas dominantes, 

discutimos as bases de formação da classe empresarial brasileira e suas principais 

posturas com relação à conquista e a consolidação de direitos (sejam civis, políticos 

ou sociais) por parte das classes trabalhadoras, elucidando a participação 

empresarial no desenrolar de importantes momentos históricos nacionais, que se 

estendem da Proclamação da República (1889) até a Era Desenvolvimentista, 
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iniciada no Governo JK e que se estende até os governos militares oriundos do 

Golpe Militar de 1964. 

 Finalizando, pautamos nossa análise nos processos de contra reforma do 

Estado, postos em curso no plano nacional, a partir dos anos 1990 (BEHRING, 

2008; SOARES, 2009; PEREIRA, 1995) e que vão ser influenciados pelas práticas 

patrimonialistas no âmbito da administração pública, moldadas num contexto de 

expressivas mudanças estruturais a nível mundial, tanto no mundo do trabalho, 

como no da produção e das finanças, mudanças estas que sobremaneira 

caracterizam a ideologia neoliberal. 

  

2.1. - Concepções de Estado 

  

 Uma das grandes descobertas da teoria marxista "clássica" do Estado no 

campo da teoria política é a afirmação do caráter de classe de todo fenômeno 

estatal (COUTINHO, 1989).  

 Tal afirmação parte do princípio que a gênese do Estado decorreria da divisão 

da sociedade em classes, razão pela qual ele só subsiste quando e enquanto existir 

esta divisão social, decorrente das relações sociais de produção capitalistas.  

De fato, o Estado pode ser delineado como o produto da divisão social do 

trabalho, que surge da autonomia crescente de determinadas atividades, 

mediadoras da produção material no plano superestrutural e tem como papel 

principal sustentar uma estrutura de classes e relações de produção (MANDEL, 

1972) 

 Nesta linha de pensamento, é função imanente e precípua do Estado, 

conservar e reproduzir as divisões de classes no âmbito da sociedade36, garantindo 

assim, que os interesses comuns de uma determinada classe em particular possam 

se impor ao interesse geral de toda a sociedade (COUTINHO, 1989). 

 Para Ianni (2004) Estado e sociedade estão de tal modo interligados, que: 

                                                
36 Neste sentido para Harvey (2005): “Atualmente, há pouquíssimos aspectos da produção e do 
consumo que não estão profundamente afetados, direta ou indiretamente, por políticas de Estado. No 
entanto, não seria correto afirmar que o Estado apenas recentemente se tornou agente central para o 
funcionamento da sociedade capitalista. Ele sempre esteve presente; apenas suas formas e modos 
de funcionamento mudaram conforme o capitalismo amadurecia. ” (HARVEY, 2005, p. 79). 
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A análise do Estado é uma forma de conhecer a sociedade. Se é verdade 
que a sociedade funda o Estado, também é inegável que o Estado é 
constitutivo daquela. [...] Sob vários aspectos a análise do Estado é uma 
forma privilegiada de conhecer a sociedade (IANNI, 2004, p. 07) 

 Entretanto, cabe lembrar que o Estado nem sempre existiu e que sua origem 

advém da contradição entre interesses particulares e interesses comunitários no 

âmago das sociedades, onde o mesmo assume uma posição aparentemente 

“independente” no plano social, com o pretexto de garantir os interesses comuns.  

Dessa forma, acaba conformando-se como um instrumento de dominação de 

classes, através do estabelecimento de diversos mecanismos de dominação, com 

destaque para as leis, o poder de tributação e o poder de coação37 (HARVEY, 2006).  

Entretanto, o Estado ao se transformar num instrumento de dominação de 

classe, traz consigo uma contradição fundamental, expressa no fato que a classe 

dirigente estatal tem de exercer seu poder em seu próprio interesse de classe, mas 

deve deixar transparecer que suas ações são do interesse de todos (MARX, 2001). 

Nessa discussão segundo Harvey (2006), o Estado na busca de resolver tal 

contradição vai se valer de duas estratégias, uma primeira conformada pelo fato de 

o Estado, através de suas instituições e corpo funcional, procurar parecer ser 

independente e autônomo em seu funcionamento, se situando acima da sociedade e 

uma segunda estratégia de caráter ideológico, que busca fazer com que os 

interesses das classes dirigentes, sejam tidos como um “interesse geral 

ilusório”(HARVEY, 2006, p. 81), ou seja, um interesse comum a todas as classes. 

Corrobora tal linha de pensamento Pereira-Pereira (2008), ao afirmar que em 

virtude da ascensão da organização burocrática e do fato de se situar relativamente 

distante do controle da sociedade civil, é que o Estado, a partir do século XVII, torna-

se-à uma instituição verdadeiramente política e ascendente sobre as demais, com 

persona própria, separada da persona do governante e das influências religiosas. 

                                                
37 Referindo-se ao Estado como instrumento de dominação, Althusser (1996) nos relata que: “O 
Estado é uma ‘máquina’ de repressão que permite às classes dominantes (no século XIX, a classe 
burguesa e a ‘classe‘ dos grandes latifundiários) assegurarem sua dominação sobre a classe 
trabalhadora, submetendo-se estas últimas ao processo de extorsão da mais-valia (isto é, à 
exploração capitalista). O Estado, portanto, é antes de tudo o que os clássicos marxistas chamaram 
de Aparelho de Estado. Esse termo significa: não apenas o aparelho especializado (no sentido 
estrito) cuja existência e necessidade reconhecemos pelas exigências da prática jurídica, isto é, a 
polícia, os tribunais e os presídios, mas também o exército, que intervém diretamente (o proletariado 
pagou com seu sangue essa experiência) como força repressora suplementar em última instância, 
quando a polícia e seus corpos auxiliares especializados são ‘superados pelos acontecimentos’; e, 
acima desse conjunto, o chefe de Estado, o governo e a administração (ALTHUSSER, 1996, p. 111). 
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 De fato, no processo de formação do Estado moderno, foram o fortalecimento 

e a extensão da burocracia que permitiram a demarcação de fronteiras territoriais, 

possibilitando a partir daí obter mais facilmente informações mais concretas sobre a 

realidade territorial, cobrar impostos e exercer de certa forma uma regulação 

institucional, que combinada à paulatina construção de uma estrutura técnico-

administrativa mais robusta com os recursos oriundos dos tributos cobrados, 

garantiria a criação e consolidação do aparelho repressivo estatal, baseado no uso 

ostensivo das forças armadas, dotando o Estado legalmente de um poder coercitivo 

em última instância (Ibidem). 

 Tal poder denominado por Max Weber (1864-1920), de monopólio legal da 

violência e identificado por Antônio Gramsci (1891-1937) como o Estado restrito,38 

configurou-se como um atributo legítimo e impeditivo, em última análise da 

multiplicação de iniciativas privadas de autodefesa armada ou da instauração de 

regimes de exceção. 

 A despeito de tais interpretações, de fato, o que se constata é que a partir 

deste momento histórico é que começa a ser estabelecida a diferença entre um 

governo privado e um governo político, com persona jurídica.  

Esse fato possibilitou o reconhecimento de um campo intermediário que 

passou a existir entre a propriedade privada do governante e as suas 

responsabilidades públicas e a ‘res publica’39. Este novo campo intermediário, porém 

hierarquicamente superior, no qual tanto os reis como seus súditos deviam 

obediência, constituiu de fato a origem do Estado (Ibidem). 

 Entretanto, ao analisarmos a relação entre Estado e sociedade, veremos que 

se trata de uma relação complexa, que vai além da lógica interna de cada um e que 

se dá muito em virtude da relação que os mantém em constante, porém nem sempre 

pacífica interação. 
                                                
38 Para Pereira-Pereira (2008) a identificação de Estado restrito por Gramsci indica: “... com essa 
categorização, que, para além do uso da força coercitiva, há outras ações do Estado que não 
requerem força, nem mesmo como ameaça. Por isso tal designação sugere que existe um lado não 
restritivo da ação estatal, que não pode ser confundida com o arbítrio dos governantes e nem 
encarado como um absorvedouro dos poderes, também legítimos, dos cidadãos. Esta é a diferença 
da visão que, com base em Weber, percebe o Estado como uma instância contratualmente rígida, 
racional e auto suficiente na sua função monopolizadora da coerção, que, no fundo, subestima as 
resistências organizadas da sociedade.” (PEREIRA-PEREIRA, 2008, p. 136).  
39 Segundo Pereira-Pereira (2008), no que se refere ao termo res publica, trata-se de designação 
dada por Jean Bodin (1530–1596), inspirado em Marcus Tullius Cícero (106 a.C - 43 a.C), para 
designar a comunidade de pessoas sob o império da lei (PEREIRA-PEREIRA, 2008, p. 139). 
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 Principalmente quando percebemos o Estado para além de seu recorte 

coercitivo restrito, e consideramos seus aspectos mais abrangentes e 

verdadeiramente políticos de negociação e organização do consentimento ou da 

legitimação (Ibidem). 

 Para Harvey (2006), no exame das relações entre os poderes econômico e 

político, fica patente um controle, porém de forma indireta, da máquina estatal por 

parte das classes dirigentes. Para o autor: 

A classe dirigente exerce sua hegemonia sobre o Estado por meio de um 
sistema político que é capaz de controlar apenas de modo indireto. No 
contexto da democracia burguesa, isso apresenta conseqüências 
importantes. Para preservar sua hegemonia na esfera política, a classe 
dirigente talvez tenha de fazer concessões que não são de seu interesse 
econômico imediato (HARVEY, 2006, p. 87) 

 Desta complexidade resulta a importância de não tratarmos o Estado como 

uma instituição monolítica ou de forma parcial, ou seja, um Estado sempre voltado 

para o bem comum ou um Estado que só existe para servir a burguesia, ou ainda 

“como nada mais do que uma grande conspiração capitalista para a exploração dos 

trabalhadores” (HARVEY, 2006, p. 88) 

Faz-se necessário a percepção que o Estado não existe como algo abstrato, 

ou seja, desenraizado da história e da realidade, tampouco como algo absoluto, 

assumindo sempre e em todo lugar uma única forma. Decorre daí que quando 

falamos de Estado, é preciso deixar claro de qual Estado estamos falando 

(PEREIRA-PEREIRA, 2008).  

 Nestes termos se expressa Pereira-Pereira (2008): 

Por isso, quando se fala de Estado, é preciso especificá-lo, isto é, qualificá-
lo, porque, como fato histórico, ele existe sob diferentes modalidades e 
configurações. Um mesmo país pode, em determinado momento, viver sob 
o domínio de um Estado totalitário, mas, em outro momento, conviver com 
um Estado democrático. O Brasil é um exemplo dessa situação. (PEREIRA-
PEREIRA, 2008, p. 144)  

 Da mesma forma que o Estado, configura-se também a sociedade como um 

conceito complexo, portadora, portanto, de vários significados. Desse modo optamos 

por enfocar na análise do termo sociedade, sua relação de reciprocidade e de 

antagonismo com o Estado, numa visão que não endossa a ideia da separação 

entre indivíduo e sociedade, pois parte do princípio, que a sociedade é muito mais 

que a soma de indivíduos e que, qualquer atividade humana, mesmo individual, é 

social.  
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 Este enfoque escolhido tampouco considera a sociedade um ente a parte da 

natureza, posto que todos os seres humanos fazem parte do mundo natural, 

considerado aqui a base de todas as atividades humanas, como por exemplo o são, 

o trabalho e a procriação, que enquanto processos e relações, são ao mesmo tempo 

naturais e sociais (Ibidem). 

 Consideramos importante lembrar que a ideia da sociedade civil surge no 

contexto da modernidade sob os auspícios do pensamento liberal e constitui um de 

seus elementos fundamentais, junto com o ideário liberal da razão (ainda que uma 

razão instrumental, que exprime sobremaneira as leis do funcionamento do 

mercado) e do indivíduo, entendido como sendo exclusivamente do sexo masculino 

e proprietário (ACANDA, 2006). 

 Dentro desta concepção liberal, o conceito de sociedade civil aparece como 

um espaço organizado e ordenado, que possibilita a associação dos indivíduos 

proprietários, não cabendo ao Estado, tampouco a outros grupos sociais, interferir e 

participar (Ibidem).  

 Porém, consideramos mais relevante e conveniente, adotarmos no presente 

trabalho, o conceito de sociedade civil gramsciano, ou seja, a sociedade civil como 

uma esfera de mediação entre a infraestrutura econômica e o Estado em sentido 

restrito e portadora de uma certa hegemonia privada. Nesses termos composta por 

organismos sociais coletivos voluntários e relativamente autônomos em face da 

sociedade politica, inclusive com certa autonomia material (COUTINHO, 1989).  

 Essa autonomia material relativa, é que funda em termos ontológicos a 

sociedade civil40 e a coloca como uma esfera, dotada de legalidade própria, sendo 

que esta funciona como a mediação necessária entre a estrutura econômica e o 
                                                
40 Segundo Coutinho (1994): "[...] entre 1848 (ano da publicação do Manifesto Comunista) e 1917, 
mas, sobretudo depois disso, surgiram inúmeros fenômenos novos no mundo capitalista ocidental, 
tanto na esfera econômica quanto na política, que terminaram por modificar a própria natureza do 
Estado capitalista. Sem deixar de ser capitalista, esse Estado assumiu novas características, na 
medida em que se viu obrigado, pela pressão das lutas dos trabalhadores, a incorporar novos direitos 
de cidadania política e social. Desenvolveu-se no último terço do século XIX e acentuou-se ainda 
mais no século XX o que tem sido chamado de "socialização da política". Ou seja: um número cada 
vez maior de pessoas passou a fazer política, não só através da progressiva ampliação do direito ao 
voto, mas também por meio do ingresso e da militância de amplos segmentos da população nas 
múltiplas organizações (sindicatos, partidos, movimentos, etc.) [...] desaparece progressivamente 
aquele Estado "restrito", que exercia seu poder sobre uma sociedade atomizada e despolitizada. [...] 
surge agora uma sociedade que se associa, que faz política, que multiplica os polos de 
representação e organização dos interesses, [...]. Configura-se assim uma ampliação efetiva da 
cidadania política, conquistada de baixo para cima. Foi precisamente esse novo espaço público que 
Gramsci chamou de "sociedade civil" (COUTINHO, 1994, p. 17) 
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Estado coercitivo. Assim, comporiam a sociedade civil para Gramsci, as forças 

sociais, movimentos sociais, partidos políticos, correntes de opinião pública, 

controvérsias entre setores dominantes e as lutas populares (COUTINHO, 1989).  

 No âmbito da vida social, a sociedade civil se configura em diferentes grupos 

e classes que se organizam para disputar hegemonia, ou seja, para interferir 

diretamente na correlação de forças que determina o conteúdo do poder numa 

formação concreta, conformando um terreno privilegiado da luta de classes 

(DURIGUETTO, 2007), sendo tal conceito de extrema importância no que concerne 

a legitimação da participação sociopolítica nos processos de cooperação objeto de 

estudo da presente pesquisa. 

 Entretanto, se efetivamente para Gramsci e Marx está clara a distinção entre 

sociedade civil e Estado, Gramsci ao igualar a sociedade civil à sociedade burguesa 

considerava-a um componente estrutural sobre a qual se eleva uma superestrutura 

jurídica e política. Portanto não a vê no âmbito estrutural, ao contrário, para ele, a 

sociedade civil se situa no âmbito superestrutural (Ibidem). 

 Na teoria gramsciana, a superestrutura seria composta por dois eixos 

principais (o eixo político e o eixo da hegemonia). A sociedade civil comporia o eixo 

da hegemonia, constituída de organismos e instituições de caráter privado 

correspondentes a tal função. Já o eixo político, onde se conformaria a sociedade 

política, teria como principal característica o aparelho coativo encarregado do 

domínio direto e do comando, cujas principais funções seriam a ditadura, coerção e 

dominação, posto que portadores materiais dos aparelhos coercitivos e repressivos 

(PEREIRA-PEREIRA, 2008). 

 Acoplado ao âmbito superestrutural da sociedade, conforma-se o conceito de 

sociedade política, num contexto de um Estado dominador, , caracterizado pelo 

momento da coerção e da força.  Em contraponto para Gramsci, o conjunto formado 

pela sociedade civil e pela sociedade política constituiria o que ele denominou de 

Estado ampliado.  

 Resulta daí ser o Estado uma instituição contraditória no que diz respeito ao 

exercício de sua dominação. Como o afirma Pereira-Pereira (2008): 

Sociedade política e a sociedade civil distinguem-se pela função que 
exercem na organização da vida social e, mais especificamente, na 
articulação e reprodução das relações de poder. É isso que torna o Estado 
uma instituição contraditória, pois ao mesmo tempo em que ele exerce a 
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dominação pura e simples em casos específicos, ele também usa de 
mecanismos de consenso para se legitimar perante o conjunto da 
sociedade, tendo, portanto, de atender demandas e necessidades das 
classes subalternas (PEREIRA-PEREIRA, 2008, p. 160). 

 Além de complexo, o Estado é um fenômeno histórico e relacional. No âmbito 

da concepção do Estado como um fenômeno histórico é preciso lembrar que o 

mesmo é resultante de uma organização fundada na política como atividade 

humana, e como tal, uma construção mundana, dinâmica e em constante mutação 

(Ibidem).  

 Decorre daí a necessidade do mesmo ser pensado como um processo 

inacabado, a despeito de várias ideologias o perceberem como um sistema pronto 

ou até mesmo em franca decadência. O Estado deve ser encarado como um 

processo cuja dinâmica articula passado, presente e futuro. Neste sentido o Estado 

contemporâneo conteria muitos elementos do passado que se mantiveram durante 

anos, ou até séculos, e convivem com novos elementos recém incorporados 

(Ibidem). 

 Por isso que, quando nos detemos no plano do caráter relacional do Estado, 

temos que encará-lo com um fenômeno dinâmico, aberto, em constante relação. 

Sua dinâmica resulta não só de forças e pressões externas, mas também de forças 

internas, que acabam por fim estabelecendo confrontos de interesses contrários, a 

despeito de o Estado ter uma autonomia. Porém esta autonomia relativa do Estado 

será maior quanto menos democrático for o Estado (Ibidem). 

 Neste raciocínio, tampouco podemos visualizar as relações vivenciadas pelo 

Estado como um movimento mecânico, linear. Dado ser um processo que articula 

passado, presente e futuro e onde coexistem antigos e novos fatores de 

determinação, as relações vivenciadas pelo Estado tem, sobretudo um caráter 

dialético, que comporta simultaneamente antagonismos e reciprocidades e, por isso, 

permite que forças desiguais e contraditórias se confrontem e interajam, contribuindo 

para um resultado final (Ibidem).  

 Através desta relação dialética com a sociedade, que abrange todas as 

classes, o Estado acaba por assumir diferentes responsabilidades, atendendo 

demandas e reivindicações discordantes inclusive. Resulta daí seu caráter de poder 

público e o exercício do controle político e ideológico da sociedade, tendo como 
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resultante o estabelecimento de contradições no âmbito geral da mesma (PEREIRA-

PEREIRA, 2008). 

 No âmbito do Estado moderno tais contradições vão servir tanto de base 

como também serão consequência, do desenvolvimento da teoria liberal clássica, 

reforçadas em nossos tempos pela teoria neoliberal cuja ideia central é "o livre jogo 

das forças de mercado, sem nenhuma interferência, o que levaria a uma melhor 

utilização dos fatores produtivos em beneficio de toda a coletividade" (SOARES, 

2009,  p. 15) dentro de um esquema que atende sobremaneira aos interesses do 

capital e reforça o quadro de divisão internacional do trabalho. 

 Poulantzas (1980), avançando a partir do conceito de Estado ampliado de 

Gramsci, vê o Estado como uma arena de lutas, configurada por contradições de 

classes e atravessada pelo movimento da sociedade, que se legitima não somente 

por meio dos aparelhos coercitivos, mas também por sua forte presença na 

economia. 

 Para este autor, a análise do Estado (e do poder) capitalista não pode 

somente se resumir, em suas relações constitutivas à economia, ao seu 

relacionamento com as relações de produção e com a divisão social capitalista do 

trabalho no sentido geral (Ibidem).  

 O conjunto das ações estatais no seu plano restrito, como por exemplo, a 

violência repressiva, apregoação ideológica, normatização disciplinar, entre outras, 

estariam em estreita relação com as funções do Estado na economia. O papel 

econômico do Estado, portanto, só seria circunscrito, em toda a sua pertinência e no 

conjunto de suas variantes, quando compreendido até e inclusive nesses aspectos 

(Ibidem). 

 Tampouco, a disposição do Estado em vistas da acumulação e da reprodução 

do capital, pode ser apreendida como algo novo ou característico do capitalismo em 

sua fase monopolista. Em seu estágio conhecido como Estado liberal, vigente à 

época do capitalismo mercantilista, o mesmo já detinha um papel econômico 

importante (Ibidem). 

 Faz-se necessário então, a compreensão da articulação recíproca do espaço 

político (Estado) e do espaço da economia (da reprodução do capital) e como esses 

espaços se auto-delimitam a partir desta articulação. Deve-se considerar que o 

espaço, o objeto e o conteúdo respectivos do político e da economia, se modificam 
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em função dos diversos modos de produção e que o mesmo aconteceu, por 

exemplo, com relação aos diversos estágios e fases do capitalismo. De modo 

análogo, podemos afirmar que é na modificação mesma dos espaços respectivos do 

Estado e da economia que se insere o atual papel do Estado na acumulação e 

reprodução do capital (Ibidem). 

 Decorre daí que, o conjunto das operações do Estado se reorganize 

atualmente em relação ao seu papel econômico, e isso vai além de suas funções 

puramente estatais, ocasionando consideráveis transformações institucionais que 

afetam o conjunto dos aparelhos estatais, e que tem precisamente por fio condutor 

seu atual papel econômico (Ibidem). 

 Assim, neste sentido, além da organização do Estado, numa dada época 

histórica ser diretamente influenciada pelas forças sociais que predominam nestas 

sociedades, o jogo das forças sociais e o conjunto da sociedade, também são 

responsáveis por incutir no Estado, um conjunto de tendências, que levam o aparato 

estatal a privilegiar um ou outro caminho, conforme é claro os interesses 

econômicos das classes que detêm o poder41 (IANNI, 1989). 

 Por conseguinte nos remetemos à discussão sobre as origens e 

peculiaridades das principais formas históricas do Estado brasileiro, ou seja, as 

formas oligárquica, populista e a militarista, a partir da premissa de que as mesmas 

são mais bem elucidadas quando se estudam as condições sociais, políticas e 

culturais da formação do capitalismo no Brasil (IANNI, 1989).  

  

2. 2 - Do Brasil Colônia ao Imperial 

  

 Na análise da forma do desenvolvimento capitalista no Brasil, consideramos 

relevante salientar, conforme nos lembra Furtado (2007), que todo o processo de 

colonização e ocupação econômica das terras americanas é um episódio da 

expansão comercial do continente europeu.  

  

                                                
41Tal visão será de fundamental importância para a compreensão das políticas públicas 
desenvolvimentistas postas em curso pelo Estado brasileiro a partir dos anos 1950 e que 
sobremaneira influenciarão as atividades econômicas desenvolvidas no âmbito regional do objeto de 
estudo da presente pesquisa (nota do autor) 
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 Particularmente, no caso brasileiro, vale destacar que tivemos uma 

colonização entrelaçada na expansão portuguesa ultramarina (FAORO, 1997). Isto 

implica que os rumos da investida colonial ibérica nas Américas, não podem ser 

separados das transformações e vicissitudes decorrentes dos conflitos e rivalidades 

entre os estados nacionais metropolitanos europeus àquela época (BELLUZO, 

2006). 

 Nesta linha de pensamento acreditamos que, para melhor elucidação do 

processo de desenvolvimento histórico da burguesia nacional, devemos inicialmente 

melhor compreender a origem da dominação e a formação da estrutura 

administrativa brasileira no período colonial (SOUZA FILHO, 2006).  

 Para tanto, nos remetemos a Revolução Portuguesa do final do século XIV, 

um século antes da chegada dos portugueses ao Brasil, de forma mais precisa ao 

período de 1383-1385.  

Esta revolução, considerada a mais profunda e mais permanente de todas as 

revoluções do reino de Portugal (FAORO, 1997), conformará aquele reino  uma 

estrutura de Estado forte e centralizada, que sob o comando da Coroa, agirá como 

agente econômico ativo, dando maior dinamismo às atividades comerciais, haja vista 

que apesar de continuar no poder, a nobreza portuguesa passa a compartilhá-lo 

com a fração burguesa que começa a ascender no seio daquela sociedade, já no 

limiar do Renascimento Europeu (SOUZA FILHO, 2006) 

 Como resultado, se por um lado a nobreza portuguesa não perde seu papel 

principal na estrutura de poder, a mesma se vê forçada a compartilhá-lo, o que 

diferenciará o Estado português da maioria dos países europeus à época, que ainda 

se encontravam fortemente estruturados em bases feudais, com o poder 

descentralizado, dividido entre os senhores feudais e uma burguesia comercial 

emergente, porém sem influência política determinante (Ibidem). 

 Essa nova formatação do poder da Coroa portuguesa é o que nos interessa 

especificamente para o plano da análise que aqui desenvolvemos, pois se trata de 

uma estrutura de governo que se define a partir do estabelecimento de uma ordem 

patrimonialista de estamento ao tempo que delimita o marco da implementação do 

projeto mercantilista ao nível do continente europeu, e que influenciará 

sobremaneira a estrutura administrativa de poder do Brasil Colônia. 
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 Neste sentido para Souza Filho (2006) a revolução portuguesa configurará 

uma: 

[...] “ordem administrativa patrimonialista de estamento” [...] altamente 
centralizada, com um quadro administrativo com um bom nível de 
especialização, [...] que se organiza com base na relação de confiança que 
estabelece com o rei, vincula-se a uma lógica tradicional de dominação, 
fundada na lealdade que se deve ter ao poder exercido pelo senhor. 
Simultaneamente, ao não se diferenciar o interesse público dos interesses 
privados do rei, reforça-se o caráter patrimonial dessa ordem administrativa 
tradicional (SOUZA FILHO, 2006, p. 120-121) 

 Tal estrutura administrativa constituirá a base da organização administrativa 

brasileira que se desenvolveu ao longo do período colonial. O Brasil colônia, será 

administrado a partir da configuração do Estado português (Ibidem).  

 Todavia, na era colonial as instituições aqui formadas foram, quando muito, 

uma cópia com grandes distorções, do que eram em Portugal, em virtude da 

expressiva ausência de quadros especializados no Brasil Colônia, somada a grande 

extensão territorial do país, assim como a consequente dificuldade para sua 

ocupação42. Além do mais, o objetivo da colonização estava centrado na exploração 

mercantil, já que as riquezas aqui exploradas eram encaminhadas à metrópole para 

sustentar a nobreza e garantir os lucros da burguesia comercial (FAORO, 1997). 

 Decorre daí então que a principal característica do governo do Brasil Colônia 

é a prevalência da lógica da concentração de poder de Estado e centralização 

administrativa nas capitais ou sedes secundárias, deixando o resto do território 

nacional praticamente sem um aparato governamental institucional e muitas vezes a 

centena de léguas da autoridade mais próxima (PRADO JR. 2011; SOUZA FILHO, 

2006) 

 Tal fato permitirá, em virtude da flagrante deficiência de especialização e 

ordenamento racional das ações da esfera administrativa da Colônia, que em 
                                                
42 Referindo-se à ocupação do território brasileiro no período colonial (século XVI-início do século 
XIX), Prado Jr. (2011) relata que: "Cerca de 60% da população colonial, ou seja, quase 2 milhões de 
habitantes, concentram-se numa faixa litorânea que não avança para o interior, nos seus pontos de 
maior largura, algumas dezenas de quilômetros. Sobra para todo o resto do território, 90% ou mais da 
área, menos da metade do total. [...] Localizado aí de início, o povoamento só começa a penetrar o 
interior, propriamente no segundo século. [...] Mesmo no segundo século, a penetração é tímida. [...] 
A dispersão pelo interior intensa e rápida, é da primeira metade do século XVIII, quando o ouro, 
descoberto sucessivamente em Minas Gerais (último decênio do século XVII), Cuiabá em 1719, e 
Goiás seis anos depois, desencadeia o movimento. Afluem então para o coração do continente levas 
sobre levas de povoadores. [...] Mas a febre seria de curta duração. Já em meados do século, as 
minas começam a dar sinais de cansaço; a decadência franca é do terceiro quartel do século. Cessa 
então a corrente de povoamento para o interior; e até em muitos casos ela se inverte. Renasce o 
litoral e a agricultura recupera a primazia." (PRADO JR. 2011, p. 37-38) 
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contrapartida, ganhem espaço no âmbito institucional do governo colonial, as 

práticas patrimonialistas e, consequentemente uma grande absorção privada das 

riquezas públicas por parte dos agentes públicos representantes do Rei (SOUZA 

FILHO, 2006). 

 Corroboram este raciocínio as palavras de Faoro (1997): 

O senhor de tudo, das atribuições e das incumbências, é o rei - o 
funcionário será apenas a sombra real. Mas a sombra, se o sol está longe, 
excede a figura [...] Os vícios que a colônia revela nos funcionários 
portugueses se escondem na contradição entre os regimentos, leis e 
provisões e a conduta jurídica, com o torcimento e as evasivas do texto em 
favor do apetite e da avareza. O P.e Antônio Vieira volve sua lança oratória 
contra dois abusos do sistema, com a crítica a rapinagem burocrática e a 
drenagem de recursos para a metrópole: "Perde-se o Brasil, Senhor 
(digamo-lo em uma palavra), por que alguns ministros de Sua Majestade 
não vêm cá buscar o nosso bem, vêm cá buscar nossos bens.... El-Rei 
manda-os tomar Pernambuco, e eles contentam-se com o tomar ... Esse 
tomar o alheio, ou seja o do Rei ou dos povos, é a origem da doença; e as 
várias artes e modos e instrumentos de tomar são os sintomas, que, sendo 
de sua natureza muito perigosa, a fazem por momentos mais mortal. E 
senão, pergunto, para que as causas dos sintomas se conheçam melhor: - 
Toma nesta terra o ministro da Justiça ? - Sim, toma. - Toma o ministro da 
fazenda? - Sim, toma. - Toma o ministro da milícia? - Sim, toma - Toma o 
ministro do Estado? - Sim, toma." (FAORO: 1996, p. 171-173) 

 Vale ainda destacar, principalmente em termos econômicos e sociais e com 

claros reflexos na estruturação política e administrativa, o fato de no Brasil Colônia a 

propriedade rural ter se constituído na principal unidade de agrupamento da 

população43 e, portanto de certa forma reger e organizar a vida social, pois cercado 

da família, escravos, agregados e vadios, o proprietário rural acabou por conformar 

assim um clã patriarcal. 

 Em termos práticos o proprietário rural expressa de fato, o poder existente na 

sociedade colonial, num contexto em que o mesmo inclusive se aristocratiza, 

deixando a propriedade rural de expressar apenas a unidade escravista e de 

exploração econômica da colônia, mas também o poder político local (Souza Filho, 

2006) 

                                                
43 Reforça tal afirmação Holanda (1995) para quem: "Toda a estrutura de nossa sociedade colonial 
teve sua base fora dos meios urbanos. É preciso considerar este fato para se compreender 
exatamente as condições que, por via direta ou indireta, nos governaram até muito depois de 
proclamada nossa independência política e cujos reflexos não se apagaram ainda hoje. Se [...] não foi 
a rigor uma civilização agrícola o que os portugueses instauraram no Brasil, foi, sem dúvida, uma 
civilização de raízes rurais. É efetivamente nas propriedades rústicas que toda vida da colônia se 
concentra durante os séculos iniciais da ocupação europeia: as cidades são virtualmente, se não de 
fato, simples dependências delas.” (HOLANDA, 1995, p. 73) 
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 Por outro lado, em outro plano dessa sociedade, configura-se o setor militar 

da colônia, estruturado a partir dos corpos de ordenanças, órgãos administrativos, 

tropas de linha, as milícias, a Igreja e seu clero, que situados na dependência do 

grande domínio dos proprietários rurais servirão de acessórios a este poder, como 

historicamente o demonstram as capelas de engenho e seu capelães e a igrejas das 

freguesias e seus párocos (PRADO JR. 2011).  

 Especificamente as ordenanças como forças locais serão fundamentais para 

manter a ordem legal e administrativa do Brasil (SOUZA FILHO, 2006). Para lograr, 

no entanto êxito em tal intento, haja a vista a unidade econômica e social da colônia 

estar nas mãos dos proprietários rurais, restará a Coroa Portuguesa, como única 

saída, deixar nas mãos dos senhores rurais o poder das ordenanças locais, como 

bem o assinala Prado Jr. (2011): 

O que facilitou a tarefa das ordenanças [...] foi a preexistência na sociedade 
colonial de uma hierarquia social já estabelecida e universalmente 
reconhecida. [...] tal estrutura social abriu caminho para o estabelecimento 
das ordenanças: não houve mais que oficializar esta situação de fato, 
constituir com aqueles "clãs" os corpos destas últimas. E foi o que se fez 
colocando chefes e mandões locais nos postos de comando das 
ordenanças. Revestidos de patentes e de uma parcela de autoridade 
pública, eles não só ganharam em prestígio e força, mas se tornaram em 
guardas da ordem e da lei que lhes vinham ao encontro; e a administração, 
amputando-se talvez com esta delegação mais ou menos forçada de 
poderes, ganhava uma arma de grande alcance: punha a seu serviço uma 
força que não podia contrabalançar, e que de outra forma teria sido 
incontrolável. E com ela penetraria a fundo na massa da população, e teria 
efetivamente a direção da colônia (PRADO JR. 2011, p. 347) 

 Dessa forma, a partir desse "élan forjado no período colonial" (SOUZA FILHO, 

2006, p. 128) se conformará o início do fortalecimento do poder e da dominação dos 

proprietários rurais, ao tempo que se dará dentro da lógica patrimonialista presente 

nas estruturas de poder local, a incorporação dos interesses agrários pelo poder 

central (Ibidem) 

 Desta conjuntura constituir-se-ia à dimensão patrimonialista da administração 

pública brasileira, configurada a partir de dois vetores centrais: um da estrutura de 

dominação da coroa, conformado pela transmutação da ordem administrativa 

portuguesa para o Brasil, e aquele forjado pelo próprio desenvolvimento da estrutura 

econômica, social e política da ordem colonial brasileira, na qual o poder dos 

proprietários rurais será fundamental para a garantia da ordem legal e administrativa 

ditada pela coroa (Ibidem). Feitas estas considerações, nos remetemos aos 
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acontecimentos políticos da Europa de fins do século XVIII e início do século XIX, 

que modificam de forma incisiva a relação entre Metrópole e o Brasil Colônia. 

Neste período tais relações passam a sofrer alterações significativas, tanto a 

partir da abertura dos portos em 180844, em face da ocupação do reino português 

pelas tropas francesas, como do estabelecimento dos tratados de 181045 que 

privilegiam sobremaneira a Inglaterra já configurada à época como uma grande 

potência, com direitos de extraterritorialidades e tarifas preferenciais extremamente 

baixas, e que se conformarão na primeira metade do século XIX em uma séria 

limitação à autonomia do governo brasileiro no setor econômico (FURTADO, 2007). 

 Vale destacar os marcos fundamentais deste período que são a separação 

definitiva de Portugal em 1822, o acordo com o qual a Inglaterra consolida sua 

posição em 1827 e a eliminação do poder pessoal de D. Pedro I, que como primeiro 

imperador foi forçado a renunciar em 1831. 

 Particularmente este último movimento, embora limitado ao Rio de Janeiro, 

tinha apoio geral e contou com muito mais participação popular que a 

Independência, já que à multidão que clamava por reformas de cunho liberal no 

Campo de Santana, se uniram a tropa e vários políticos, num raro momento de 

confraternização (CARVALHO, 2010) abrindo assim espaço para classe colonial 

                                                
44Conforme relata Dannemann (2010): "O Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas foi uma 
carta régia promulgada pelo príncipe regente Dom João, de Portugal [...] no contexto da Guerra 
Peninsular, travada na Península Ibérica de 1807 a 1814, entre Napoleão Bonaparte e os espanhóis, 
portugueses e ingleses. Foi a primeira Carta Régia promulgada pelo Príncipe Regente no Brasil, [...] 
Por esse diploma era autorizada a abertura dos portos do Brasil ao comércio com as nações amigas 
de Portugal, do que se beneficiou largamente o comércio britânico. O texto marcou o fim do Pacto 
Colonial, o qual na prática obrigava a que todos os produtos das colônias passassem antes pelas 
alfândegas em Portugal, ou seja, os demais países não podiam vender produtos para o Brasil, nem 
importar matérias-primas diretamente das colônias alheias, sendo forçados a fazer negócios com as 
respectivas metrópoles." (DANNEMANN, 2010, p. 01) 

45Referindo-se a estes tratados firmados entre o governo português e a Inglaterra, para Caldeira 
(2012) os mesmos: “[...] consolidam o predomínio britânico sobre o comércio luso-brasileiro. Eles 
instituem, entre outras medidas, que sobre os produtos ingleses passam a incidir taxas de importação 
menores (15%) do que produtos comercializados pelas demais nações (24%), e menores até mesmo 
do que as mercadorias trazidas em embarcações nacionais (16%). Com o seu poderio econômico 
lastreando a monarquia portuguesa, os ingleses obtêm inúmeras vantagens comerciais. Além disso, 
os tratados colocam em risco o tráfico que alimentava a escravidão no Brasil; concedem liberdade de 
culto aos ingleses; e frustram uma eventual instalação de indústrias no Brasil, dada a competição das 
manufaturas inglesas. Como resultado geral, enfraquecem ainda mais as finanças já combalidas do 
governo português, cujo território encontra-se ocupado pelas invasões francesas e cuja força política 
no cenário internacional está em total declínio." (CALDEIRA, 2012, p. 01) 
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dominante formada pela grande oligarquia agrária de exportação, ascender de forma 

definitiva ao poder (FURTADO, 2007) 

 Corrobora ainda para essa visão a afirmação de Holanda (1995): 

Na Monarquia eram ainda os fazendeiros escravocratas e eram filhos de 
fazendeiros, educados nas profissões liberais, quem monopolizava a 
política, elegendo-se ou fazendo eleger seus candidatos, dominando os 
parlamentos, os ministérios, em geral todas as posições de mando, e 
fundando a estabilidade das instituições nesse incontestado domínio 
(HOLANDA, 1995, p. 73). 

 Isto posto, numa análise mais de ordem econômica, a despeito do fato da 

Independência ser considerada o marco histórico definitivo do ‘fim da era colonial’, 

resta inconteste que foi a Revolução Industrial (resultante de políticas mercantilistas 

executadas por uma Inglaterra forte e centralizadora), que representou o golpe fatal 

para o sistema colonial (BELLUZO, 2006). 

 Especificamente para a América Latina, a Revolução Industrial traz consigo o 

início da crise das economias coloniais, ao estimular de maneira decisiva a ruptura 

do pacto colonial e constituição dos Estados nacionais. Muito embora não destrua a 

estrutura principal destas economias, conformada pelo trabalho sob regime de 

escravidão46 (FURTADO, 2006) a concentração de renda e o monopólio do poder 

pelas elites. 

 O rompimento do estatuto colonial a partir da Independência, vai desencadear 

uma série de processos ligados à organização de um Estado nacional, que darão 

margem a um novo estilo de ação econômica, conformando um padrão burguês de 

civilização, bastante peculiar, posto que determinado por condições e fatores 

                                                
46 Carvalho (2010) referindo-se ao regime escravocrata do Brasil colonial e imperial, afirma que: "O 
fator mais negativo para a cidadania foi a escravidão. Os escravos começaram a ser importados na 
segunda metade do século XVI. A importação continuou ininterrupta até 1850, 28 anos após a 
independência. Calcula-se que até 1822 tenham sido introduzidos na colônia cerca de 3 milhões de 
escravos. Na época da independência, numa população de cerca de 5 milhões, incluindo uns 800 mil 
índios, havia mais de 1 milhão de escravos. Embora concentrados nas áreas de grande agricultura 
exportadora e de mineração, havia escravos em todas as atividades, inclusive urbanas. Nas cidades 
eles exerciam várias tarefas dentro das casas e na rua. Nas casas, as escravas faziam o serviço 
doméstico, amamentavam os filhos das sinhás, satisfaziam a concupiscência dos senhores. Os filhos 
dos escravos faziam pequenos trabalhos e serviam de montaria nos brinquedos dos sinhozinhos. Na 
rua, trabalhavam para os senhores ou eram por eles alugados. Em muitos casos, eram a única fonte 
de renda de viúvas. Trabalhavam de carregadores, vendedores, artesãos, barbeiros, prostitutas. 
Alguns eram alugados para mendigar. Toda pessoa com algum recurso possuía um ou mais 
escravos. O Estado, os funcionários públicos, as ordens religiosas, os padres, todos eram 
proprietários de escravos. Era tão grande a força da escravidão que os próprios libertos, uma vez 
livres, adquiriam escravos. A escravidão penetrava em todas as classes, em todos os lugares, em 
todos os desvãos da sociedade: a sociedade colonial era escravista de alto a baixo.” (CARVALHO, 
2010, p. 19-20)  
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histórico-sociais da realidade brasileira, e que não refletiu, necessariamente o 

modelo clássico europeu de revolução burguesa (PRADO JR., 1978; CÉSAR, 2008). 

 Não houve no plano da sociedade nacional a necessidade histórica de 

destruir um modo de produção anterior a expansão do modo de produção capitalista, 

o que permitiu que a expansão capitalista do século XIX se conformasse sem 

alterações na estrutura agrária pré-existente (CÉSAR, 2008)  

 Assim ao invés de uma revolução burguesa "autêntica" de baixo para cima, 

observou-se no âmbito nacional exatamente o contrário; um arranjo de cúpula "de 

cima para baixo", que privilegiou e preservou os interesses imperialistas, dado que 

não houve mudança política em termos de quem detinha o poder, de forma 

concomitante à exclusão das forças populares e a utilização dos aparelhos de 

repressão e de intervenção econômica por parte do Estado (Ibidem). 

 Trata-se de uma peculiar característica nacional e que sobremaneira vai 

afetar toda a nossa evolução econômica desde então, haja vista que, no Brasil,a 

evolução do capitalismo, em termos de realidade histórica interna, não teve a 

mesma significação que em outros países da Europa e nos Estados Unidos.  

 Na realidade o que restou de certa forma estabelecido ao nível da sociedade 

nacional, foi "uma revolução dentro da ordem" segundo César (2008). Nas palavras 

da autora: 

[...] uma aparente incongruência entre a manutenção de uma ordem social 
herdada do estatuto colonial e a edificação de um Estado nacional moderno, 
entre dominação estamental e normas constitucionais, entre o elemento 
senhorial e o "cidadão", subjacente ao processo gradual de adaptação da 
sociedade nacional aos requisitos da ordem legal vigente. Uma adaptação 
que filtrava as formas de poder instituídas legalmente e convertia o 
liberalismo em privilégio social dos estamentos dominantes. Deste modo a 
democracia se convertia ao particularismo dos "iguais" ou "cidadãos-
válidos", que reduziam o Estado (e seu aparato administrativo, policial, 
militar, jurídico e político inerente à ordem legal) a um instrumento de 
validação de seus interesses gerais. (CÉSAR, 2008, p. 62) 

 Nessa linha de pensamento, a gênese e trajetória da revolução burguesa 

representaram muito mais uma contra-revolução, posto que desde a sua formação, 

renunciou-se ao sentido revolucionário preconizado pelas revoluções liberais, a 

despeito de ter tomado como base o padrão democrático-burguês clássico das 

mesmas (Ibidem). 
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 Tratou-se muito mais de uma "revolução passiva"47 se utilizando do conceito 

enunciado por Gramsci. "Um processo de modernização capitalista sem por isso ser 

obrigado a realizar uma ‘revolução democrático-burguesa’ ou de ‘libertação nacional’ 

segundo o modelo jacobino48" (COUTINHO, 1989: 121). 

 Corrobora tal visão Werneck Vianna (2004), afirmando que: 

Com efeito, o Brasil, mais que qualquer outro país da América Ibérica, esta 
vasta região do continente americano que chega à modernização em 
compromisso com o seu passado, pode ser caracterizado como o lugar por 
excelência da revolução passiva. Como notório aqui, a história da ruptura 
com o pacto colonial, do processo da independência e da formação de um 
novo Estado-nação, diferiu da experiência da América Hispânica, que se 
revestiu, ao menos em parte em seu impulso inicial, das características de 
um típico processo revolucionário nacional-libertador, abortado, no caso 
brasileiro, pelo episodio da transmigração da família real, quando a Colônia 
acolhe a estrutura e os quadros do Estado metropolitano (WERNECK 
VIANNA, 2004, p. 43) 

  

 Combinando, segundo Fernandes (2005), transformação capitalista e 

dominação burguesa, a revolução burguesa nacional sob as condições econômicas 

e histórico-sociais específicas do país, que não implicaram na repetição "ipsis litteris" 

do clássico modelo de revolução democrático-burguês, se conformou numa 

associação entre desenvolvimento capitalista dependente e autocracia (CÉSAR, 

2008). 

 Em sua forma incipiente, esse capitalismo balizado com os "mores" nacionais, 

no interior de uma sociabilidade forjada pelas condições de exploração colonial e 

fundada no escravismo (CÉSAR, 2008), exprimiu a reorganização econômica e 

política do "mundo colonial", sob clara hegemonia inglesa, entrelaçado numa teia 

invisível de dependências econômicas, produzida pelo próprio capitalismo no nível 
                                                
47Conforme Coutinho (1989): “A literatura sobre Gramsci é hoje unânime em reconhecer que a noção 
de "revolução passiva ou ‘revolução-restauração’ ocupa um posto de destaque nas reflexões contidas 
nos Cadernos. [...] Deve-se sublinhar, antes de mais nada, que um processo de revolução passiva, 
ao contrário de uma revolução popular, realizada a partir "de baixo", jacobina, implica sempre a 
presença de dois momentos: o da "restauração" (na medida em que é uma reação à possibilidade de 
uma transformação efetiva e radical "de baixo para cima") e o da "renovação" (na medida em que 
muitas demandas populares são assimiladas e postas em prática pelas velhas camadas dominantes)” 
(COUTINHO,1989, p. 122). 
48A origem histórica do termo jacobino relaciona-se as facções políticas francesas surgidas após a 
Revolução Francesa de 1789. Eram denominados de jacobinos os representantes de facções 
revolucionárias da classe média liberal. Como defendiam uma maior participação popular no governo, 
os jacobinos eram considerados revolucionários radicais e formavam um grupo oposto aos 
representantes da burguesia provinciana detentora dos grandes negócios, liberais moderados, 
popularmente conhecidos como Girondinos. (HOBSBAWM, 2010, p. 112-117) 
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da organização internacional da economia, configurando-se muito mais como uma 

espécie de "neocolonialismo" (FERNANDES, 2008). 

 Neste pormenor, prevalece o papel histórico de um Estado nacional de 

caráter elitista e antipopular, que reiteradamente adota soluções autoritárias "por 

cima" e "pelo alto", direcionando a ação estatal conforme os ditames das classes 

dominantes e que conforma o caráter da contra-revolução burguesa brasileira 

(CÉSAR, 2008). 

 Corrobora tal linha de pensamento César (2008),relatando que: 

Seguindo este raciocínio, Oliveira (2003)50 afirma que a expansão do 
capitalismo no Brasil ocorreu com a introdução de relações novas no 
arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo, o que expressa um modo 
singular de compatibilizar a acumulação global. [...] Ou seja, o "caráter 
produtivo do atraso" foi o condômino da expansão capitalista. O resultado 
desse processo, segundo o autor, levou o sistema, inexoravelmente, a uma 
concentração da renda, da propriedade e do poder. A burguesia não 
compartilhou o projeto de emancipação nacional e voltou às costas à 
aliança com as classes subalternas, preferindo a aliança com o capital 
internacional. (CESAR, 2008, p. 34-35). 

 Posteriormente, consolidada a hegemonia mundial inglesa e reorganizado o 

mercado internacional sob o impacto da primeira Revolução Industrial, esta forma 

neocolonial de dominação econômica cede lugar a um controle externo mais sutil e 

de caráter puramente econômico. 

Tal comportamento foi caracterizado por um imperialismo econômico, imposto 

como um produto da existência de uma ordem econômica mundial, na qual as 

nações dependentes se especializavam de uma forma ou outra, em funções 

econômicas vinculadas as dinâmicas das economias nacionais dominantes, 

estabelecendo um padrão de desenvolvimento econômico no qual seu crescimento 

econômico ficava subordinado aos interesses, à política e às potencialidades 

econômicas destas nações (FERNANDES, 2008).  

 Trata-se do período histórico em que surge o capitalismo monopolista51, 

articulado a partir de um fenômeno global, também conhecido como estágio 

imperialista (FERNANDES, 2008; NETTO, 2011) 

                                                
50 OLIVEIRA, Francisco de – Crítica à razão dualista: o ornitorrinco. – Editora Boi tempo – São Paulo 
– 2003 – 150 p.  
51Para Mandel (1982) o capitalismo monopolista é a "fase de desenvolvimento do modo de produção 
capitalista em que um aumento qualitativo da concentração e centralização do capital leva à 
eliminação da concorrência dos preços de toda uma série de setores-chave da indústria, em que são 
feitos acordos monopolistas, nos quais umas poucas empresas dominam completamente um 
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 Tal período conforme nos narra Souza Filho (2006): 

[...] caracteriza-se por ser uma etapa do capitalismo onde ocorre a 
tendência à monopolização dos mercados para obtenção de super-lucros. 
Cartéis, oligopólios, trustes e “acordos de cavalheiros” passam a ser as 
estratégias dos capitalistas para forçarem a elevação de preços e reduzirem 
os processos de concorrência, visando a produção de superlucros. Além 
dessa estratégia, esse período é marcado pelo aumento da produtividade 
advindo das inovações tecnológicas do período, tanto em relação à 
maquinaria, quanto em relação à organização do trabalho (SOUZA FILHO, 
2006, p. 24) 

 Trata-se de uma época, em que irromperam no plano nacional, vários 

acontecimentos de grande importância, com destaque para a campanha 

abolicionista, a imigração europeia para a zona cafeeira e os centros urbanos mais 

importantes; os primórdios da industrialização nacional; a abolição da escravatura e 

a proclamação da República (IANNI, 1987). 

 Entretanto, torna-se importante frisar, que neste momento em que o sistema 

econômico-social ingressa num período de transformações aceleradas, também 

surge um antagonismo essencial entre a mão de obra escrava e a mercadoria. Tal 

fato decorre de que a associação da produção mercantil e a escravatura foram 

eficazes nos moldes do antigo regime colonial. Porém, a partir de meados do século 

XIX, com a modificação da estrutura econômico-social, uma nova racionalidade 

inerente a economia mercantil ganha espaço no sistema social, revelando-se o 

escravo, aos olhos do fazendeiro do café (agora muito mais um empresário do que 

fazendeiro propriamente dito), um investimento relativamente oneroso e portanto 

antieconômico (Ibidem). 

 Desse modo, apesar de aparecer no plano ideológico da sociedade como 

uma contradição entre a escravidão e a liberdade, esta contradição no plano da 

economia, configurou-se de fato, entre a mercadoria e o trabalho escravo e 

constituiu objetivamente o conteúdo base de toda a campanha abolicionista e do 

movimento pela imigração europeia, principalmente quando se leva em 

                                                                                                                                                   
mercado após outro, onde o capital bancário se funde cada vez mais com o capital industrial, 
formando o capital financeiro, onde uns poucos e grandes grupos financeiros dominam a economia 
de cada país capitalista; esses monopólios gigantescos dividem entre sí os mercados mundiais de 
mercadorias-chave e as potências imperialistas dividem o mundo em impérios coloniais ou áreas de 
influência semicoloniais. Uma tendência a 'regular' (isto é, limitar) os investimentos e a produção nos 
setores monopolizados vigora a partir daí, a despeito do surgimento dos superlucros monopolistas, de 
maneira que o excesso de acumulação leva a uma busca frenética de novos mercados para o 
investimento de capital, e daí ao crescimento das exportações de capital” (MANDEL, 1982, p. 412) 
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consideração a necessidade da criação de um mercado efetivo de mão de obra, com 

base no trabalho livre (Ibidem).  

 Resulta daí, que tanto a abolição da escravatura como a imigração se 

conformam como consequências diretas do remanejamento do mercado de trabalho 

em função de uma nova dinâmica econômico-social que se encontrava em curso. 

Neste sentido afirma Ianni (1987): 

É durante a segunda metade do século XIX que a sociedade brasileira, 
profundamente marcada por relações coloniais (com Portugal e, depois, a 
Inglaterra), começa a sofrer a diferenciação interna que caracterizará a sua 
relativa autonomia e singularidade [...] Por isso, toda a época em questão, 
em seus acontecimentos mais importantes e secundários ou reflexos, 
somente se torna efetivamente explicada quando examinada com referência 
à coexistência da produção mercantilizada (café, açúcar, cacau, algodão, 
borracha, couro, erva-mate, etc.) com o regime escravocrata. Durante a 
segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira é governada pela 
contradição entre a mercadoria e o escravo. Ou seja, é nessa época que a 
contradição entre o modo de produção e as relações de produção se torna 
aberta e incômoda, impondo-se seu desenvolvimento (IANNI, 1987, 
p.11;14).  

 Por conseguinte à medida que as funções desta integração do capital se 

concretizam em termos históricos, no plano nacional a industrialização aparece e se 

firma como um processo de modernização típico, que a despeito de ser alimentado e 

sustentado a nível interno, é fomentado e graduado em padrões externos 

(FERNANDES, 2008).  

 Nas palavras de Fernandes (2008): 

Na era do capitalismo industrial a nação [brasileira] atinge seu maior nível 
de riqueza e desenvolvimento mas configura, igualmente, a plenitude do 
capitalismo dependente. Nesse sentido o condicionamento econômico 
externo praticamente serviu de baliza ao desenvolvimento da economia 
brasileira. Em consequência, as tendências à integração do capitalismo 
comercial e financeiro consolidam-se finalmente, cabendo-nos uma 
industrialização dependente em sua forma e em sua substancia. A 
revolução burguesa desenrola-se, pois, em um quadro imprevisto na 
transição do século XIX para o século XX. Ela não leva a uma crescente 
autonomização econômica, mas ao tipo mais complexo, sutil e completo de 
dependência econômica, que já pesou sobre o destino desta Nação 
(FERNANDES, 2008, p. 155). 

  Temos então em meados da segunda metade do século XIX, um 

Estado brasileiro responsável pela criação e expansão de novas condições 

econômicas, sociais e culturais, componentes estruturais de uma sociedade nacional 

emergente, dado que nascido liberal em seus fundamentos formais, mas que na 



69 

 

prática serve de instrumento da dominação patrimonialista53, uma vez que se 

configura como meio de continuidade do poder e prestígio social das elites dos 

estamentos senhoriais (Ibidem).  

 Particularmente, tal fato, a despeito de revelar uma ruptura irreversível com o 

passado colonial e com a tradição cultural a ele adjacente revela por outro lado 

também uma mudança de orientação prática das elites, que passam a se 

comprometer com processos histórico-sociais que transcendiam inclusive seus 

próprios papéis sociais (Ibidem).  

 Tais mudanças históricas desencadeadas a partir do rompimento com o 

passado colonial, vão propiciar e ao mesmo tempo exigir, o surgimento de novas 

posturas sociais por parte das camadas dominantes, no sentido de que possam ser 

estabelecidas novas bases econômicas, notadamente capitalistas em consonância 

com o espírito da democracia liberal, mas que, no entanto continuam impregnadas 

de práticas arcaicas de cunho patrimonialistas e por privilégios estamentais.  

  No que tange a competitividade, nesse contexto histórico paradoxal, a 

expansão do Estado nacional independente e o surto de modernização da economia 

dado sua incorporação direta ao mercado mundial, não necessariamente engendrou 

uma ordem social tipicamente competitiva, nos moldes capitalistas. 

 Tal fato se deu em virtude de ter havido resistências significativas às 

mudanças por parte das camadas estamentais de ordem senhorial, o que por sua 

vez resultou numa série de adaptações deformadoras do espírito competitivo 

capitalista a nível da sociedade nacional. Assim ao invés do surgimento de 

concepções criadoras e construtivas do mercado, imanentes ao "espírito capitalista 

liberal", predominou por parte das elites nacionais, uma posição tacanha e defensiva 

                                                
53 Para Holanda (1995): "No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da família 
patriarcal, o desenvolvimento da urbanização - que não resulta unicamente do crescimento das 
cidades, mas também do crescimento dos meios de comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a 
esfera de influência das cidades - ia acarretar um desequilíbrio social, cujos efeitos permanecem 
vivos ainda hoje. Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, formados 
por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre os domínios do privado e do público. 
Assim, eles se caracterizam justamente pelo que separa o funcionário "patrimonial" do puro burocrata 
conforme a definição de Max Weber. Para o funcionário "patrimonial", a própria gestão política 
apresenta-se como assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os benefícios que 
deles se aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como 
sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem a especialização das funções e o 
esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos “(HOLANDA, 1995, p. 146) 
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em relação às novas forças econômicas, articulada a uma forma típica de privatismo 

econômico (CÉSAR,2008). 

 Dessa forma, a livre-iniciativa e a empresa privada, marcos do modelo liberal, 

em termos práticos foram convertidas a partir deste privatismo (baseado numa 

competição que privilegiava à distribuição desigual de renda e poder) em privilégios 

estamentais, uma vez que deviam ser respeitados e protegidos fora e acima de 

qualquer racionalidade econômica, mesmo a despeito de se ter um ônus a ser 

suportado pela coletividade, graças à posição vantajosa do agente privilegiado 

(CÉSAR, 2008; FERNANDES, 2005). 

 Prova disso é que resultante destes processos, o "espírito burguês" nascente 

no seio da sociedade nacional, não proveio de uma irrupção pela violência e nem 

teve como postulado o rompimento da relação heteronômica do país com o mercado 

internacional; de fato se reproduziu num tipo peculiar de capitalismo, que se alicerça 

sobre uma estrutura de mercado de dimensão heteronômica, porém, ao mesmo 

tempo, com tendências autonômicas54 (CÉSAR, 2008). 

 Fernandes (2005) destaca ainda o papel desempenhado por dois novos 

agentes econômicos nos processos das transformações que marcam o período de 

transição do regime colonial para a sociedade nacional, considerados os 

protagonistas pioneiros da construção do Brasil moderno, a saber, o fazendeiro do 

café e o imigrante (FERNANDES, 2005; CÉSAR, 2008). 

 Tais agentes econômicos, sob o fomento da tradição e da solidariedade 

patrimonialista, conseguiram desenvolver certa mobilidade social no campo das 

elites, a partir da defesa obstinada dos privilégios estamentais, apesar de que a 

manutenção de tais privilégios pouco terem contribuído para o estabelecimento de 

inovações no âmbito econômico, dado representarem um desdobramento do 

passado no presente (Ibidem).  

 Estes novos agentes portadores de privilégios, mesmo que configurados 

como privilégios estamentais intermediários, posteriormente viriam a compor a 
                                                
54Segundo Nagata (2009), o significado dos termos heteronomia e autonomia são respectivamente: 
"condição de pessoa ou grupo que receba de um elemento que lhe é exterior, ou de um princípio 
estranho à razão, a lei a que se deve submeter. - propriedade pela qual o homem pretende poder 
escolher as leis que regem sua conduta [...] se resume na consideração de duas condições subjetivas 
de decisão de que todo indivíduo é portador: a autonomia e a heteronomia. Em suma quaisquer 
decisões que tomamos sobre o quer que façamos nas nossas vidas são sempre movidas ou pela 
nossa própria vontade (autonomia) ou pela vontade do mundo exterior (heteronomia)” (NAGATA, 
2009, p. 01).   
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chamada classe média, que sob a égide da modernização e a democratização, 

conseguiria desta forma sobrepor seus interesses, porém sob a condição de 

continuidade do poder conservador (Ibidem). 

 O desenvolvimento da burguesia brasileira, portanto se dá a partir do 

estabelecimento de uma oligarquia pautada num pacto tácito de dominação política, 

de amplo cunho conservador e moderado espírito modernizador e que visava, 

sobretudo a formação de uma economia capitalista satélite, conectada, portanto às 

transformações próprias ao capitalismo dependente e que de certa forma anulava as 

perspectivas de autonomia e revolução nacional (Ibidem). 

 Entretanto, mesmo "induzido de fora" e circunscrito pelos nexos de 

dependência com o exterior, o desenvolvimento capitalista da sociedade nacional 

emergente, engendrou uma revolução econômica que lançou as bases de um 

sistema de produção capitalista em termos literais. E a partir dos efeitos dinâmicos 

de tal revolução, se desenvolveram no âmbito da sociedade a emergência das 

camadas médias urbanas e a organização sindical e política operária, em resposta 

ao processo de industrialização também emergente (CÉSAR, 2008). 

 Essa situação vai forçar as elites industriais emergentes ao estabelecimento 

de um novo padrão de estruturação dos laços entre sociedade e instituições formais 

no Brasil, com vistas à manutenção de seus privilégios e poder, configurando-se a 

partir daí os marcos iniciais do padrão corporativista no âmbito da sociedade 

nacional brasileira, sobre o qual discorreremos a seguir (CÉSAR, 2008; NUNES, 

2010). 

 

2.3 – Das oligarquias ao desenvolvimentismo 
  

 Em virtude de sua complexidade, a dinâmica da moderna sociedade 

capitalista em termos da estratificação de sua estrutura de classes abre espaço para 

a existência de diversos grupos de interesses55.  

                                                
55Para Nunes (2010 especificamente: “a ação combinada dos grupos de indivíduos está condicionada 
a fatores como a posição do grupo na matriz da estratificação social, o acesso aos recursos políticos, 
os arranjos dominantes para agregação e intermediação de interesses, etc, não se constituindo-se 
portanto, a situação de classe uma base suficiente para a ação coletiva e o conflito político.”(NUNES, 
2010, p. 40) 
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 Segundo Nunes (2010), autor de visão de classe distinta da teoria social 

crítica, mas cuja obra é considerada referência no que concerne aos padrões de 

relações institucionais entre o Estado e a sociedade civil, podemos afirmar que no 

processo de implantação de uma moderna ordem econômica industrial no Brasil, 

entrelaçada às profundas mudanças econômicas e sociais, conformadas à partir da 

construção institucional do Estado brasileiro, emergiram novas instituições, que num 

período de tempo relativamente curto, desempenharam papéis cruciais na formação 

das relações de classe e de padrões de acumulação de capital, inclusive na 

manutenção de relações um tanto "arcaicas" e que de certa forma não refletiam a 

existência de um modo de produção capitalista moderno no país, conforme tratamos 

anteriormente. 

 Nesse sentido para o autor, a partir de: 

[...] uma discussão das características do capitalismo em sociedades 
industriais avançadas, em contraste com sociedades camponesas e 
sociedades capitalistas periféricas e não industrializadas [...] [é possível] 
distinguir diferentes conjuntos de relações possíveis entre modo de 
produção, padrões de ação social e instituições políticas formais, e ainda 
propor que existem quatro padrões institucionalizados de relações ou 
'gramáticas" que estruturam os laços entre sociedade e instituições formais 
no Brasil: clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e 
universalismo de procedimentos. Dos quatro, apenas o último reflete 
claramente a lógica do moderno mercado capitalista (NUNES, 2010, p. 34) 

 Dessa maneira, afim de que possamos melhor apreender o processo de 

consolidação do empresariado a nível nacional, nossa análise se concentra no 

padrão corporativista nacional, num esforço de nomear as formas adquiridas por 

essa relação, que estrutura-se num contexto de avanço da acumulação capitalista; 

de redefinição do papel do Estado e sob a tutela intervencionista do mesmo; em 

paralelo à emergência da classe empresarial brasileira, que embora, parte não 

hegemônica na gênese deste processo, tornar-se ia a partir dos anos 1930, um 

sujeito estratégico no esquema das alianças consolidadoras, do novo regime 

republicano(CÉSAR, 2008). 

 Abarcados no interior dessa ótica, parece nos pertinente entender o padrão 

corporativista nacional a partir da conjuntura da gênese do processo de 

industrialização brasileiro, inclusive apreendendo este processo como o patamar em 

que a revolução burguesa brasileira atinge seu ápice, ou seja a consolidação da era 

burguesa e o fim da era senhorial (antigo regime colonial) que configurariam o início 

da modernidade no Brasil (FERNANDES, 2005). 
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 Ratifica o acima exposto, o fato (muito em virtude do resultado do jogo das 

forças econômicas e políticas, que se manifestaram em escala crescente no seio da 

sociedade brasileira) do desenvolvimento industrial ter se transformado no âmbito da 

sociedade durante o período da Primeira República (1889-1930) na problemática 

maior para todas as classes sociais (IANNI, 1989), expressando de fato a revolução 

burguesa nacional. 

 Neste sentido afirma Fernandes (2005): 

Na acepção em que tomamos o conceito, Revolução Burguesa denota um 
conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, 
psicoculturais e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento 
capitalista atinge o clímax de sua evolução industrial (FERNANDES, 2005, 
p. 239) 

 Requer ainda, que se reafirme, para melhor entendimento do processo 

histórico em análise, a importância da associação intrínseca entre o setor industrial 

nacional emergente e o setor agrário tradicional, este último ancorado na economia 

cafeeira56, o que possibilitou os primeiros passos da indústria brasileira, sobretudo a 

partir de suas iniciativas e dos recursos provenientes do setor agrário-exportador 

(CÉSAR, 2008) 

 Neste sentido nos remetemos às contribuições de Dean (1975) que 

corroboram essa afirmação: 

A industrialização de São Paulo dependeu, desde o princípio, da procura 
provocada pelo crescente mercado estrangeiro do café. [...] O café era a 
base do crescimento industrial nacional, primeiro que tudo, porque 
proporcionava o pré-requisito mais elementar de um sistema industrial - a 
economia monetária. [...] O plantio do café se constituía numa espécie de 
matriz, que definia as possibilidades do empresário. [...] O comércio do café 
não gerou apenas a procura da produção industrial: custeou também 
grande parte das despesas gerais, econômicas e sociais, necessárias a 
tornar proveitosa a manufatura nacional (DEAN, 1975, p. 15) 

 No Brasil, os anos 1920 foram marcados por graves impactos da crise 

mundial que assolava diversos países à época. Em termos econômicos esta crise 

demarcou, de forma expressiva no plano da sociedade nacional, a decadência dos 
                                                
56 Para Martins (2010): "Entre 1850 e 1930, o café foi o principal artigo de exportação da economia 
brasileira, associado em diferentes graus de importância e em diferentes momentos à exportação do 
açúcar e da borracha. Sendo ela uma economia agrária, de tipo colonial, foi o café, desse modo, a 
mercadoria principal e aquela que marcou fundo a organização social e política da sociedade 
brasileira, principalmente a sociedade do Sudeste do país - Rio de Janeiro e São Paulo - que 
determinou acontecimentos social e politicamente fundamentais: a extinção do tráfico negreiro, em 
1850, a libertação progressiva dos escravos negros e a abolição da escravatura, em 1888, a 
proclamação da República, em 1889, a industrialização, a partir dos anos 1880, e a Revolução de 
1930, que pôs fim à hegemonia política dos grandes fazendeiros de café.” (MARTINS, 2010, p. 116) 
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negócios da agroexportação do café, diretamente impactados pela crise financeira 

mundial de 1929, trazendo graves perdas para o setor oligárquico (CÉSAR, 2008; 

WERNECK VIANNA, 1978). 

 No campo político, pôde ser observado um acirramento das disputas internas 

dentro das oligarquias dominantes, em paralelo a uma forte pressão por parte de 

camadas mais populares, naquele momento, ascendidas à posição da classe média, 

no sentido de garantirem sua maior participação no sistema político (Ibidem).  

 De forma concomitante, pôde-se observar a emergência das forças 

organizativas da, ainda precoce, classe operária brasileira, que a partir da 

deflagração de uma onda crescente de greves e manifestações, denota claramente 

para as classes burguesas, sua crescente disposição para lutar contra a exploração 

e o pauperismo vivenciados de forma cotidiana por esta classe57, expondo dessa 

maneira a "questão social" no plano da sociedade brasileira em decorrência desta 

conjunção de fatores (CÉSAR, 2008). 

 Pode-se afirmar que, a partir de tal conjuntura, especificamente nas primeiras 

décadas do século XX, as elites liberais sob a pressão do desafio democrático, 

desafio este configurado não apenas na dimensão política, mas, sobretudo na 

dimensão social, foram impelidas a incorporar a problemática da democracia, 

induzindo a reorientação do papel do Estado e a redefinição do privado perante a 

ordem pública. 

                                                
57 No tocante as condições de vida e trabalho das classes operárias brasileiras no início do século XX 
Iamamoto e Carvalho (2001), explicitam que: "O histórico das condições de existência e de trabalho 
do proletariado industrial [...] mostra a extrema voracidade do capital por trabalho excedente. A 
população operária se constitui em uma minoria - composta majoritariamente por imigrantes - 
marginalizada social e ecologicamente dentro das cidades, [...] essa parcela da população urbana 
vivia em condições angustiantes. Amontoam-se em bairros insalubres junto às aglomerações 
industriais, em casas infectas, sendo muito frequente a carência - ou mesmo falta absoluta - de água, 
esgoto e luz. Grande parte das empresas funciona em prédios adaptados, onde são mínimas as 
condições de higiene e segurança, e muito frequentes os acidentes. O poder aquisitivo dos salários é 
de tal forma ínfimo que para uma família média, mesmo com o trabalho extenuante da maioria de 
seus membros, a renda obtida fica em nível insuficiente para a subsistência. [...] é comum a 
observação sobre a existência de crianças operárias de até cinco anos e dos castigos corporais 
infligidos a aprendizes. [...] O operário contará para sobreviver apenas com a venda diária da força de 
trabalho, sua e de sua mulher e filhos. Não terá direito a férias, descanso semanal remunerado, 
licença para tratamento de saúde ou qualquer espécie de seguro regulado por lei. [...] Não possuirá 
também garantia empregatícia ou contrato coletivo, pois as relações no mercado de trabalho 
permanecem estritamente no campo privado, constituindo contrato particular entre patrão e 
empregado, regido pelo Código Civil. Para suas necessidades de ensino e cultura ficarão, 
basicamente, na dependência de iniciativas próprias ou da caridade e filantropia. Numa sociedade 
civil marcada pelo patrimonialismo, onde apenas contam fortuna e linhagem, serão considerados - 
quando muito - cidadãos de segunda linha, com direito apenas à resignação." (IAMAMOTO e 
CARVALHO, 2001, p.129-130) 
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 Dentro do mesmo processo, de forma paulatina através da instituição de um 

Direito do trabalho, a burguesia brasileira foi impelida também a estabelecer, através 

da admissão de um novo ente social coletivo - o sindicato - um novo marco de 

intervenção legal no mercado de trabalho, em clara oposição à teoria ortodoxa 

contratualista, que previa, a partir da prevalência dos interesses burgueses, o 

contrato individual do trabalhador como o único instrumento legal e legítimo a reger 

as relações trabalhistas entre empregado e patrão (WERNECK VIANNA, 1978).   

 A partir de tal realidade, podemos dizer que se estabelece o início de uma 

ordem corporativista brasileira, embora valha salientar, tal ordem não signifique 

necessariamente em última instância, uma negação dos postulados liberais, dado 

ocultar uma ambiguidade em seu interior (Ibidem).  

  Pode-se afirmar mesmo que tal época ficou caracterizada pelo debate, onde 

cada classe, fração de classe ou camada, compostas por empresários, frações 

oligárquicas, camadas médias urbanas ou os representantes da ala jovem militar, 

num plano ideológico de disputas, aventava sobre qual versão seria mais adequada 

para afirmação da ordem liberal, num aparente consenso que não recobria, no 

entanto, a aspereza do conflito (WERNECK VIANNA, 1978) 

 No plano político, foi, sobretudo importante, para os empresários, no âmbito 

de seu projeto liberal, a conquista de posições de força conjugadas na sociedade 

civil, porque ganhariam a partir daí elementos políticos que permitiriam a 

contestação das políticas do Estado, principalmente aquelas de cunho social. Nesse 

sentido, como eram articulados com as elites agrárias e amparados pelas 

instituições burguesas por elas criadas, não prescindiram da necessidade de 

articulação com as forças de cunho revolucionário popular (Ibidem). 

 Tal postura política por parte da emergente classe empresarial brasileira foi 

interpretada por estudiosos como Florestan Fernandes (2005), como um 

comportamento que refugou uma pauta de classe revolucionária, dado que não 

houve um empenho dos empresários no sentido do desmonte do aparato estatal 

oligárquico-agrário ou como uma postura que não caracterizou um comportamento 

reformista conforme relata Dean (1978), tendo em vista a classe empresarial não ter 

buscado estender a todas as classes e camadas sociais, a miragem da mobilidade 

social e a figura do herói-empresário, a exemplo do pluralismo liberal "à americana" 

(Ibidem). 
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 A articulação do empresariado à força político-social da oligarquia agrária e as 

instituições por ela edificadas (entre elas o aparato de coerção estatal) pode ser 

caracterizada como uma relação de complementaridade característica do processo 

de diferenciação dos grupos econômicos dominantes. Tal relação apesar de 

contraditória, não era em sí antagônica, porquanto não estabeleceu contradições 

profundas entre a classe empresarial industrial e o setor agrário (CÉSAR, 2008) 

 Nas palavras de Werneck Vianna (1978): 

[...] essa "falência" de classe é percebida como um atributo cultural, em 
razão da sua cômoda inserção no sistema oligárquico, [...] Apesar disso, e 
contraditoriamente, são entendidos como partes altamente funcionais à 
ordem da Primeira República, e esta a eles. [...] Já vimos como a 
articulação político-institucional correspondente ao poder da oligarquia 
agrária foi compelida a assumir a ordem do liberalismo, bem como a forma 
estatal específica a esse sistema de organização do mundo. Uma e outra 
constituem o caldo de cultura por excelência para que medre e se 
desenvolva uma sociedade de mercado. Consequentemente, no âmbito 
político e social a dominância do eixo-agrário-exportador não criava 
entraves que impedissem o surto e prosperidade da facção burguesa 
industrial (WERNECK VIANNA, 1978: 90). 

 No que se refere ao papel exercido pelo Estado durante a Primeira República, 

incapaz de propor e implementar políticas sociais integrativas e mais eficazes com 

relação ao proletariado, o mesmo adotará, como resposta aos movimentos postos 

em marcha pelo proletariado nacional, predominantemente uma postura coercitiva 

violenta em relação às lutas do movimento operário, onde se destacará a repressão 

policial, como o instrumento mais eficiente de garantia da paz necessária ao 

processo de acumulação capitalista da burguesia (IAMAMOTO e CARVALHO, 

2001). 

 Para a classe operária, restará somente uma saída que viabilize sua 

participação ativa na sociedade, a sua organização, que assumirá formas bastante 

diferenciadas nos diversos estágios de seu desenvolvimento, que vão desde a 

Associação de Socorro Mútuo e Caixas Beneficentes, com predomínio de atividades 

com fins assistenciais e cooperativos, até as Ligas Operárias, cujo principal objetivo 

era a luta pela defesa de interesses comuns, sendo estas precursoras das 

Sociedades de Resistência e Sindicatos, definidos, a partir de sua organização e 

formas de atuação, diretamente com referências às relações de produção (Ibidem) 

 Da parte do empresariado, prevalecerá, no entanto, um comportamento 

aparentemente ambíguo, dotado de certa racionalidade, uma vez que apoiarão tanto 
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o uso da repressão policial como forma de dominação das classes operárias, como 

promoverão o desenvolvimento de políticas assistencialistas no âmbito interno das 

corporações, configurando uma aura paternalista e benemerente, cuja principal 

finalidade será o estabelecimento de um controle social, concomitante ao aumento 

da produtividade e da exploração das classes trabalhadoras, configurando uma 

parcela das ações da chamada filantropia empresarial (CÉSAR, 2008). 

 Estas ações de cunho beneficente, caracterizadas principalmente pela oferta 

de serviços sociais e a criação das chamadas vilas operárias (CÈSAR, 2008), 

sobretudo surgem em resposta à necessidade do estabelecimento de mecanismos 

de integração e controle do proletariado, dado que a hegemonia burguesa não pode 

basear-se apenas na coerção. 

 Nestes termos corroboram Iamamoto e Carvalho ( 2001): 

A dominação burguesa implica a organização do proletariado, ao mesmo 
tempo em que implica sua desorganização enquanto classe. A tentativa de 
controle da organização do proletariado implica que este seja reconhecido 
pelo Estado enquanto classe, e enquanto classe social espoliada. Implica 
leis de exceção que rompam a ortodoxia liberal, intervindo abertamente no 
mercado de trabalho. A hegemonia burguesa não pode basear-se apenas 
na coerção, necessitando estabelecer mecanismos de integração e controle 
(IAMAMOTO e CARVALHO, 2001, p. 132) 

 Dessa maneira, durante o decorrer da Primeira República (1890-1930), a 

classe operária permanece, mesmo nos núcleos urbanos mais adensados e 

industrializados, uma minoria predominantemente imigrante, e social e politicamente 

isolada, inclusive das outras classes subalternas da sociedade (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2001).   

  Tem-se assim o cenário de tensões que por fim desencadeou o movimento 

político-militar de 1930, a chamada "Revolução de 1930"58, vista  por autores como 

                                                
58 Para Moreira (1998) referindo a conjuntura política nacional à época e a lógica política de 
antecipar-se às camadas populares e manter, com isso, o domínio político: “No Brasil, o reflexo 
político da crise de 1929 foi a Revolução de 1930, e na avaliação de certos especialistas, a revolução 
não foi produto de um conflito radical entre setores arcaicos, vinculados à atividade agrário-
exportadora, e setores modernos, comprometidos com a industrialização. O que de fato ocorreu foi o 
colapso do modelo econômico agrário-exportador devido à crise internacional, levando ao 
desmoronamento o Estado e à política oligárquica. O novo Estado emergente da crise estruturou-se 
ampliando sua base social devido à dificuldade de qualquer classe ou fração de classe exercer uma 
possível hegemonia política. Além disso, o Estado populista caracterizou-se por uma prática política 
ambígua: garantiu certos ganhos reais às camadas populares e até mesmo apelou frequentemente 
para sua mobilização, mas igualmente obstruiu uma possível organização independente das 
mesmas, viabilizando a manutenção da dominação.” (MOREIRA, 1998, p. 02) 
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Coutinho (1989) como uma revolução passiva nos termos a que já nos referimos 

anteriormente. 

Já na visão de Nunes (2010) trata-se de uma revolução que nunca existiu, 

dado ter representado mais uma troca de cadeiras entre as classes dominantes, 

uma vez que as pressões de baixo, levaram ao poder os setores mais modernos da 

oligarquia agrária a conquistarem uma posição hegemônica no novo bloco de poder, 

cooptando a ala mais moderada da liderança das camadas médias, os tenentes, ao 

tempo em que mantinha à margem desse novo sistema político, os setores 

populares (CÉSAR, 2008). 

 Entretanto, também compartilhamos da visão de Souza Filho (2006), para 

quem a Revolução de 1930 representou um ponto de inflexão da administração 

pública brasileira, na medida em que acabou por configurar um novo projeto político 

social a partir do incremento da industrialização e urbanização sob a tutela do 

Estado, a despeito de que a implementação desse projeto tenha como base a 

articulação entre os setores das oligarquias agrárias e a burguesia industrial 

emergente, componentes do bloco dominante da sociedade à época, além dos 

setores militares e da classe média urbana. 

 Embora não tenha sido gestado a partir dos anseios populares, o movimento 

político conformado pela revolução de 1930 representou uma reordenação 

institucional-legal da dominação burguesa, principalmente a partir da criação das 

organizações corporativas pelo então Estado Novo, cuja principal finalidade era a de 

estabelecer de forma nominal, uma harmonia, mesmo que fictícia, entre as classes 

(Ibidem). 

 Neste contexto as organizações corporativas vão representar um vigoroso 

instrumento de acumulação industrial, tendo como resultante do conjunto de 

mudanças deste período (os rearranjos institucionais e econômicos), a 

preponderância do atendimento dos interesses da burguesia industrial (WERNECK 

VIANNA, 1978; CÉSAR, 2008). 

 Cabe ainda salientar que a Revolução de 30 deixou patente uma crise 

política, em virtude do fato de nenhuma força, dentro ou fora da coligação 

vencedora, ser suficientemente forte para se submeter-se às demais, nem fraca o 

bastante para se submeter à nova estrutura política então criada (CÉSAR,2008)  
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 Assim no plano político, o bloco do poder não seria mais a expressão 

imediata da hierarquia social e econômica, tampouco de uma só fração de classe, 

como de certo modo o fora desde a era colonial, abrindo espaço para uma atuação 

maior e diferenciada do Estado (Ibidem).  

 Este formato corporativista assumido pelo Estado ensejou a integração das 

organizações tanto patronais como da base operária no interior de uma estrutura 

hierárquica e centralizada, constituída por sindicatos, federações e confederações, o 

que possibilitou um maior controle e mediação dos conflitos de interesses entre as 

partes dominantes e as classes subalternas e como veremos no próximo capítulo, 

ensejará também a paulatina implantação de uma regulação ambiental mais efetiva 

no plano da sociedade nacional (NEDER, 2002). 

 No plano retórico, sob o discurso da busca da harmonia social e do 

desenvolvimento nacional, ocultaram-se os reais interesses das classes dominantes, 

privilegiando não apenas o capital privado industrial, mas inclusive também as 

formas de propriedade e os regimes de organização do trabalho subjacentes ao 

sistema agrário, que ao contrário dos regimes de trabalho do meio urbano e 

industrial, se mantiveram fortemente conformados dentro dos outrora moldes 

coloniais sem sofrer substantivas modificações neste período (CÉSAR, 2008).  

 Chama a atenção ainda dentre os mecanismos corporativistas criados, a 

implementação de uma nova legislação social e trabalhista, que apesar de, segundo 

Werneck Vianna (1978) até 1937, não representar mais do que reatualizações e 

uma generalização de legislações da década de 20, vai estar agora inserida no 

arcabouço do corporativismo, com a franca intenção de restringir a ação e a 

organização operária e possibilitar a continuidade da acumulação capitalista, 

favorecendo, sobretudo a burguesia industrial (Ibidem). 

 De fato está-se diante de uma remodelação do aparato do Estado e o 

estabelecimento de um novo modelo de intervencionismo estatal, que tem por 

finalidade principal sustentar a expansão do capital e lhe dar suporte em termos de 

infraestrutura. Inclusive promovendo o desenvolvimento acelerado por meio do 

processo de substituição de importações59, que dará a tônica às políticas públicas 

desenvolvimentistas das décadas posteriores (CÉSAR, 2008).  

                                                
59 Conforme afirma Tavares (1972): “O termo "substituição de importações" é empregado muitas 
vezes numa acepção simples e literal significando a diminuição ou desaparecimento de certas 
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 Esta remodelação, segundo Diniz (1978), iniciada em 1930 e aperfeiçoada 

durante a vigência do Estado Novo, em meio ao fechamento do sistema de 

participação política, possibilitou a canalização de interesses e posições divergentes 

para o interior do aparelho de Estado, por meio da criação de órgãos burocráticos 

estruturados em moldes corporativos, dando espaço assim às novas zonas de 

influência do setor privado na esfera governamental, setor este que passa a ter 

então historicamente uma maior permeabilidade no interior do Estado (CÉSAR, 

2008) 

 Segundo Fonseca (2003), foi neste contexto, a partir da década de 1930 

(embora a origem da indústria brasileira remonte às últimas décadas do século XIX, 

tendo continuidade ao longo da República Velha–1890/1930) que o crescimento 

industrial ganhou impulso e passou por certa diversificação, iniciando efetivamente o 

Processo de Substituição de Importações - PSI.  

Convém salientar, portanto, que não se entende por substituição de 

importações simplesmente o fato de o país começar a produzir internamente o que 

antes importava, fato que comumente ocorrera no Brasil com certa expressão na 

República Velha (1890-1930).  

 O que usualmente denomina-se Processo de Substituição de Importações - 

PSI, todavia, supõe bem mais que isto: supõe que a liderança do crescimento 

econômico repouse no setor industrial, que este seja responsável pela dinâmica da 

economia, ou seja, que crescentemente seja responsável pela determinação dos 

níveis de renda e de emprego. Assim, se na República Velha o setor industrial 

crescia induzido pelo crescimento e pela diversificação do setor exportador, a partir 

de meados da década de 1930 a economia retomou o crescimento sob a liderança 

dos setores voltados ao mercado interno. 

 No plano ideológico, observa-se também uma forte articulação do 

empresariado com a vertente autoritária do pensamento brasileiro, que juntamente 

                                                                                                                                                   
importações que são substituídas pela produção interna.[...] Nada está tão longe da realidade [...] o 
processo de substituição não visa diminuir o quantum de importação global; essa diminuição quando 
ocorre, é imposta pelas restrições do setor externo e não é desejada. [...]...a dinâmica do processo de 
desenvolvimento pela via de substituição de importações pode atribuir-se, em síntese, a uma série de 
respostas aos sucessivos desafios colocados pelo estrangulamento do setor externo, através dos 
quais a economia vai-se tornando quantitativamente menos dependente do exterior e mudando 
qualitativamente a natureza dessa dependência."(TAVARES, 1972, p. 38-42)   
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com o discurso da defesa do processo de industrialização, daria suporte ao 

processo de modernização industrial (DINIZ, 1978).  

 Mas, se o discurso da vertente de pensamento autoritária pregava a 

necessidade de um Estado forte e intervencionista em clara oposição aos princípios 

democráticos consagrados pelo liberalismo, vale salientar que esta crítica, não vinha 

acompanhada de uma negação da ordem capitalista. 

Ou seja, em seu ínterim defendia-se ao mesmo tempo um Estado controlador 

e disciplinador dos mecanismos de mercado, porém que se mantivesse distante do 

terreno da iniciativa privada, considerada o alicerce da atividade econômica 

(CÉSAR, 2008; DINIZ, 1978). 

 Para Diniz (1978), tal comportamento expressa, sobretudo, uma concepção 

paternalista das relações entre Estado e empresariado. Nesta ótica, para a classe 

empresarial a intervenção estatal deveria ocorrer somente dentro de contornos bem 

definidos, como por exemplo, na forma de subsídios para o desenvolvimento das 

atividades produtivas ou da implementação de mecanismos através de instituições 

de caráter corporativista. 

Isto possibilitaria através do intermédio estatal o estabelecimento de pactos 

com a classe trabalhadora, sem adentrar, no entanto, no domínio da produção de 

forma propriamente dita, numa estreita ótica particularista e privatista, sem lugar 

para os interesses da classe proletária (CÉSAR, 2008; DINIZ, 1978). 

 No mesmo sentido, tanto o discurso das lideranças empresariais e o das 

vertentes de pensamento autoritário convergiam para uma vinculação entre 

nacionalismo e desenvolvimento industrial, configurando uma campanha 

protecionista, que visava, sobretudo a constituição de um mercado integrado e a 

expansão do pólo urbano-industrial (CÉSAR, 2008). Ainda conforme afirma a autora, 

a partir de tal contexto se germinaria o conceito de função social da indústria: 

Com base nestes pressupostos, os empresários demonstram sua 
permeabilidade aos valores do regime que progressivamente se implantava 
no país. Passam a aderir à política de controle social da ditadura varguista, 
ao perceberem que a propalada "paz social", imposta através de uma 
legislação social e trabalhista, simultaneamente paternalista e repressiva, 
propicia melhores condições para a acumulação capitalista, elevando a 
rentabilidade econômica das empresas. Assim, a posição dos empresários 
quanto à questão social se altera paulatinamente [...] É assim que surge o 
conceito da função social da indústria, cujo enfoque recai na sua utilidade e 
nos benefícios que gerava para a comunidade em geral. (CÉSAR, 2008, p. 
92) 
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 Compartilhando dessa visão, Costa (1991) afirma que na sociedade brasileira 

a predominância do interesse privado e a apropriação privada dos recursos gerados 

e geridos pelo Estado, estão intrinsecamente associados ao corporativismo, visto 

com uma forma de institucionalização dos conflitos de classes e ao mesmo tempo 

uma anulação do espaço de interlocução das mesmas. A autora infere que: 

Arranjos corporativos são fórmulas de institucionalização do conflito entre 
interesses de classes antagônicas que leva ao diálogo ou a regras mínimas 
de convivência sob a arbitragem do Estado. Entre nós, este arranjo produziu 
o completo distanciamento das classes que supostamente deveria 
aproximar. As quais permaneceram assim dissociadas ao longo de 
décadas. Organizando-se em estruturas paralelas, sem nenhuma 
articulação institucionalizada entre as entidades representativas da classe 
patronal e da classe operária nunca chegariam a esse suposto espaço de 
interlocução que deveria ser criado pelo corporativismo (COSTA, 1991, p. 
06) 

 Resta então patente, no tocante as relações do empresariado e as classes do 

proletariado, que a classe empresarial atuou estritamente no sentido da obtenção e 

maximização, de suas vantagens econômicas, sob a ótica e a tutela das instituições 

corporativistas, num campo de visão bastante estreito e de caráter imediatista que 

não vislumbrou uma distribuição mais equânime da riqueza socialmente produzida. 

Tal comportamento histórico pode ser caracterizado como portador de uma 

constante resistência tanto ao atendimento das demandas operárias como aos 

avanços da legislação trabalhista (CÉSAR, 2008).  

 Para Werneck Vianna (1978), este modelo autoritário corporativo que se 

consolidou sob a égide da Nova República e posteriormente sob a ditadura do 

Estado Novo, seria inconcebível sem a participação mediadora da classe 

empresarial, que através da qual inclusive, legitimava os efeitos depressivos 

decorrentes de tal modelo sobre a organização das classes operárias (WERNECK 

VIANNA, 1978; CÉSAR, 2008).  

 Esse arcabouço institucional prevaleceu durante um longo período de tempo, 

mesmo após, inclusive, a derrocada do Estado Novo em 1945, tendo-se 

aprofundado no período pós-1964, período este em que se pode claramente 

observar o aumento da centralização do poder do Estado, agora sob o regime militar 

e a consequente debilitação político-partidária pelo qual atravessou o país, além do 

desbaratamento das representações de interesses autônomos, prevalecendo o 

antigo sistema dual de negociação entre Estado e empresariado sem a participação 

das classes populares (CÉSAR, 2008).   
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 Vale destacar que para Souza Filho (2006), numa conjuntura de 

fortalecimento do Estado, no papel de protagonista central da expansão do processo 

da industrialização, através de uma coalização da oligarquia agrária com a então 

incipiente burguesia industrial e numa perspectiva de uma incorporação regulada e 

seletiva das classes operárias, a burocracia administrativa estatal passa a se 

sobrepor, de forma paulatina, ao patrimonialismo, no entanto mantendo como 

características centrais o autoritarismo e a negação da política.     

 Ainda segundo o autor, a Ditadura Vargas (1937-1945) via burocracia, reforça 

o poder central, sem, no entanto esvaziar as oligarquias e o coronelismo, 

enquadrando-os no novo projeto político e econômico posto em marcha e 

configurando a direção que será dada a industrialização do país, conformada numa 

conjuntura de não alteração da estrutura de poder oligárquica e coronelista (SOUZA 

FILHO, 2006). 

 Tratava-se segundo Mandel (1982) de uma tendência mundialmente 

generalizada à época em questão (1930-1945), que buscava assegurar a 

continuidade da dominação política do capital, buscando centralizar o poder político 

cada vez mais no aparato do Estado, denotando claramente uma inversão da 

situação que existira sob o capitalismo competitivo, onde era rara a atuação do 

Estado, com a finalidade de preservar o poder econômico da burguesia. Esse maior 

protagonismo do Estado, vai se manifestar notadamente na forma de ditaduras 

militares, bonapartismo e fascismo. 

  Interessa-nos particularmente neste momento analisar a ampliação das 

funções básicas do Estado no estágio tardio do capitalismo monopolista, o que 

acabou por fazer com que o Estado passasse a privilegiar no âmbito de suas ações 

o planejamento econômico de suas ações, ao passo que aumentou a participação 

estatal nos custos envolvidos, de forma a possibilitar ou facilitar a implantação de 

grandes projetos, socializando custos (que poderiam perfeitamente ser interpretados 

como riscos) e perdas em novos processos produtivos de forma crescente (Ibidem). 

  Esta tendência estatal, típica do capitalismo tardio, caracteriza-se pela 

incorporação por parte do aparato estatal, de um número sempre maior e crescente 

de setores produtivos e reprodutivos às "condições gerais de produção" (MANDEL, 

1982, p. 339), através do financiamento dos mesmos, dado que sem esse apoio, tais 
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setores praticamente não poderiam se inserir dentro do processo capitalista de 

trabalho (MANDEL, 1982). 

 O capital advindo do aparato estatal, ou capital estatal na acepção proposta 

por Marx61, serve como esteio do capital privado, particularmente no caso, do capital 

monopolista, no financiamento de pesquisas e dos custos do desenvolvimento, 

como construções de usinas nucleares e os grandes projetos industriais (MANDEL, 

1982). 

 Assim diante das dificuldades crescentes de valorização do capital, típicas do 

capitalismo tardio, o Estado segundo Mandel (1982): 

[...] resolve essas dificuldades, ao menos em parte, proporcionando 
oportunidades adicionais, numa escala sem precedentes, para 
investimentos "lucrativos" desse capital na indústria de armamentos, na 
"indústria de proteção ao meio ambiente", na "ajuda" a países estrangeiros, 
e obras de infra-estrutura (onde "lucrativo" significa tornado lucrativo por 
meio da garantia ou subsídio do Estado) (MANDEL, 1982, p. 340). 

 É importante aqui também lembrar que, o capitalismo tardio é caracterizado 

por uma suscetibilidade crescente do sistema social às crises econômicas e políticas 

e em virtude disso, para o Estado torna-se vital a administração dessas crises em 

paralelo as responsabilidades de propiciar as "condições gerais de produção". Isso 

inclui todo um arsenal de políticas governamentais anticíclicas, com o objetivo de 

evitar quedas ou no muito adiá-las o mais possível (Ibidem) 

 No campo social, a ação do Estado se conforma então, através de uma 

manipulação, sobretudo ideológica da classe trabalhadora, numa busca permanente 

e crescente para impedir a grave crise das relações de produção capitalistas, 

através de ataque sistemático à consciência de classe (Ibidem). 

 Nesse sentido, o trabalhador passa a ser integrado à sociedade como 

"consumidor", "parceiro social" ou "cidadão", ao passo que o Estado procura 

transformar rebeliões em reformas com as quais possa lidar e resolver, solapando a 

solidariedade na fábrica e na economia, através da introdução de novos métodos de 

cálculo e pagamento de salários, incentivando rivalidades entre trabalhadores 

nacionais e imigrantes, invenção de grande número de organismos de participação e 

deliberação e promulgação de políticas salariais ou "contratos sociais", etc (Ibidem).                    
                                                
61 Segundo Mandel (1982): "Marx só usa o conceito de "capital estatal" no sentido do capital que 
consegue valorizar-se a partir da força de trabalho em posse do Estado: "na medida em que os 
Governos empregam trabalhadores assalariados produtivos em minas, estradas de ferro etc, 
desempenham a função de capitalistas industriais" (MANDEL, 1982, p. 340) 
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 Vale salientar que o processo dessas mudanças se dá em um contexto de 

aprofundamento da disputa pela partilha do mundo no período do pós-guerra, por 

parte das nações imperialistas, dentro do processo de expansão do capitalismo 

monopolista. Assim torna-se fundamental e estratégico para os países centrais, o 

controle dos países periféricos, não somente no sentido de sua integração as novas 

dinâmicas do capital, mas, sobretudo, como forma de conter o alargamento das 

fronteiras do bloco socialista (CÉSAR, 2008) 

 O que de certa forma, justifica o fato de o bloco das nações hegemônicas 

liderado pelos Estados Unidos da América, ter desencadeado uma série de ações, 

conformadas através de projetos de assistência aos países periféricos, com 

alocação de grandes volumes de recursos e deslocamento de empresas, 

objetivando com tais ações elevar o poder de decisão e controle das burguesias 

nacionais face aos protestos das camadas internas destas sociedades contra as 

iniquidades econômicas, sociais e políticas oriundas da transição para o capitalismo 

monopolista, e garantindo dessa maneira, o "desenvolvimento com segurança" e 

afastando o "perigo comunista" (CÉSAR, 2008). 

 Tal época também é vista por estudiosos como Carvalho (2010), numa visão 

um tanto conservadora, como sendo um período em que o Brasil vivenciou um 

governo dinâmico e democrático, referindo-se ao governo de Juscelino Kubistchek, 

eleito de forma democrática em 1955, embora com parcos 35,7% dos votos e numa 

eleição bastante contestada, considerada por parte de seus opositores uma 

continuidade do Varguismo (CARVALHO, 2010).  

 Não obstante, para este autor: 

Apesar da oposição civil e de revoltas militares, a habilidade do novo 
presidente permitiu-lhe dirigir o governo mais dinâmico e democrático da 
história republicana. Sem recorrer a medidas de exceção, à censura da 
imprensa, a qualquer meio legal ou ilegal de restrição de participação, 
Kubistchek desenvolveu vasto programa de industrialização, além de 
planejar e executar a transferência da capital do Rio de Janeiro para 
Brasília, a milhares de quilômetros de distância. Foi a época áurea do 
desenvolvimentismo, que não excluía a cooperação do capital estrangeiro. 
O Estado investiu pesadamente em obras de infraestrutura, sobretudo 
estradas e energia elétrica. Ao mesmo tempo tentou atrair o capital privado, 
nacional e estrangeiro, para promover a industrialização do país. O êxito 
mais espetacular foi o da indústria automobilística, que as grandes 
multinacionais implantaram beneficiando-se dos incentivos governamentais 
(CARVALHO, 2010, p. 132) 
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 É nesta conjuntura que se ganha fôlego ao nível da sociedade nacional, o 

Plano de Metas (1956-1961)62, lançado na segunda metade da década de 1950 por 

Juscelino Kubistchek, e em cuja égide o país ingressa num novo padrão de 

acumulação, configurando uma estrutura monopolista a partir de uma peculiar 

articulação entre o Estado, o capital privado nacional e a grande empresa 

transnacional (CÉSAR, 2008). 

 Ainda segundo Oliveira (2002), os países subdesenvolvidos, vão nos anos 

1950 dar atenção especial a elaboração e implementação de planos visando o seu 

desenvolvimento, entendido então, prioritariamente como um processo de 

industrialização intensivo, dado representar em última análise um crescimento 

econômico.  

 Trata-se da época em que predomina no âmbito político nacional, o "espírito 

do desenvolvimento" mais conhecido como desenvolvimentismo, no interior de uma 

ideologia cuja formulação é inteiramente voltada para a expansão econômica e para 

o aumento da riqueza e que se perfaz a partir de uma postura que primordialmente 

caracteriza o Brasil como uma nação atrasada, em termos do desenvolvimento e em 

relação às nações hegemônicas do mundo ocidental, os chamados países 

adiantados (CARDOSO, 1977).  

 Para Fiori (2001) a agenda desenvolvimentista dos anos 1950: 

[...] propunha um crescimento econômico acelerado, com base na 
integração e interiorização do mercado interno, organizado a partir da 
expansão da infra-estrutura, da indústria e do agro-business. Além disso, 

                                                
62 No que concerne ao Plano de Metas para Moreira (1998): “O governo de Juscelino Kubitscheck 
(1956-1961) é especialmente lembrado pela intensa atividade econômica e industrial. O lema do 
presidente era audacioso: "cinquenta anos em cinco", isto é, desenvolver rapidamente o país, 
fazendo em cinco anos, então o período de um mandado presidencial, o que normalmente levaria 
cinquenta. A operacionalização coroada de sucesso do programa de governo de JK, o Plano de 
Metas, honrou o compromisso presidencial em acelerar o desenvolvimento econômico nacional [...] O 
Plano de Metas era claramente preocupado com a modernização. Visava aprofundar o processo de 
industrialização, através de um programa de substituição das principais importações efetuadas pelo 
país. Buscava tanto atacar os chamados pontos de estrangulamento da economia, que dificultavam o 
incremento industrial, quanto incentivar os investimentos privados de capital nacional e estrangeiro23. 
Era composto por 30 metas distribuídas entre os setores de energia (metas 1 a 5), transporte (metas 
6 a 12), alimentação (metas 13 a 18), indústrias de base (metas 19 a 29) e educação (meta 30). 
Brasília não constava, inicialmente, no programa de governo de Juscelino. Entretanto, ainda no 
período de campanha, a construção de uma nova capital no interior de Goiás transformou-se em um 
compromisso político assumido pelo então candidato à presidência da República Juscelino 
Kubitschek.”(MOREIRA, 1998, p. 05)  
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apostou na compatibilidade política entre uma aliança nacional-popular e a 
sustentação democrática, na eficácia econômica do mecanismo indutor da 
"substituição de importações" e no caráter derivado e obrigatório da 
melhoria na distribuição da renda (FIORI, 2001, p. 29-30) 

 Salientamos que a importância dessa reflexão relaciona-se diretamente ao 

nosso objeto de estudo, pois tal conjuntura proporcionará as bases tanto políticas 

como ideológicas para a formulação tanto do Plano Nacional de Desenvolvimento – 

PND bem como do Plano Nacional de Papel e Celulose – PNPC, na década de 

1970, tema este que abordaremos no próximo capítulo. 

 Este aparato ideológico, cuja fundamentação advém do pensamento da 

Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) e é implementado no país a 

partir do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), vinculado ao Ministério da 

Educação (CARVALHO, 2010), apreende o país como parte de um sistema então 

denominado "mundo ocidental", mas que na prática se conforma como o próprio 

sistema capitalista mundial, e acaba por conduzir a proposição de políticas que ao 

menos no plano teórico, possibilitem a inserção do país no bloco dos países 

adiantados, visando à superação de seu atraso e a eliminação de sua pobreza a 

qualquer custo, desde que obviamente não contrariasse as conclamadas causas 

ocidentais (CARDOSO, 1977). 

 Em termos fundamentais, o desenvolvimentismo visa uma integração do país 

de forma dinâmica ao sistema capitalista em sua nova dinâmica monopolista e tal 

fato se dará a partir da justificativa do atraso/pobreza do país como decorrente das 

tradicionais atividades econômicas de exportação de produtos primários, ocultando 

assim as reais intenções, que essencialmente se traduzem na identificação no país, 

dos setores potencialmente mais rentáveis para os investidores capitalistas 

internacionais, considerando obviamente a disponibilidade de recursos em termos 

de matérias primas e mercado e as preferências dos referidos investidores (Ibidem).  

 Entretanto, fica evidente que tal processo longe de promover uma integração 

antes inexistente do país ao bloco dos países adiantados, aproxima-se mais de uma 

forma de tornar mais proveitoso, em função dos interesses do capital monopolista, 

um vínculo anteriormente já estabelecido, já que a integração de países 

subdesenvolvidos ao sistema capitalista e sua expansão tanto pode se dar pela 

exportação tradicional de produtos primários, como pela produção industrial e 

exportação dos produtos industrializados (Ibidem). 



88 

 

  É como se a solução de todos os problemas da nação passasse pelo 

processo de incremento da industrialização, ignorando que não coube a exportação 

por si só, tampouco aos produtos que a compuseram a responsabilidade pelo 

subdesenvolvimento da nação no passado. Mas sim às relações sociais que 

historicamente engendraram esta forma de organização da produção (Ibidem).  

 Sendo assim, ao tomar a realidade destas relações como dadas e, portanto 

não passíveis de modificações, a ideologia do desenvolvimentismo se conforma com 

a ideologia do desenvolvimento em geral, ao centrar sua atenção totalmente no 

desenvolvimento mantendo, porém intocada a ordem social vigente, o que denota a 

sua constituição por forças ascendentes dentro do esquema de domínio social em 

vigor (Ibidem). 

 Nisto consiste basicamente a racionalidade universalizante da ideologia do 

desenvolvimentismo, que objetiva segundo Cardoso (1977): 

[...] uma dupla função: preservar a ordem, ao mesmo tempo em que, 
representando os objetivos e os interesses de forças sociais emergentes e 
em ascensão - a fração da classe dominante que está implantando a sua 
hegemonia - os propõe como objetivos e interesses de toda a coletividade 
(CARDOSO, 1977, p. 335) 

 Neste sentido, no contexto do ideário desenvolvimentista, a apresentação dos 

países da América Latina incluindo o Brasil, como potenciais nações estratégicas 

para a defesa do mundo ocidental contra a expansão comunista do pós-guerra no 

contexto da Guerra Fria, vai além do objetivo de atrair um maior afluxo de capitais 

com vistas ao seu desenvolvimento. Trata-se muito mais de uma racionalidade 

concebida para primordialmente proteger a ordem, eximindo-se, no entanto a 

possibilidade de questionamentos mais sérios a respeito da mesma (Ibidem). 

 Percebe-se ainda, uma grande paradoxalidade, tendo em vista que, a 

preocupação econômica central não está voltada para a parcela populacional mais 

atingida pela miséria o que, inclusive caracterizaria uma preocupação social.  

Pelo contrário, o ideário desenvolvimentista se volta para o estabelecimento 

de condições propícias para o enriquecimento maior dos setores mais ricos, 

relegando à pobreza, a partir de seu escopo de abrangência, às regiões secundárias 

ou com maiores dificuldades de incorporação aos setores mais ricos, como bem o 

demonstram as expressivas e históricas desigualdades sociais observadas entre as 

regiões sudeste e nordeste desde então (Ibidem). 
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 Todavia, no plano retórico, o desenvolvimentismo é uma ideologia63 

caracterizada pela tolerância política, dado que a luta contra a pobreza, representa a 

luta pela segurança nacional. Isto porque se desqualifica a ideia de subversão, ao 

erroneamente identificá-la com a ideia de luta contra uma situação de miséria 

previamente e historicamente estabelecida e cuja saída estaria conformada pela 

aceitação plena do ideário desenvolvimentista, como promessa de eliminação da 

pobreza e o alcance da prosperidade geral, já que pelo trabalho estaria aberta 

também a possibilidade de ascensão social e mobilidade social para todos (Ibidem) 

 Finalmente, cabe ainda observar, que a ideologia desenvolvimentista, de 

notória base conservadora é caracterizada pela ausência quase total de um debate 

político mais amplo em suas formulações. Nesses termos afirma Cardoso (1977): 

[...] JK é muito mais um administrador do que um estadista. A sua política é 
uma política de partido e de bastidores, em que o fato político nunca é 
problematizado em público, em que a sua audiência é contemplada com a 
apresentação de cifras, obras e realizações, sempre trazidas para o plano 
do concreto e sempre que possível numa atitude marcadamente otimista, 
mas em que nunca se lhe oferece oportunidade de análise, muito menos de 
desenvolver sua capacidade crítica e de opção. Substituindo a necessidade 
de discussão política, o discurso juscelinista traz para a cena a imagem de 
riqueza, de progresso e de grandeza, com a sua ênfase antes de tudo 
econômica. Cria uma verdadeira ânsia por crescimento econômico, cria 
uma mobilização, que aos poucos vai-se tornando difícil de ser contida, para 
a prosperidade (CARDOSO, 1977, p. 339-340) 

 Ao enfatizar sobremaneira o crescimento econômico, na realidade o ponto 

crucial para o desenvolvimentismo juscelinista, passou a residir na questão da 

obtenção de capital, num contexto nacional onde podia se observar um declínio da 

atividade agrícola e um aumento do processo de industrialização, o que acaba por 

refletir-se num declínio das exportações agrícolas. Traduzia-se numa questão 

central: Como obter capital para o financiamento das ações desenvolvimentistas? 

(CARDOSO, 1977). 

                                                
63 A noção de ideologia conforma categorias das mais disputadas, e pode ter diversas interpretações, 
tais como o processo de produção de significados, signos e valores na vida social; um conjunto de 
ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante; a conjuntura de discurso e poder e/ou 
uma ilusão socialmente necessária, dentre outras.  Para Eagleton (1997): ”Ninguém propôs ainda 
uma definição única e adequada de ideologia [...] Tentar comprimir essa riqueza de significado em 
uma única definição abrangente seria, portanto, inútil, se é que possível. A palavra “ideologia” é, por 
assim dizer, um texto, tecido com uma trama inteira de diferentes fios conceituais; é traçado por 
divergentes histórias, e mais importante, provavelmente, do que forçar essas linhagens a reunir-se 
em alguma Grande Teoria Global é determinar o que há de valioso em cada uma delas e o que pode 
ser descartado.”(EAGLETON, 1997, p. 15) 
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 A saída encontrada estava na obtenção de capital externo para viabilizar o 

processo de expansão industrial, numa clara relação de dependência para a 

viabilização do crescimento econômico. Partindo do pressuposto básico de que o 

capital se torna disponível quando lhe são oferecidas condições de rentabilidade e 

segurança, o governo de JK, torna atraente a rentabilidade dos setores julgados pelo 

governo como prioritários, cobrindo grande parte dos riscos de investimento 

envolvidos, privilegiando sobremaneira o capital externo. Conforme nos relata 

Cardoso (1977), no que concerne a obtenção de capital, passa a valer o seguinte 

raciocínio: "não importa a origem, importa o destino" (CARDOSO, 1977, p. 342).  

 Como esperado, tal política econômica termina por promover o 

desenvolvimento associado entre os empresários nacionais e os estrangeiros, já que 

para ambas as partes, tal associação é vantajosa. Do ponto de vista do 

empresário nacional, o mesmo passa a dispor de tecnologia mais avançada ao 

tempo que diminui os custos de sua produção. Já para o empresário estrangeiro, 

mantém os benefícios da legislação protecionista da importação de capital, ao tempo 

que se livra de eventuais dificuldades de instalação por ser estrangeiro, resultando, 

portanto o processo desenvolvimentista no aprofundamento da racionalidade 

empresarial (Ibidem). 

 Restou patente desta situação que, ao invés de um aumento da autonomia do 

país frente as outras nações desenvolvidas, pelo contrário aprofundou-se sua 

situação de heteronomia em relação as mesmas. Neste sentido para Cardoso 

(1977): 

O que de fato o nacionalismo desenvolvimentista supõe é a harmonia 
fundamental de interesses entre povos desenvolvidos e subdesenvolvidos, 
que a ideologia alega ser função da identidade ideológica que os permeia. 
Essa harmonia, existente para os setores dominantes, é expressão de um 
único sistema articulando aqueles povos. No caso da aceitação não 
somente do sistema em geral, mas também das articulações específicas 
que ele elabora, cada Estado-nação que o compõe não pode pensar-se 
como unidade, mas é obrigado a situar-se mais amplamente como parte 
que é de uma totalidade, tendo como seus - dos grupos nele dominantes - 
os interesses nela dominantes. Trata-se de uma identidade formada através 
do domínio. É exatamente neste sentido que é pensado o "nacionalismo 
para o desenvolvimento" no desenvolvimentismo de JK (CARDOSO, 1977, 
p. 342) 

 Para Fernandes (2005), somente a partir do rompimento da situação de 

heteronomia do país, seria possível uma articulação entre as classes subalternas em 

torno de um novo pacto social. Todavia, como tal situação não foi alcançada, foram 



91 

 

relegadas por parte das classes empresariais qualquer espécie de conciliação de 

interesses entre classes, sendo as ações destas últimas situadas mais no campo da 

defesa de seus próprios interesses, ou seja, na manutenção do status quo pautado 

na defesa da propriedade e da iniciativa privada  (CÉSAR, 2008).  Entretanto, ao 

dar grande importância ao capital estrangeiro, a política desenvolvimentista acaba 

por descaracterizar o ideário nacionalista, já que conformou um nacionalismo 

racional, de base técnica e que priorizou os interesses do desenvolvimento 

econômico, em contraponto a um nacionalismo político (emocional), baseado em 

fatos abstratos como o colonialismo, por exemplo (Ibidem). 

 No início dos anos 60, conforme relata Fiori (2001) o modelo 

desenvolvimentista enfrenta sua primeira crise mais séria: 

[...] quando a oposição de esquerda distanciou-se do projeto inicial e 
sustentou sua crítica ao "modelo de substituição de exportações", o que se 
transformou na primeira tentativa de reforma social e democratizante do 
desenvolvimentismo juscelinista. Seu programa propunha retomar o 
crescimento interrompido, conter a inflação e levar à frente programas 
universalizantes de saúde e educação e de reforma dos sistemas de 
propriedade urbana e agrária (proposta sintetizada, em 1963, no Plano 
Trienal do Ministro Celso Furtado). Esse projeto reformista de forte cunho 
popular foi bloqueado e derrotado pela coalizão de poder conservadora que 
sustentou o golpe de 64 e todo o período militar. A nova coalizão de poder 
deu a marca autoritária e anti-social do desenvolvimentismo dos anos 
60/80. Além de uma gigantesca concentração e polarização da renda, 
resultou dessa coalizão a forma "selvagem" como o capitalismo brasileiro 
viveu o seu "milagre econômico" (FIORI, 2001, p. 30) 

 De fato a política desenvolvimentista tal qual a descrevemos acima, somada a 

um comportamento que restringiu ainda mais as possibilidades de identificação do 

setor empresarial com os dilemas sociais das classes subalternas, apagou de vez 

qualquer aparência "democrático-burguesa" da ordem, deixando patente o "colapso 

do populismo" num processo que iria culminar com o golpe político-militar de 196464 

(CÉSAR, 2008). 

                                                
64 Referindo-se ao golpe de Estado de 1964, segundo Oliveira (2000), o mesmo e: “[...] toda sua 
duração não foram senão o esforço desesperado de anular a construção política que as classes 
dominadas haviam realizado no Brasil, pelo menos durante os anos trinta. Tortura, morte, exílio, 
cassação de direitos, tudo era como uma sinistra repetição da apropriação dos corpos e do seu 
silenciamento, do seu vilipendiamento, da saga gilbertiana. Sindicatos mais que tutelados passaram a 
administrações diretamente nomeadas pelo Ministério do Trabalho, além, é claro, da regulação 
administrativa, dos salários, seus pisos e, por consequência, seus tetos, e a própria formação do 
mercado de força de trabalho. Uma sinistra produção de mercadorias sem equivalente, sem a ilusão 
de liberdade, que Friedrich Pollock já havia qualificado, nos anos trinta, como o sinal mais 
característico do fascismo. E uma anulação da possibilidade da reivindicação da parcela dos que não 
têm parcela, tanto na produção quanto na distribuição do produto social.” (OLIVEIRA, 2000, p. 64) 
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 Instaurada a ditadura militar, tendo o Estado como eixo articulador e 

responsável pela coesão da autocracia burguesa, a classe empresarial passa a 

dispor de uma margem maior de manobra, no sentido do estabelecimento de uma 

associação mais estreita com o capitalismo financeiro internacional, incrementando 

a situação de integração subalterna do país ao sistema capitalista mundial, ao tempo 

que junto com o Estado reprimia qualquer manifestação subversiva a esta ordem, 

aprofundando sobremaneira a exclusão política das classes populares, dentro de um 

novo padrão de acumulação internacional (Ibidem) 

 Estava conformado, portanto o quadro de consolidação do capitalismo no 

âmbito nacional, dentro do processo denominado modernização conservadora, que 

segundo César (2008): 

[...] estabelece a manutenção e a continuidade do padrão de 
desenvolvimento dependente e associado, redefinindo-o em proveito do 
grande capital e dos monopólios imperialistas. Nesse contexto, o Estado 
assume um caráter antinacional e antidemocrático, porque amplia a 
aprofunda a heteronomia, prejudicando um vasto espectro de protagonistas 
de todas as classes, que passam a ser privados de mecanismos de 
mobilização, organização e representação [NETTO, 1994, p. 27]65 Nessa 
perspectiva, o golpe de 1964 implicou um movimento de continuidade e 
ruptura (CÉSAR, 2008, p. 108) 

 Houve ainda durante as duas décadas de ditadura militar (1964-1984), o 

acentuamento dos aspectos essenciais do corporativismo e da relação Estado-

empresariado, aprofundando o processo de privatização do Estado, com a utilização 

de fundos públicos no avanço do capitalismo monopolista, fazendo com que, tanto 

na ditadura varguista, quanto na ditadura militar no pós-1964, prevalecesse uma 

articulação de interesses da classe empresarial e do Estado (Ibidem). 

Isto por sua vez permitiu um profundo entrelaçamento de negócios, vindo tal 

articulação a se tornar, portanto um elemento constitutivo fundamental do processo 

de formação e definição das estratégias de ação empresarial no âmbito nacional na 

segunda metade do século XX. 

 Entretanto, o processo de modernização conservadora trouxe também em 

seu bojo, o prenúncio de uma crise social bem mais ampla, tendo em vista que em 

consequência do mesmo aumentou o fosso entre os "pobres" e "ricos" no interior da 

sociedade brasileira, dado que durante os governos militares, áreas básicas de bem 
                                                
65NETTO, J.P. – Ditadura e Serviço Social: uma análise do serviço social no Brasil pós-64 – Editora 
Cortez – São Paulo – 1994 
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estar coletivo como a saúde pública, educação, saneamento, habitação, nutrição, 

continuaram relegadas ao segundo plano (SANTOS, 1987). 

 No plano dos direitos trabalhistas, também pôde ser observado um aumento 

das taxas de exploração do trabalho, por meio da ampliação das jornadas de 

trabalho, a institucionalização das horas extras, da intensificação do ritmo de 

trabalho e do reforço ao despotismo da disciplina fabril, decorrente do profundo 

arrocho salarial e a liquidação de direitos arduamente conquistados, como o direito 

de greve e de estabilidade no emprego, num processo que combinava a ampliação 

da miséria absoluta de grande parcela da população com a dilapidação da força de 

trabalho coletiva (IAMAMOTO, 1997) 

 Neste ponto passamos a problematizar os processos de reforma ou contra-

reforma do Estado66, contidos nos planos de ajuste estrutural, postos em curso, em 

sua maioria, ao longo da década de 90 e que, a nosso ver podem ser mais bem 

elucidados, quando analisados no contexto das profundas transformações 

observadas no plano das esferas capitalistas mundiais, a partir dos anos 1970 

(BEHRING, 2008).  

 Isto porque, a gênese destas mudanças relaciona-se diretamente a 

contundente resposta do mundo do capital à queda das taxas de lucro daquela 

década, fazendo com que os anos 1980 fossem marcados por uma grande 

revolução tecnológica e organizacional, conhecida na literatura como reestruturação 

produtiva e que se conformou mais do que qualquer coisa como uma grande corrida 

tecnológica em busca de uma maior produtividade e lucros exorbitantes (BEHRING, 

2008), amparada por um conjunto de ajustes estruturais dos Estados nacionais cujo 

ápice se dará nos anos 1990. 

 

                                                
66 Justificando a definição dos processos de reestruturação do aparato estatal nos anos 1990, para 
Behring (2008) a partir da: "reflexão sobre a própria natureza do Estado como espaço de síntese das 
relações sociais, sob a hegemonia do capital, o que implica uma diretiva de classe, mas incorporando 
demandas dos trabalhadores expressadas no processo de lutas de classes [...] [e] observando as 
propostas de deslocamento ou de refuncionalização do papel do Estado em sua intervenção nas 
relações sociais, eu poderia identificar os rumos gerais da 'reforma', sua coerência interna, sua 
articulação com as mudanças econômicas e com a política social, e o alcance de seus impactos 
reais. Este caminho se revelou profícuo [...] a caracterização geral a que cheguei: de que se esteve 
diante de uma contra-reforma do Estado, que implicou um profundo retrocesso social, em benefício 
de poucos. Esta caracterização relaciona-se ao abandono das possibilidades de ruptura com a 
heteronomia e de uma redemocratização política e econômica inclusiva dos trabalhadores e da 
maioria da população brasileira nos anos 1990. E vincula-se ainda, à recusa de caracterizar como 
reforma processos regressivos (BEHRING, 2008, p. 22) 
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2.4 - As reformas neoliberais (à contemporaneidade). 

 

 No Brasil, a política econômica governamental sempre se concentrou sobre 

os processos de acumulação de capital, selecionados como sendo o sustentáculo e 

baluarte do desenvolvimento nacional, concentrando assim sua atuação sobre esta 

esfera específica da realidade e deixando para o segundo plano, a política de mão 

de obra e outros processos sociais, políticos e culturais, essenciais a correta 

interpretação dos processos econômicos (IANNI, 2004). 

 Entretanto, o fato de o Estado, concentrar sua atuação nos processos de 

acumulação de capital, assumindo muitas vezes uma tendência para o monopólio do 

capital financeiro, não implica necessariamente a configuração efetiva de um 

capitalismo de Estado. Este caráter estatal intervencionista revela-se muito mais 

como uma resposta a uma necessidade do sistema de mercado, resultante da 

condição de apropriação privada (IANNI, 1989). 

 Dessa forma, na atuação do Estado, corroborando nossa linha de 

pensamento tratada anteriormente, seja no nível empresarial ou não, o lucro é um 

alvo indireto, a ser realizado pela empresa privada, ou seja, toda atuação 

governamental acaba contribuindo de forma reflexiva para a produção de lucro no 

âmbito da sociedade em geral. De tal reflexão decorre que as atividades 

governamentais, estruturam-se a partir de uma lógica imanente aos processos 

implicados na acumulação de capital (Ibidem). 

 Nestes termos se expressa Ianni (1989): 

[...] o Estado é um órgão de capitalização do excedente econômico. Mais do 
excedente potencial que do efetivo, já que sua atividade, na etapa em que o 
estamos examinando (inicio do processo de industrialização brasileiro), se 
insere no âmbito da dinamização das virtualidades do sistema de mercado. 
Isto é, ele estimula, dinamiza, propicia e controla, de conformidade com o 
estado das coisas, forças produtivas e suas possibilidades, dentro dos 
quadros institucionais vigentes. Ao controlar as transferências para o 
exterior, ao elaborar mecanismos de poupança interna, ao estimular os 
investimentos produtivos, ou através de outros balizamentos, o governo 
está agindo na esfera das condições, às vezes gerais, outras vezes 
particulares, indispensáveis à expansão das forças produtivas; 
basicamente, da acumulação de capital. Grande parte da atuação estatal, 
pois, está organizada segundo as determinações implicadas na acumulação 
capitalista (IANNI, 1989, p. 18) 

 Nesta ótica, ao atermos no âmbito do processo de acumulação de capital 

nacional, originado com o processo de industrialização brasileiro, na década de 
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1950, o Estado surge como uma mediação do capital, ao concretizar determinações 

do mesmo, a despeito de aparecer como autônomo e livre (IANNI, 1989). 

 Tal realidade fez com que as agendas nacionais passassem a ser dominadas 

pela necessidade de resolver problemas de curto prazo e num quadro de explosão 

inflacionária, colocando em xeque o papel do Estado e abrindo paulatinamente 

espaço para a instalação do pensamento neoliberal, já em franca ascensão no plano 

internacional no período em questão (Ibidem) 

 No bloco dos países europeus, em termos práticos a conjuntura neoliberal 

propiciou o claro desmonte dos Estados de Bem-estar69, erigidos nas décadas de 

ouro do período do pós-guerra, no âmbito interno das economias centrais do mundo 

então dito desenvolvido ou primeiro mundo (HARVEY, 2008).  

Porém foi mais além o alcance de suas consequências, principalmente para 

as economias dos países ditos em desenvolvimento ou do terceiro mundo, com, 

segundo relata Behring (2008): "fortes implicações para o desenvolvimento de 

políticas públicas, para a democracia e para o ambiente intelectual e moral.” 

(BEHRING, 2008, p. 34). 

 Ou seja, o modelo desenvolvimentista-periférico conduziu a uma crescente 

dinâmica de aumento das desigualdades sociais, que de uma forma geral, 

resguardadas as peculiaridades regionais, pôde ser observada em vários países em 

desenvolvimento, inclusive o Brasil (SILVA, 2010). 

Nessa conjuntura político-social se inscrevem os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento – (PNDs), então postos em curso no âmbito da sociedade 

brasileira e que baseados na ótica desenvolvimentista, com forte apoio financeiro 

estatal, irão conformar grandes mudanças de cunho econômico, com sérios reflexos 
                                                
69 Para Hobsbawm (1995): "Na década de 1960, o centro de gravidade do consenso mudou para a 
esquerda; talvez em parte devido ao crescente recuo do liberalismo econômico diante da 
administração keynesiana, mesmo em bastiões anticoletivistas como a Bélgica e a Alemanha 
Ocidental, talvez em parte porque os velhos senhores que presidiam a estabilização e ressurreição 
do sistema capitalista deixaram a cena. [...] Verificou-se certo rejuvenescimento da política. [...] 
Contudo, há um claro paralelismo entre a mudança para a esquerda e os acontecimentos públicos 
mais significativos da década, ou seja, o aparecimento de Estados de Bem-estar no sentido literal da 
palavra, quer dizer, Estados em que os gastos com a seguridade social - manutenção de renda, 
assistência, educação - se tornaram a maior parte dos gastos públicos totais e as pessoas envolvidas 
em atividades de seguridade social formavam o maior corpo de todo o funcionalismo público - por 
exemplo, em meados da década de 1970, 40% na Grã-Bretanha e 47% na Suécia [...] . Os primeiros 
Estados de Bem-estar, nesse sentido, apareceram por volta de 1970 [...] No fim da década de 1970, 
todos os estados capitalistas avançados se haviam tornado "Estados do Bem-estar" desse tipo, com 
seis deles gastando mais de 60% de seus orçamentos na seguridade social (Austrália, Bélgica, 
França, Alemanha Ocidental, Itália, Países Baixos)" (HOBSBAWM, 1995, p. 278-279).   
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a nível social, como a nível ambiental, sendo estas últimas configuradas por sérias 

perdas e transformações. 

Principalmente naqueles domínios territoriais que, apesar de historicamente já 

terem sofrido intervenções humanas e inclusive apresentarem alterações 

decorrentes de tais intervenções, ainda continham no início da segunda metade do 

século XX, uma expressiva riqueza em termos de biodiversidade natural e cultural, 

caso da expressiva parcela dos remanescentes florestais da Mata Atlântica 

brasileira, no eixo formado pelo norte do estado do Espírito Santo e o extremo sul do 

estado da Bahia (DEAN, 1996), onde se situa o objeto de estudo da presente 

pesquisa e que no decorrer das décadas de 1960 e 1970, vai sofrer uma acentuada 

redução e transformação.   

 Ou seja, no final dos anos 1970, a partir de processos imbricados e 

interdependentes, combinados a uma conjuntura de ajustes neoliberais, 

estabeleceu-se um novo perfil de políticas econômicas e industriais por parte dos 

Estados nacionais, com sérios reflexos para o mundo da produção e do trabalho, 

configurando uma nova relação Estado / Sociedade civil. 

 Paralelo a estas mudanças, ocorreu também uma reformulação das 

estratégias empresariais e das economias em âmbito mundial, implicando tanto 

numa nova divisão do trabalho a nível internacional, como no estabelecimento de 

uma nova relação centro/periferia, que combinado a uma hipertrofia das operações 

financeiras (com espetacular ampliação do espaço do capital especulativo70), 

compôs segundo Chesnais (1996), a chamada mundialização do capital (BEHRING, 

2008). 

 Especificamente referindo-se as mudanças no campo da inovação 

tecnológica, Chesnais (1996) afirma: 

                                                
70 Segundo Harvey (2008): "As grandes corporações assumiram uma orientação crescentemente 
financeira, mesmo quando, como no setor automotivo, estavam voltadas para a produção. A partir de 
mais ou menos 1980 não era incomum que as empresas tivessem prejuízos na produção 
compensados por ganhos de operações financeiras (que envolviam tudo, de operações de crédito e 
seguros à especulação em moedas voláteis e mercados futuros). [...] Tudo isso se vinculava à forte 
expansão da atividade e do poder no mundo financeiro. Cada vez mais liberta das restrições e 
barreiras regulatórias que até então limitavam seu campo de ação, a atividade financeira pode 
florescer como nunca antes, chegando a ocupar todos os espaços. Uma onda de inovações ocorreu 
nos serviços financeiros para produzir não apenas interligações globais bem mais sofisticadas como 
também novos tipos de mercados financeiros baseados na securitização, nos derivativos e em todo o 
tipo de negociação de futuros. Em suma, a neoliberalização significou a 'financialização' de tudo. Isso 
aprofundou o domínio das finanças sobre todas as outras áreas da economia, assim como sobre o 
aparato de Estado" (HARVEY, 2008, p. 41) 
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As transformações advindas, desde fins da década de 70, nas relações 
entre a ciência, a tecnologia e a atividade industrial fizeram da tecnologia 
um fator de competitividade, muitas vezes decisivo, cujas características 
afetam praticamente todo o sistema industrial [...] A vinculação entre 
conhecimento científico fundamental e tecnologia tornou-se sensivelmente 
mais estreita. Mais do que em qualquer outra época, assiste-se a uma 
interpenetração entre a tecnologia industrial, de finalidade competitiva, e a 
pesquisa de base "pura" sem falar na "pesquisa fundamental orientada", 
que tem papel cada vez mais importante. O exemplo mais claro é, 
evidentemente, o da biotecnologia, onde as "ciências da vida" estão em 
ligação quase direta com os processos industriais. "(CHESNAIS, 1996, p. 
142) 

Corroborando tal linha de pensamento, para Albagli (1998), associadas a este 

novo paradigma tecnológico e econômico surgido a partir dos anos 70, estariam 

também sendo conformadas mudanças expressivas no tocante ao padrão de 

consumo e uso dos recursos naturais. Nesse sentido afirma a autora: 

As repercussões desse processo são múltiplas: socioeconômicas, 
transformando os estilos de vida e padrões de consumo, a ética e a cultura, 
o processo produtivo e a organização do trabalho. Geopolíticas, 
modificando o equilíbrio de forças e os termos de intercâmbio internacional: 
e ambientais alterando padrões de consumo de energia e de recursos 
naturais (ALBAGLI, 1998, p. 33-34) 

 É de fundamental importância, para o entendimento dos processos de 

reforma do Estado, configurados nos planos de ajustes estruturais, postos em curso 

no âmbito de diversos países, a partir dos anos 1990, uma análise mais detida da 

lógica capitalista dominante à época, no processo conhecido como neoliberalismo e 

que representou segundo Harvey (2008) uma "abissal mudança para uma 

desigualdade social cada vez maior e a restauração do poder econômico da classe 

alta.” (HARVEY, 2008, p. 35). 

 No que concerne a esta nova conjuntura mundial, para Santos (2011), a 

mesma se conforma como uma “globalização perversa”, utilizando terminologia 

cunhada pelo autor, onde o mundo se torna unificado a partir de novas condições 

técnicas, que propiciam um novo tipo de ação humana mundializada, porém sob a 

égide de uma dupla tirania, a do dinheiro e a da informação, que intimamente 

relacionadas vão conformar, através de um novo ethos, as relações sociais e 

interpessoais, influenciando inclusive o caráter das pessoas. Neste último sentido, 

ainda afirma o autor: 

A competitividade, sugerida pela produção e pelo consumo, é a fonte de 
novos totalitarismos, mais facilmente aceitos graças à confusão dos 
espíritos que se instala. Tem as mesmas origens a produção, na base 
mesma da vida social, de uma violência estrutural, facilmente visível nas 
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formas de agir dos Estados, das empresas e dos indivíduos. A perversidade 
sistêmica é um dos seus corolários. [...] Há um verdadeiro retrocesso 
quanto a noção de bem público e de solidariedade, do qual é emblemático o 
encolhimento das funções sociais e políticas do Estado com a ampliação da 
pobreza e os crescentes agravos à soberania, enquanto se amplia o papel 
políticos das empresas na regulação da vida social (SANTOS, 2011, p. 37-
38) 

 Já do ponto de vista mais estritamente econômico, para Harvey (2008) o 

neoliberalismo representou um projeto político que visou o restabelecimento das 

condições de acumulação capitalista, e sem sombra de dúvida propiciou a 

restauração do poder das elites. Neste aspecto, relata o autor: 

Não admira que o patrimônio líquido das 358 pessoas mais ricas do mundo 
em 1996 tenha sido “igual à renda combinada dos 45% mais pobres da 
população mundial – 2,3 bilhões de pessoas”. E o que é ainda pior: “as 200 
pessoas mais ricas do mundo mais do que dobraram seu patrimônio líquido, 
nos quatro anos anteriores a 1998, para mais de um trilhão de dólares. Os 
ativos dos três maiores bilionários alcançavam na época um valor superior 
ao PIB de todos os países menos desenvolvidos e sua população de 600 
milhões de pessoas (HARVEY, 2008, p. 31) 

No tocante ao papel do Estado, segundo Behring (2008), pôde-se observar a 

partir do enraizamento dessas novas condições, a dissolução da unidade 

constitutiva do Estado e do capital nacional, num quadro marcado por dificuldades 

para o desenvolvimento de políticas industriais por parte dos Estados nacionais, 

restringindo o papel dos mesmos a servirem apenas como novos territórios mais 

atrativos ao capital estrangeiro, o mesmo acontecendo aos Estados locais que se 

converteram num ponto de apoio as empresas. Neste sentido afirma a autora: 

Assim, assuntos de vocação particular orientam os de vocação geral e de 
interesse público, no quadro de uma dissociação entre o poder econômico 
mundializado e o poder político nacional. [...] de forma que a mundialização 
altera as condições em que o Estado-nação articula os compromissos 
institucionalizados entre os grupos sociais no espaço nacional. Trata-se de 
gerir um forte fracionamento social e territorial(BEHRING, 2008, p. 60) 

 Para Santos (2002), corroborando a linha de pensamento anterior, os países 

periféricos e semiperiféricos, foram os que mais se sujeitaram, às imposições do 

receituário neoliberal, que se traduziu nestes países, a partir das agências 

financeiras multilaterais, na aplicação de programas de ajustes estruturais como 

uma forma de renegociação, da dívida externa dos mesmos. 

 Em termos gerais, pode-se afirmar que em seu arcabouço teórico, a partir de 

arranjos institucionais considerados essenciais à garantia das liberdades individuais, 

o Estado neoliberal procurou favorecer fortemente os direitos individuais à 
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propriedade privada, o regime de direito e as instituições de mercados de livre 

funcionamento e do livre comércio. 

Porém com um detalhe perverso, cada indivíduo passou a ser julgado 

responsável por suas próprias ações e por seu próprio bem-estar, do mesmo modo 

como passou a responder por eles. Isso vale tanto para os domínios do bem-estar 

social, como para a educação, saúde e até mesmo em alguns países a previdência 

social (HARVEY, 2008). 

 Tal conjuntura trouxe ainda conseqüências inevitáveis no plano político, 

segundo Leroy et al.(2002), já que no âmbito das políticas públicas, prevaleceu a 

crença na racionalidade do livre mercado, configurada através de ajustes e de 

negociações efetuadas em espaços decisórios segmentados, substituindo uma 

política pública operada em escalas mais abrangentes, por procedimentos técnicos 

em escalas locais e fragmentadas.  

 Assim sendo consideramos importante entender o processo que culminou 

com mudanças significativas no debate sobre desenvolvimento nos anos 1990, 

como um processo levado a cabo pelas forças capitalistas, como contraponto a sua 

crise de lucratividade, que por fim resultou num período de inegável hegemonia 

neoliberal, onde a "primazia do mercado" estava ancorada em reordenamentos 

institucionais dos Estados-nação sob a tutela do capital internacional e seus 

organismos supranacionais (SILVA, 2010). 

Vale ainda destacar, que conforme assinala Behring (2008), está em curso 

nesse processo histórico, fortes contradições no âmbito do Estado, ratificando 

inclusive nossa análise inicial sobre o papel do Estado, configuradas pela 

necessidade de uma expressiva recomposição do mesmo em função do 

fortalecimento das forças de mercado, como o comprovam no plano da sociedade 

nacional brasileira, o Plano Real e intervenções estatais contundentes, como o 

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 

Nacional (PROER), ambos postos em curso, durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), em paralelo a crescente perda de autonomia e 

soberania nacional, em função da necessidade de uma ainda maior integração da 

economia nacional à ordem mundial. 

Outro aspecto importante a ser considerado em nossa análise, é o fato 

conforme nos relata Draibe (1993), do neoliberalismo, apesar de representar um 
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processo de grandes mudanças, não poder ser compreendido em termos 

conceituais como um corpo teórico próprio, original e coerente. 

Isto porque no plano teórico reproduz um conjunto heterogêneo de conceitos 

e argumentos, que de certa forma reinventam o liberalismo, ou seja, em termos 

conceituais não se tratam de práticas inovadoras e que de alguma forma 

apresentam características peculiaridades e consistentes, inclusive produzindo 

muitos e distintos neoliberalismos, a ponto de dificultar sua própria auto-

identificação. O que aproxima muitas práticas neoliberais das práticas de 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE), por exemplo. Neste sentido paraa 

autora: 

[...] o reconhecimento torna-se difícil porque as próprias proposições 
neoliberais vêm-se modificando no tempo, principalmente no que diz 
respeito as responsabilidades públicas e estatais em questões como 
educação, combate à pobreza, ou crescimento sustentado, 
desenvolvimento de novas tecnologias, ampliação da competitividade das 
economias nacionais, etc. [...] muitas das proposições atribuídas ao 
neoliberalismo não são, efetivamente, monopólio daquela tendência, nem 
mesmo das fontes originais em que parece nutrir-se. [...] Esta apropriação 
resulta numa estratégia eficiente de predominância ideológica, conferindo 
aparente originalidade e força persuasiva a esta corrente que terminou, por 
exemplo, por reclamar exclusividade sobre quaisquer propostas de 
modernização social e política. [...] o neoliberalismo confirma tendências 
profundas de modificações da sociedade, apreendidas a seu modo pelos 
setores politicamente colocados à direita do espectro político, mas 
obviamente também reconhecidas pelos que, à esquerda, identificam e 
advogam transformações sociais e políticas. [...] É antes um discurso e um 
conjunto de regras práticas de ação (ou de recomendações), 
particularmente referidas a governos e a reformas do Estado e das suas 
políticas (DRAIBE, 1993, p. 88) 

Assim para Harvey (2008), corroborando a linha de pensamento anterior, em 

função da dinâmica evolutiva da neoliberalização, cujas ações variam muito de lugar 

para lugar e de época para época, aliada aos evidentes desvios deste modelo, o 

caráter geral do Estado neoliberal é de difícil descrição. Porém, alguns vícios podem 

ser identificados, oriundos do fato de, no âmbito prático da teoria neoliberal, se tratar 

o trabalho e o ambiente como meras mercadorias. Segundo relata o autor: 

Em caso de conflito, o Estado neoliberal típico tende a ficar do lado do clima 
de negócios favorável em detrimento seja dos direitos (e da qualidade de 
vida) coletivos do trabalho, seja da capacidade de auto-regeneração do 
ambiente. O segundo campo de vícios vem do fato de que, em caso de 
conflito, os Estados neoliberais tipicamente favorecem a integridade do 
sistema financeiro e a solvência das instituições financeiras e não o bem 
estar da população ou a qualidade ambiental (HARVEY, 2008, p. 83) 
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No âmbito dessa reflexão no plano nacional, consideramos importante 

também destacar, no que tange as políticas públicas72 postas em curso num âmbito 

de um Estado dominado pelo receituário liberal, o fato das mesmas terem sido 

conformadas por uma administração pública permeada de práticas patrimonialistas, 

numa relação que sempre conjuga o arcaico com o moderno, conforme vimos 

anteriormente.  

 Decorrente então do receituário neoliberal, ocorreu no Brasil um processo 

intensivo de internacionalização da economia, caracterizado sobremaneira por 

privatizações, a abertura comercial e a desregulamentação econômica além da 

reestruturação das políticas sociais do Estado, onde se pôde observar o 

estancamento do processo de universalização de direitos sociais, conquistado á 

duras penas no passado, como forma de garantia do ajuste fiscal, para o país 

manter-se adimplente com os compromissos estabelecidos com o capital financeiro 

externo, leia-se Banco Mundial e FMI – Fundo Monetário Internacional (SOUZA 

FILHO, 2006). 

 Chamamos a atenção também no âmbito neoliberal, às pronunciadas 

passagens de um Estado representado por um governo com poder por sí mesmo, 

para uma configuração social de poder mais abrangente, que contêm além do 

Estado, elementos–chave da sociedade civil, ou seja, uma governança73, numa 

                                                
72 No que se refere à definição das políticas públicas, segundo Pereira-Pereira (2008a): “Convém 
começar pelo que ela não é. Política pública, como já indicado, não é sinônimo de política estatal. A 
palavra pública, que sucede a palavra política, não tem identificação exclusiva com o Estado. Sua 
maior identificação é com o que em latim se denomina de res publica, isto é, res (coisa), publica (de 
todos), e, por isso, constitui algo que compromete tanto o Estado quanto a sociedade. É, em outras 
palavras, ação pública, na qual, além do Estado, a sociedade se faz presente, ganhando 
representatividade, poder de decisão e condições de exercer o controle sobre a sua própria 
reprodução e sobre os atos e decisões do governo. [...] Portanto, quando se fala de política pública, 
está se falando de uma política cuja principal marca definidora é o fato de ser pública, isto é, de 
todos, e não porque seja estatal (do Estado) ou coletiva (de grupos particulares da sociedade) e 
muito menos individual.” (PEREIRA-PEREIRA, 2008a, p. 94-95) 
73Referindo-se ao termo governança, para Castro Santos (1997) o mesmo: ”[...] refere-se ao modo 
como a autoridade é exercida no gerenciamento dos recursos do país em direção ao 
desenvolvimento [...] ao modus operandi das políticas governamentais que inclui, dentre outras, 
questões ligadas ao formato político-institucional dos processos decisórios, à definição do mix 
apropriado do público/privado nas políticas, à participação e descentralização, aos mecanismos de 
financiamento das políticas e ao alcance global dos programas [...] a discussão mais recente do 
conceito de governance ultrapassa o marco operacional para incorporar questões relativas a padrões 
de articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e 
regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema econômico [...] Incluem-se aí, não 
apenas os mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, tais como partidos 
políticos e grupos de pressão, como também redes sociais informais (de fornecedores, famílias, 
gerentes), hierarquias e associações de diversos tipos.” (CASTRO SANTOS, 1997, p. 03) 
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forma de integrar as decisões do Estado às dinâmicas de acumulação capitalista e 

às redes de poder de classe em vias de restauração, ou em formação. Nesse 

sentido afirma Harvey (2008): 

Quanto a isso, as práticas do Estado neoliberal e do Estado 
desenvolvimentistas convergem amplamente. O Estado produz tipicamente 
legislação e estruturas regulatórias que privilegiam as corporações e, em 
alguns casos, interesses específicos, como energia, produtos 
farmacêuticos, agronegócios etc. Em muitos casos das parcerias público-
privadas, em especial no nível dos municípios, o governo assume boa parte 
do risco enquanto o setor privado fica com a maior parte dos lucros. Se 
necessário o Estado neoliberal além disso recorre a legislações coercivas e 
táticas de policiamento ( por exemplo regras antipiquete) para dispersar ou 
reprimir formas coletivas de oposição ao poder corporativo. [...] O braço 
coercivo do Estado é fortalecido para proteger interesses corporativos e, se 
necessário, reprimir a dissensão (HARVEY, 2008, p. 87) 

Com o enfraquecimento da dimensão social do Estado e a conseqüente 

redução de sua intervenção na sociedade, tanto como no setor produtivo quanto 

como de provedor das políticas sociais, estabelece-se um Estado máximo para o 

capital (NETTO,1995), cuja consequência mais visível será a concentração do poder 

burocrático de um lado e a diminuição da burocracia estatal de outro.  

O Estado brasileiro por sua vez para realizar essas mudanças administrativas, 

lançará em 1995 o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDMARE), 

efetivando a chamada Contrarreforma administrativa cujo enfoque, ao menos no 

plano retórico é o de reorganizar as estruturas da administração com ênfase na 

qualidade e na produtividade do serviço público (PEREIRA, 1995). 

O PDMARE, cujo propósito principal é o da redefinição do papel do Estado, 

onde o mesmo abandona o papel de responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na 

função de promotor e regulador desse desenvolvimento, numa proposta inspirada na 

administração empresarial e que sobremaneira maneira vê o cidadão no escopo de 

uma lógica mercantilista, ou seja, um consumidor, literalmente um cliente. 

 Corrobora tal visão Bresser Pereira (1995), principal autor do PDMARE, para 

quem a denominada “Administração Pública Gerencial”: 

[...] inspira-se na administração de empresas, mas não pode ser confundida 
com esta última. [...] Enquanto a administração de empresas está voltada 
para o lucro privado [...] a administração pública gerencial está explícita e 
diretamente voltada para o interesse público. [...] A administração pública 
gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente dos 
seus serviços. Os resultados da ação do Estado são considerados bons não 
porque os processos administrativos estão sob controle e são seguros, 
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como quer a administração pública burocrática, mas porque as 
necessidades do cidadão cliente estão sendo atendidas [...] A reforma do 
aparelho do Estado no Brasil significará, fundamentalmente, a introdução na 
administração pública da cultura e das técnicas gerenciais modernas 
(PEREIRA, 1995, p. 16-18) 

Para Souza Filho (2006), a “Administração Pública Gerencial”, pautada na 

centralização burocrática, via núcleos estratégicos do governo incentivará a 

descentralização e flexibilização burocrática, através de agências executivo-

reguladoras, organizações sociais, o processo de terceirização de serviços e uma 

maior busca por parcerias por parte da máquina estatal. 

 É também nesta conjuntura, de um Estado gerencial, sob o contexto de 

modernização do capitalismo monopolista e no âmago do projeto neoliberal no Brasil 

e de seu conjunto de reformas estruturais, é que vão começar a emergir na esfera 

empresarial as práticas de "responsabilidade social corporativa", que por sua vez 

vão embasar as práticas de cooperação entre empresas e unidades de 

conservação, nosso objeto de estudo, cuja problematização e análise discorreremos 

no capítulo final. 

Antes, porém, no próximo capítulo, nos deteremos na análise dos 

mecanismos legais de proteção dos recursos naturais engendrados pelo Estado 

brasileiro, no contexto das profundas transformações históricas e de caráter político, 

econômico e social analisadas até o momento. 
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Capítulo 03 – Mecanismos legais de proteção dos recursos naturais e áreas 

protegidas sob o Estado brasileiro 

 

No presente capítulo buscamos através de um breve apanhado histórico, 

discutir a evolução dos mecanismos legais de proteção dos recursos naturais no 

plano da sociedade brasileira.  

Naturalmente, tais mecanismos regulatórios advindo do aparato estatal, 

refletirão o modus político operante do Estado brasileiro desde a Era Colonial (1500-

1822), passando pelo Brasil Imperial (1822-1889) e culminando no período 

republicano (desde 1889), que se estende até os nossos dias. 

Nosso objetivo é através de tais análises, entender melhor o contexto social e 

político em que tais legislações foram engendradas e o quanto as políticas públicas 

do campo ambientais estão imbricadas com a questão do desenvolvimento 

econômico no plano da sociedade brasileira. 

Finalizamos apresentando um conjunto de dados e informações acerca das 

áreas protegidas do território nacional, com enfoque específico nas unidades de 

conservação, de forma a buscar elementos que justifiquem a busca de apoio para a 

gestão de tais áreas, através de processos de cooperação (parcerias) junto a 

empresas, objeto de estudo da presente pesquisa. 

 

3.1 – Breve histórico da regulação pública dos recursos naturais no Brasil 

 

Já nos fins do século XVIII e avançando pelo século XIX, conforme relata 

Pádua (2004), alguns intelectuais brasileiros fizeram uma reflexão profunda e 

consistente sobre a destruição do ambiente natural e neste sentido publicaram 

trabalhos onde discutia-se a temática ambiental, inclusive com uma interpretação 

autônoma da visão europeia à época sobre essa temática, valendo, no entanto 

ressaltar que não existia naquele momento, “um corpus definido de crítica ambiental, 
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mas sim alguns instrumentos teóricos que, utilizados de diferentes maneiras, 

poderiam facilitar este tipo de reflexão.” (PÁDUA, 2004, p. 64)  

Corroborando tal linha de pensamento, segundo Medeiros (2006), a partir de 

registros históricos é possível identificar iniciativas que remontam inclusive ao século 

XVII74, tanto da Coroa portuguesa, como do então governo Imperial brasileiro no 

sentido da proteção, controle e gestão de recursos naturais específicos, conforme 

narra o autor: 

Os primeiros dispositivos voltados à proteção de áreas ou recursos em 
terras brasileiras têm seu registro ainda no período colonial. O principal 
objetivo era a garantia do controle sobre o manejo de determinados 
recursos, como a madeira ou a água, tal e qual já se praticava em algumas 
partes da Europa. Desde o século XV, vários Estados europeus intervinham 
diretamente na proteção, no controle e no acesso de recursos naturais 
como, por exemplo, a madeira, esta última representando um importante 
recurso militar (construção de embarcações) e econômico (construção de 
residências e combustível para aquecer os palácios e castelos da nobreza). 
É o caso das ordenações reais francesas de Jean Colbert, durante o 
reinado de Luis XIV, e das ordenações portuguesas de D. Manuel I, 
conhecidas como “manuelinas”, que incluíam vários dispositivos de 
proteção das florestas e dos recursos hídricos que, mais tarde, foram 
também aplicados no Brasil (MEDEIROS, 2006, p. 43) 

Ainda para Pádua (2004), em contraponto à ideia do debate ambiental no 

plano nacional, ter somente se dado, muito posteriormente, a partir do debate 

europeu e norte americano, já na década de 1960, tal fato destaca ainda, a 

importância das colônias tropicais europeias como espaços privilegiados para o 

surgimento deste tipo de debate, provocando inclusive uma rediscussão profunda 

sobre as origens e a identidade da consciência ecológica no âmago da modernidade 

(PÁDUA, 2004). 

Entretanto, estes instrumentos legais, adotados tanto pela Coroa portuguesa 

como posteriormente pelo governo Imperial, elegeram como foco de sua proteção 

recursos naturais específicos, não atendo-se ainda à questões de preservação de 

                                                
74Neste sentido, relata Medeiros (2006): “Dois exemplos emblemáticos dessa prática em terras 
brasileiras são o “Regimento do Pau-Brasil” editado em 1605 e [a] Carta Régia de 13 de março de 
1797 [...] O primeiro, que pode ser considerado uma das primeiras leis de proteção florestal brasileira, 
estabelecia rígidos limites à prática de exploração do pau-brasil na colônia. Já a Carta Régia afirmava 
ser necessário tomar as precauções para a conservação das matas no Estado do Brasil, e evitar que 
elas se arruinassem ou fossem destruídas [...] Este decreto real, dentre outras providências, visava 
coibir o corte não autorizado pela coroa de determinadas espécies de árvores cuja madeira, 
considerada nobre (cedro, mogno, entre outras), representava importante recurso para a metrópole” 
(MEDEIROS, 2006, p. 43). 
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determinados espaços territoriais para fins de preservação ambiental(MEDEIROS, 

2006). 

Esse quadro somente passa a sofrer modificações, à medida que vão ficando 

cada vez mais expressivas no plano da sociedade brasileira, as consequências 

advindas dos impactos decorrentes da devastação de extensas áreas territoriais, 

decorrentes do processo de substituição de formações vegetais naturais por grandes 

culturas agrícolas. Com destaque para a lavoura cafeeira (DEAN, 1996), e a 

exploração e corte de madeiras, na região sul e sudeste do país (MEDEIROS, 

2006). 

 Entretanto vale salientar, algumas iniciativas no final do século XIX, no 

sentido da criação dos primeiros parques nacionais, possivelmente motivadas pela 

criação Parque de Yellowstone nos Estados Unidos em 1872, (o primeiro parque a 

ser criado no mundo). Na época, especificamente em 1876, tal proposta encabeçada 

pelo engenheiro André Rebouças, objetivava a criação de dois Parques nacionais, 

um em Sete Quedas e outro na Ilha do Bananal. Embora, infelizmente tal idéia não 

tenha se concretizado, certamente resultou numa maior discussão sobre este 

assunto e teve reflexos diretos na criação dos primeiros parques nacionais, seis 

décadas depois (Medeiros, 2006). 

Para Neder (2002), a regulação pública sobre recursos naturais no Brasil, 

conformada por um caráter biogeográfico e centrada no controle territorial, somente 

se efetivará na conjuntura da Revolução de 1930, num contexto social caracterizado 

pela coalização de forças políticas industrialistas, classes médias e o operariado 

urbano. 

Corrobora tal linha de pensamento Medeiros (2006) afirmando que: 

A partir dos anos 30, com a ascensão de Getúlio Vargas à Presidência da 
República, mudanças políticas foram implementadas visando colocar o 
Brasil no trilho rumo à modernidade. Novas leis trabalhistas, incentivos à 
industrialização e à expansão e ocupação do oeste brasileiro ditaram o 
ritmo das mudanças. Neste cenário de ambiciosas transformações, o 
“ambientalismo” brasileiro que pregava a criação de áreas protegidas sob a 
forma de parques nacionais – a esta altura uma tendência internacional - 
encontrou enfim espaço (MEDEIROS, 2006, p. 46) 

 Esta nova fase da regulação ambiental, que se inicia no período Vargas 

(1930-1954), num momento marcado por importantes mudanças no cenário político 

e social, conformará à gestão dos recursos naturais, uma cultura institucional 

burocrática, onde irão sobressair dois objetivos: o disciplinamento de interesses 
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regionalistas e locais, através da racionalização do uso dos recursos naturais (uso 

da água, solo, fauna e flora) e a definição das áreas de preservação permanentes e 

unidades de conservação (NEDER, 2002). 

 Certamente trata-se da consolidação ao nível da sociedade nacional, de uma 

nova concepção, por parte do aparato estatal sobre a questão da proteção dos 

recursos naturais, já de certa forma, alinhada a uma perspectiva desenvolvimentista 

que iria predominar no âmbito do Estado a partir de então. Neste sentido, contribui 

Medeiros (2006), ressaltando o fato inédito de figurar na segunda Constituição 

Republicana Brasileira, de 1934, a proteção da natureza como um princípio 

fundamental. Nestes termos relata o autor: 

Ao tratar a questão da proteção da natureza como responsabilidade da 
União e dos Estados, mesmo que de maneira resumida e pouco precisa, a 
Constituição de 1934 outorgava à natureza um novo valor, isto é, ela 
passava a ser considerada patrimônio nacional admirável a ser preservado. 
Com isso, sua proteção adquire novo sentido e status, consistindo em tarefa 
ou dever a ser cumprido e fiscalizado pelo poder público. Proteger a 
natureza entra na agenda governamental republicana, passando a 
configurar um objetivo em si da política desenvolvimentista nacional 
(MEDEIROS, 2006, p. 50) 

 Daí ser a década de 1930, caracterizada pela criação dos principais 

dispositivos legais de proteção da natureza, principalmente dentre os anos de 1934 

e 1937, que levaram à criação e consolidação das primeiras áreas protegidas, além 

de um rol de novas legislações em torno do uso dos recursos naturais (Ibidem). 

Dentre essas legislações destaca-se, o primeiro Código Florestal brasileiro 

(Decreto 23793/1934); o Código de Águas (Decreto 24643/1934); o Decreto de 

Proteção aos Animais (Decreto 24645/1934); o Código de Caça e Pesca (Decreto-

Lei nº 794/1938); o Código da Mineração, popularmente conhecido como Código de 

Minas (Decreto-Lei 1.985/1940) e a criação de três parques nacionais, o Parque 

Nacional do Itatiaia, o primeiro parque nacional (Decreto 1.713/1937), o Parque 

Nacional do Iguaçu (Decreto 1.035/1939) e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 

através do Decreto-Lei nº 1822/1939 (MEDEIROS, 2006; NEDER, 2002). 

 A importância desse período no que tange as áreas protegidas residirá 

principalmente no fato novo da criação de um regime diferenciado de proteção e 

gestão de importantes parcelas do território nacional, com a finalidade precípua de 

proteção e preservação, inclusive com o estabelecimento de diferentes tipologias e 

categorias de unidades de conservação, embora somente no final dos anos 1950 e 



108 

 

início dos anos 1960, fosse retomada por parte do governo federal a criação de 

novas unidades de conservação (MEDEIROS, 2006). 

 Quanto ao caráter predominante das ações estatais no que concerne as 

poucas unidades de conservação existentes nos 1940 e 1950, conforme Medeiros 

(2006), o mesmo será permeado por um forte componente desenvolvimentista, que 

enxergará nas florestas, principalmente como um recurso econômico. Nesse sentido 

relata o autor: 

Durante o período em que esteve vigente o Código de 34, nenhuma reserva 
de proteção biológica ou estética foi criada (MEDEIROS, 2003)75.  A 
implementação, administração e fiscalização dessas áreas foram 
subordinadas ao Serviço Florestal Federal, Seção de Parques e Florestas 
Nacionais, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura. Tal fato reforçava 
um caráter protecionista signatário de uma tradição de proteção vinculada a 
uma escola essencialmente de administração florestal, onde a floresta era 
encarada como recurso econômico cuja exploração deveria ser controlada 
ou supervisionada pelo Estado (florestas modelo e de rendimento) ou 
resguardadas em função dos serviços ambientais por ela prestados 
(florestas protetoras e remanescentes) (MEDEIROS, 2006, p. 51) 

 Já nos anos 1960, vão poder ser observadas importantes mudanças no 

campo ambiental, mesmo após a ascensão do regime ditatorial (1964-1984),de 

forma inclusive paradoxal, em virtude do estabelecimento de mudanças profundas 

no sistema político brasileiro e do alto grau de cerceamento das liberdades civis e 

políticas, engendrado a partir do Golpe político-militar de 1964, mas que, de certa 

maneira, denotavam o quanto as políticas ambientais estavam alinhadas com as 

políticas desenvolvimentistas do Estado brasileiro à época. 

 Referimo-nos a promulgação do novo Código Florestal (Lei 4.771/1965), a 

nova Lei de Proteção aos Animais, popularmente conhecida como Código da Fauna 

(Lei 5.197/1967), além da criação de um novo órgão governamental, que dentre 

outras atribuições76, detinha algumas específicas, como a implementação, gestão e 

fiscalização das áreas protegidas. Tratava-se do Instituto Brasileiro de 

                                                
75 MEDEIROS, R. A Proteção da Natureza: das Estratégias Internacionais e Nacionais às demandas 
Locais. Rio de Janeiro: UFRJ/PPG. 2003, 391p. Tese (Doutorado em Geografia)  
76 Neste sentido, a partir de transcrição de Vallejo (2005), um breve relato de Maria Tereza Jorge 
Pádua, iminente ambientalista brasileira considerada uma referência na temática das UCs, afirma: “O 
IBDF foi criado para usar os incentivos fiscais para fazer reflorestamento, feito muitas vezes em cima 
da Mata Atlântica: derrubavam a floresta para plantar eucalipto. Na Amazônia substituíam a floresta 
por pastagens. A área de conservação do IBDF era um entrave; nós éramos os atrasados que não 
entendiam nada de desenvolvimento, que era a palavra da moda. Era fácil, então nos chamar de 
comunistas, subversivos ou de poetas.” (VALLEJO, 2005, p. 64) 
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Desenvolvimento Florestal (IBDF), autarquia federal então vinculada ao Ministério da 

Agricultura e instituída pelo Decreto-Lei 289/1967 (MEDEIROS, 2006). 

De fato, houve mesmo um alinhamento das questões ambientais com os 

objetivos da política desenvolvimentista do Estado, tendo sido o elemento da 

conservação dos recursos naturais deixado num segundo plano. Nesse sentido, 

corrobora Silva (2010), para quem mesmo a despeito do fato de, no início dos anos 

1960, já se apresentarem no plano mundial, em torno do debate do desenvolvimento 

econômico, questões que de certa forma desnudavam a natureza devastadora do 

capital77, tanto em termos sociais e ambientais, especificamente para os países da 

América Latina, e no caso o Brasil, este apelo inicial dos discursos ambientalistas 

das décadas de 60 e 70 teve pouca atenção, dado que naturalmente para estes 

países, governados sob a lógica econômica desenvolvimentista, importava mais 

uma agenda que girasse em torno do progresso material e da distribuição de renda. 

 Porém no início dos anos 1970, configura-se uma nova fase de discussão da 

questão ambiental a nível mundial, que terá significativos reflexos no cenário político 

brasileiro. Trata-se de uma época em que a preocupação mundial com a questão 

ambiental ganha maior fôlego, inclusive com a realização de diversos encontros 

internacionais, com destaque para a Conferência da Biosfera (1968) e a Conferência 

de Estocolmo (1972), eventos que de certa forma demonstravam o forte sentimento 

e a mobilização global para a implementação de uma agenda ambiental 

internacional (MEDEIROS,2006) 

 Essa nova preocupação global de iminente caráter ambiental, de forma clara 

antagonizava-se com as políticas desenvolvimentistas da sociedade nacional à 

época. Neste sentido nos remetemos a Dean (1996), referindo-se às posturas 

adotadas pelo então Governo Militar e seus seguidores, diante das questões 

levantadas durante estes encontros internacionais, que de certa forma se 

contrapunham à lógica nacional desenvolvimentista a qualquer custo. Nas palavras 

do autor: 
                                                
77Conforme Carson (2010), em sua famosa obra "Primavera Silenciosa" publicada no início dos anos 
60 e considerada por seu ineditismo um dos marcos do movimento ambientalista a nível mundial: 
"Apenas no período representado pelo século presente uma das espécies - o ser humano - adquiriu 
poder significativo para alterar a natureza do seu mundo. No último quarto de século, esse poder não 
apenas aumentou até atingir magnitude preocupante como mudou de caráter. O mais alarmante de 
todos os ataques do ser humano é a contaminação do ar, do solo, dos rios e dos mares com 
materiais perigosos e até mesmo letais [...] o problema cuja tentativa de solução desencadeou essa 
série de desastres está associado ao nosso estilo moderno de viver." (CARSON, 2010, p. 22;25) 
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Durante a década de 1970, a escala e velocidade dos projetos de 
desenvolvimento do governo militar atingiram um clímax que não resultou 
apenas em crise econômica, mas também em uma tempestade conjunta de 
desastres ambientais, desacreditando sua propalada preocupação com a 
segurança nacional [...] Os militares e seus simpatizantes reagiram com 
arrogância diante das questões levantadas na primeira Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 
Estocolmo em 1972. Suspeitava-se que os países industrializados haviam 
inventado mais um obstáculo à elevação do Brasil aos seus quadros, e 
especulava-se que uma das vantagens comparativas do Brasil consistia 
precisamente em sua capacidade ainda integral de absorver a poluição 
industrial. “Que venha a poluição, desde que fábricas venham com ela”, 
exultava José Sarney, um senador do Nordeste que se tornaria presidente 
uma década depois. O representante do governo na conferência apresentou 
uma fórmula populista dissimulada a qual constantemente seria repetida: “a 
pior forma de poluição é a pobreza” (DEAN, 1996, p. 307) 

Tudo isto aconteceu num momento político decisivo para o país, pois coincidiu 

com o início da discussão e implementação dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PND’s), ficando patente para o governo militar, como forma de 

dirimir sua imagem no plano internacional e ao mesmo tempo dar continuidade à 

política desenvolvimentista, a necessidade da criação, de uma estrutura central 

capaz de elaborar, organizar, integrar e conduzir um verdadeiro projeto político 

nacional para o meio ambiente, com forte atuação no quadro interno, mas também 

com expressiva representatividade no cenário externo (MEDEIROS, 2006). 

O que reforçará a tese de que a política ambiental vai se conformar em 

consonância com a questão central do desenvolvimento, mas também será 

influenciada por pressões internacionais, que forçarão o governo brasileiro ao 

estabelecimento de novos mecanismos institucionais que possam melhor mediar tal 

questão, tanto a nível interno no que se refere a sua interface com as políticas de 

desenvolvimento então postas em curso, como no âmbito externo no sentido de dar 

respostas mais contundentes à estas pressões. 

Neste contexto, sob o impacto dos debates decorrentes da Conferência de 

Estocolmo e do Clube de Roma, foi então criada através do Decreto 73.030/1973, a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao Ministério do Interior e 

orientada para a conservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos 

naturais, passando a dividir com o IBDF a responsabilidade pela gestão e 

fiscalização da política brasileira para as áreas protegidas (MEDEIROS, 2006). 

Para Albagli (1998), referindo-se a este novo contexto, têm-se a clara 

percepção que, a partir da conjugação entre uma percepção maior da crise 

ambiental e também da transformação expressiva da base técnico-científica 
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mundial, impõe-se de certa forma, a necessidade de novas formas políticas que 

possam melhor expressar a coexistência e o conflito dos diferentes projetos e 

estratégias com respeito ao meio ambiente do planeta. Assim ultrapassando uma 

noção de natureza de forte base biogeográfica passa-se a tratar o meio ambiente 

muito mais como um produto da interação social humana com a natureza. 

É o que demonstra, por exemplo, após uma década de pressões 

internacionais e locais, a instauração da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA, 

instaurada pela Lei 6.938/1981, com o objetivo de, conforme consta no caput do seu 

artigo 2º: 

Preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propicia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana (LEI 6.938/1981 art. 2º caput) 

Como principais resultados da criação da PNMA, podemos elencar a 

estruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), que inclui tanto as 

instituições públicas atuantes na proteção e gestão da qualidade ambiental nas três 

esferas de governo (federal/estadual/municipal), como os órgãos cujas atividades 

tenham interferência direta sobre o meio ambiente, além da criação a nível federal 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e nos estados dos Conselhos 

Estaduais de Meio Ambiente (CONSEMAS) (NEDER, 2002), e inaugurando no 

contexto político nacional estes novos fóruns de participação social. 

Vale, no entanto salientar que, a PNMA somente será efetivamente posta em 

prática, após sua regulamentação, no período da redemocratização do país, em 

função da promulgação da Constituição de 1988, conforme afirma Neder (2002): 

Foi somente no bojo das reformas do regime autoritário e após a nova Carta 
Magna que a Política Nacional do Meio Ambiente começou a sair do papel. 
[...] A PNMA veio a constituir um Sistema Nacional de Meio Ambiente, mas 
sua regulamentação, porém, só se deu após a nova Constituição brasileira 
(NEDER, 2002, p. 49-50) 

Dessa forma, nesse contexto de grandes mudanças político-econômicas 

operadas a partir dos anos 1980, que afetarão sobremaneira também as políticas do 

Estado, é que se acentua em termos mundiais, a discussão sobre a propalada crise 

ambiental coincidindo com o período histórico da ascensão neoliberal. 

Este novo cenário político-econômico, comandado pelas elites capitalistas a 

nível mundial e alicerçado por Estados nacionais, quando analisado de forma 
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pormenorizada no plano nacional, permite uma melhor compreensão do papel 

desempenhado tanto pelo Estado bem como pelas empresas, no enfrentamento dos 

problemas colocados no tocante à proteção, conservação e preservação dos 

recursos naturais em nosso país, principalmente no último quartel do século XX e 

início do século XXI. 

 Nessa conjuntura se situa, por exemplo, na década de 1990 a 

problematização do conceito de desenvolvimento sustentável, no interior e a partir 

de um contexto social onde fica evidente e cada vez mais generalizado, ao nível de 

toda a sociedade, a ideia que o crescimento econômico por sí só não garantiria 

necessariamente melhorias nas condições de vida da grande maioria da população 

e tampouco era regido por padrões adequados de exploração dos recursos naturais 

(SILVA, 2010). 

 De forma concomitante, ao tempo que se incorpora e ratifica-se o ideário do 

desenvolvimento sustentável78 como um compromisso global das nações durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMA), em 1992, se instaura e consolida-se um amplo movimento de 

contrarreformas, caracterizadas por severos ajustes econômicos e por um 

reordenamento político, que conformam uma severa retração nas políticas de 

proteção social e que obviamente se refletirão nas políticas ambientais (Ibidem). 

 Para Albagli (1998), no esteio dessas mudanças, entram em cena novos 

sujeitos sociais, muitos do mundo corporativo financeiro, que até então tinham se 

mantido ausentes do debate sobre a problemática ambiental e que passaram a 

compor uma pressão internacional para que o Brasil criasse estruturas burocráticas 

e mecanismos legais a fim de proteger a sua biodiversidade, além da oferta de 

subsídios financeiros com o objetivo de que tais fins fossem alcançados, o que de 

certa forma acabou por transformar a questão ambiental numa questão geopolítica, 

                                                
78 Segundo Silva (2010), embora as bases de formulação do termo desenvolvimento sustentável 
remontem a Conferência de Estocolmo de 1972, a partir do confronto entre as teses 
"desenvolvimentistas" e as do "crescimento zero", foi somente em 1987 que a Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD e presidida à época por Gro Harlem Brundtland, 
notabiliza e cunha o termo "Desenvolvimento Sustentável" em seu relatório "Nosso futuro Comum" 
mundialmente conhecido como Relatório Brutland e cujo objetivo era "propor estratégias ambientais 
de longo prazo para se obter um Desenvolvimento Sustentável por volta do ano 2000 e daí em diante, 
a partir de uma maior cooperação entre o Norte e o Sul e estendendo de forma indiferenciada a toda 
a humanidade as responsabilidades pela degradação do planeta bem como pela superação deste 
quadro (SILVA, 2010, p. 172-173).  
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pertencente a um quadro de reconfiguração das forças capitalistas, frente à crise 

dos anos 1970. 

 Ainda para Medeiros e Garay (2006), desde a segunda metade do século XX, 

novos desafios são impostos à humanidade, no que concerne a conservação dos 

recursos naturais, numa noção que emergiu como questão fundamental no passado, 

mas que particularmente se amplia nos anos 1990, com o estabelecimento da 

Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, a partir do reconhecimento da 

importância da conservação da biodiversidade. 

Neste ponto, segundo estes autores, a questão das áreas protegidas passa a 

ter um novo sentido, no que concerne aos problemas suscitados pelo avanço do 

desenvolvimento econômico, exigindo considerar que a questão ambiental passe 

então a ter um caráter de transversalidade no que se refere às políticas públicas de 

desenvolvimento, refletindo por sua vez um sentimento global onde segundo os 

autores:  

[...] se por um lado os recursos biológicos da terra devam gozar de um 
estatuto que lhes garanta a sua existência, o mesmo não pode ser feito em 
detrimento das necessidades e dos valores culturais e individuais de povos, 
grupos ou etnias (MEDEIROS e GARAY, 2006, p. 182) 

  Da mesma forma, podemos ainda inferir que no âmbito atual da 

regulação ambiental brasileira, a questão da conservação dos recursos ainda 

continua bastante permeada pelas questões do desenvolvimento econômico. Tudo 

isto em resposta ao modelo de produção e consumo inconsequentes preconizado 

pelo próprio sistema, cuja meta principal ainda, infelizmente é, crescer de forma a 

ser cada vez maior e mais abrangente, pois no final o que ainda mais importa, é a 

lucratividade do grande capital 

 

3.2 – SNUC – Avanços e desafios 

  

 Em função do objeto de nossa pesquisa, neste ponto passamos a focar nossa 

análise no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)79, resultado de 

                                                
79Referindo-se ao processo de discussão e implementação do SNUC, para Medeiros (2006): “Nele, 
finalmente foi concretizada a ambição surgida no final dos anos 70 de estabelecer um sistema único – 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) – que definiria critérios mais 
objetivos para a criação e gestão de algumas tipologias e categorias de áreas protegidas que antes 
se encontravam dispersas em diferentes instrumentos legais. Sua criação, [...] remonta ao ano de 
1979, quando o IBDF, em conjunto com a FBCN [Fundação Brasileira para Conservação da 
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amplas discussões e debates durante quase toda a década de 1990.  dentro da 

baliza do ideário de desenvolvimento sustentável, e promulgado pela Lei Federal 

9.985/2000  

É importante também salientar que a proposição de desenvolvimento 

sustentável sempre esteve longe de ser um conceito homogêneo, conforme 

tratamos no capítulo inicial. Assim para alguns setores, pode representar 

crescimento com sustentabilidade ecológica das atividades econômicas 

desenvolvidas, através do emprego de tecnologias de baixo impacto, ou de reuso 

e/ou reciclagem de materiais. 

Já outras concepções alternativas, o enxergam como um modelo, em que a 

palavra desenvolvimento pressupõe uma maior equidade social, diminuição da 

pobreza e uma melhor distribuição de renda e onde o termo sustentabilidade 

extrapola o âmbito funcional de uma categoria econômica ou ecológica e passa a 

refletir uma interdependência entre as dimensões ambiental, político-institucional e 

sociocultural, o que exigiria de forma concreta, transformações muito mais profundas 

nos clássicos padrões de desenvolvimento correntes (ALBAGLI, 1998). 

Para a lógica neoliberal, por exemplo, a proposição do desenvolvimento 

sustentável, balizadora dos princípios do SNUC, é resultante de um contexto, onde 

segundo Albagli (1998): 

A questão ambiental deixou de ser vista como problema restrito ao meio 
técnico-científico, abrindo espaço na agenda política dos países, tanto 
internamente, quanto nas negociações por eles travadas na arena 
internacional. Os temas relativos ao meio ambiente passaram a ser objeto 
de atenção e debate por parte da mídia, de empresas, governos, 
organizações e organismos internacionais e multilaterais originalmente não 
dedicados à temática ambiental (como o Banco Mundial, o Fundo Monetário 
Internacional, o GATT, o Grupo dos Sete, a Organização para Cooperação 

                                                                                                                                                   
Natureza], apresentou um estudo intitulado “Plano do Sistema de Unidades de Conservação do 
Brasil” [...] Esta proposta, no entanto, por razões políticas, acabou não se mostrando viável [...] 
Posteriormente, em 1988, o IBDF novamente encomendou, desta vez à Fundação Pró-Natureza 
(Funatura), um estudo sobre as categorias de proteção então existentes no país e a elaboração de 
um anteprojeto de lei voltado para a criação de um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
[...] Em maio de 1992, este anteprojeto foi apresentado ao então presidente Fernando Collor de Mello 
pela Secretaria do Meio Ambiente, que o encaminhou ao Congresso Nacional sob a forma agora do 
Projeto de Lei n°2892/92. A história da longa tramitação até a aprovação deste projeto nas duas 
casas legislativas e sua sanção final pelo Presidente da República é recheada de fatos que só 
serviram para revelar e demarcar mais claramente as diferentes posições existentes entre os 
movimentos ambientalistas no Brasil, acentuando ainda mais as suas divergências [...] Entre os 
pontos mais polêmicos destacavam-se a questão das populações tradicionais, a participação popular 
no processo de criação e gestão de UCs e as indenizações para desapropriações.” (MEDEIROS, 
2006, p. 56-57) 
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e Desenvolvimento Econômico – OCDE), de entidades da sociedade civil 
organizada e da opinião pública em geral (ALBAGLI, 1998, p. 44-45) 

 Nesse sentido, os moldes propostos pelo SNUC, refletem de certa maneira 

tais contradições, por exemplo, ao propor a conciliação entre conservação e 

desenvolvimento, com um olhar mais condescendente e abrangente sobre os usos 

possíveis nas UCs (GURGEL et al., 2010), isto porque, nos limites dessa pesquisa, 

acreditamos que o incentivo ao desenvolvimento de diversas atividades econômicas 

em unidades de conservação, ainda hoje deixa lacunas, no sentido que não se 

apontam evidências concretas que possam gerar de fato, condições de efetividade a 

tais propostas nos termos de uma distribuição mais equânime dos resultados obtidos 

e a sustentabilidade dos recursos naturais destas áreas (HOMMA, 2010).  

 Não se trata, entretanto, numa visão maniqueísta, de demonizar o SNUC, não 

enxergando suas qualidades e os avanços obtidos a partir de sua promulgação, 

porém consideramos razoável uma analise mais realista e cautelosa a partir de seu 

campo teórico conceptual e do contexto político de sua proposição e implementação, 

de forma a elucidar melhor suas potencialidades e gargalos. 

 Em termos de seus princípios fundamentais, o SNUC já demonstra um caráter 

dual, fortemente influenciado pela questão do desenvolvimento econômico, ao dividir 

as categorias de unidades de conservação em dois grandes grupos com 

características específicas: o grupo de proteção integral e o grupo de uso 

sustentável, sendo a partir daí agrupadas diversas categorias de unidades de 

conservação. 

 No grupo das unidades de Proteção Integral se incluem as categorias Estação 

Ecológica (Esec), Reserva Biológica (Rebio), Parque Nacional (Parna), Monumento 

Natural (Mona) e Refúgio de Vida Silvestre (Revis) 

 Já o grupo das unidades de Uso Sustentável compreende as Áreas de 

Proteção Ambiental (Apas),Áreas de Relevante Interesse Ecológico (Aries), 

Florestas Nacionais (Flonas), Reservas Extrativistas (Resex), Reservas de Fauna, 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e as Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN’s) 

 Decorridos 12 anos da sua promulgação em forma de Lei (9.985/2000), 

reconhecemos, por exemplo, que com o SNUC, houveram significativos progressos 

para a gestão das UCs, dentre os quais inicialmente destacamos a própria 
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promulgação da Lei, que por si só representou um grande avanço e um marco legal, 

conforme o afirma Pádua (2011): 

Quase todo seu fundamento técnico, incluindo o conceito de sistema 
nacional, os estudos técnicos para o estabelecimento, as zonas de 
amortecimento e obrigatoriedade de se fazer planos de manejo, eram já 
prática comum desde décadas antes, tanto no nível federal como no 
estadual. Portanto, a primeira e grande virtude da Lei foi juntar e ordenar 
todos os textos legais e as melhores práticas em um só, coerente e de fácil 
entendimento. (PÁDUA, 2011, p. 32). 

 Outro importante avanço que destacamos, é a previsão legal da existência 

dos conselhos gestores, de caráter consultivo nas UCs do grupo de proteção integral 

e de caráter deliberativo nas UCs do grupo de uso sustentável, com exceção das 

APAs cujo conselho gestor tem caráter consultivo e as RPPNs, que não possuem 

conselhos gestores80.  

  Todavia, persistem ainda muitos desafios, dentre os quais o que reside na 

objeção à presença de populações tradicionais81 em algumas categorias de UCs, 

enquadradas no Grupo das Unidades de Proteção Integral.   

Tal fato, segundo Bensusan (2006) que foi inclusive motivo de acaloradas 

discussões no Congresso Nacional, durante os seis anos anteriores à promulgação 

do SNUC, configura-se como um dos principais desafios das áreas protegidas, já 

que decorrente da realocação das populações que vivem no interior das UCs, o 

convívio difícil, o conflito e a expulsão ainda têm sido relativamente comuns. Nesse 

sentido afirma a autora: 

                                                
80 Segundo Palmieri e Veríssimo (2009): “As APAs devem ter conselhos consultivos, segundo parecer 
jurídico do ICMBio (uma vez que o SNUC não especifica qual o tipo de conselho para as APAs). 
Alguns Estados definiram por lei ou decreto o tipo de conselho para algumas categorias de UC. Onde 
não houver legislação estadual específica, aplica-se o que determina o SNUC.”(PALMIERI e 
VERISSIMO, 2009, p. 21) 
81 No que se refere às populações tradicionais, segundo Diegues (2004): “O Brasil é um país que 
apresenta grande variedade de modos de vida e culturas diferenciadas que podem ser considerados 
“tradicionais”. Além disso, existe grande diversidade de tribos e povos indígenas [...] Grande parte 
das populações indígenas vivem em reservas, com uma legislação própria diferente da que rege as 
áreas naturais conservadas. No entanto, alguns grupos indígenas dispersos vivem hoje na periferia 
ou dentro das unidades de conservação. As populações e culturas tradicionais não-indígenas, são, de 
forma geral, consideradas ‘camponesas” [...], e são fruto de intensa miscigenação entre o branco 
colonizador, o português, a população indígena nativa e o escravo negro. Elas incluem os “caiçaras”, 
dos estados do sul; os habitantes de rios e várzeas do Norte e do Nordeste (os vargeiros); as 
comunidades pantaneiras e ribeirinhas do Pantanal Mato-grossense; os pescadores artesanais, como 
os jangadeiros do litoral nordestino; as comunidades de pequenos produtores litorâneos açorianos de 
Santa Catarina. Com isolamento relativo, essas populações desenvolveram modos de vida 
particulares que envolvem grande dependência dos ciclos naturais, conhecimento profundo dos ciclos 
biológicos e dos recursos naturais, tecnologias patrimoniais, simbologias, mitos e até uma linguagem 
específica, com sotaques e inúmeras palavras de origem indígena e negra.” (DIEGUES, 2004, p. 14) 
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A exclusão das populações humanas é essencialmente injusta, pois dela 
deriva-se a distribuição desigual dos sacrifícios: algumas populações são 
direta ou indiretamente beneficiadas com a melhoria da qualidade ambiental 
derivada da proteção de determinadas áreas, enquanto outras são privadas 
das terras que ocupavam tradicionalmente, sendo, em geral, realocadas em 
locais e condições indefensáveis. É injusta também porque muitas das 
populações beneficiadas são aquelas responsáveis pelo modelo predatório, 
que resultou na necessidade de se reservar áreas para a proteção 
ambiental, enquanto as populações sacrificadas são aquelas que 
conservaram, por meio do uso tradicional da terra e dos recursos naturais, 
as poucas áreas naturais ainda existentes e por isso pagam um preço muito 
alto; sua destruição cultural e social (BENSUSAN, 2006, p. 27).  

Outra lacuna, a nosso ver, relaciona-se ao fato de não estar previsto no SNUC 

nenhum mecanismo legal que garanta o aporte mínimo e satisfatório de recursos 

financeiros públicos para a manutenção de UCs, o que só perpetua às dificuldades 

crônicas de implementação efetiva de muitas das suas proposições, principalmente 

aquelas que exigem um grande aporte de investimentos por parte do Poder Público, 

como a questão da regularização fundiária das unidades de conservação e dotação 

de infra-estruturas físicas, equipamentos e materiais, sem contar o aporte adequado 

de recursos humanos. 

Tal realidade acaba fazendo com que a destinação de recursos públicos para 

as UCs, ainda na atualidade careçam de critérios objetivos, transparentes e com 

inclusive previsão legal, abrindo espaço para práticas clientelistas no que tange a 

distribuição de recursos, privilegiando determinadas regiões e UCs em detrimento de 

outras, ou adotando se critérios estéticos, demanda por visitantes e/ou de 

proximidade a grandes centros urbanos e no mais das vezes não priorizando a 

questão da necessidade de conservação da biodiversidade contida em tais áreas e 

que a priori é o principal objetivo das UCs. 

Isto mesmo a despeito, do fato de o SNUC trazer inovações importantes na 

questão do aporte financeiro às UCs, resguardadas determinadas peculiaridades, 

como é o caso contrapartida financeira dada por empresas às UCs, a título de 

“compensação ambiental” pelo fato das mesmas instalarem empreendimentos com 

significativo impacto ambiental ou a exigência do cumprimento de condicionantes 

legais quando da ocasião do licenciamento de empreendimentos com potencial 

impacto ambiental. Todavia, não se pode esquecer, tanto as condicionantes 

ambientais e principalmente a compensação ambiental, têm como principal 

característica, serem aportes financeiros pontuais e de natureza intrinsecamente 
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atrelada a questões do desenvolvimento econômico e portanto dependentes do 

mesmo. 

Na prática na atualidade, no plano da sociedade nacional, tanto na esfera 

federal como na esfera estadual, poucas unidades de conservação gozam de uma 

situação financeira confortável, entendendo-se por tal à existência de um orçamento 

minimamente adequado às suas necessidades de funcionamento e proteção, além 

de um quadro de recursos humanos suficiente e capacitado em termos profissionais. 

Como ponto positivo do SNUC destacamos, o fato da previsão do 

estabelecimento de uma zona de amortecimento para as UCs, embora a 

regulamentação da extensão e os critérios para a delimitação de tal zona ainda não 

tenham sido até o presente,  devidamente regulamentados, além da previsão da 

implantação quando possível, de corredores ecológicos, visando à interligação entre 

as áreas protegidas no âmbito regional. 

Especificamente na questão das zonas de amortecimento, a nosso ver reside 

ai um grande desafio a ser enfrentado. É evidente a necessidade de melhor clareza 

quanto a definição dos critérios para a delimitação das zonas de amortecimento, que 

conforme preconiza o SNUC constituem “o entorno de uma unidade de conservação, 

onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”.  

A questão central reside em saber qual deve ser a extensão dessa zona de 

amortecimento e quais são suas restrições de uso (BENSUSAN, 2006), já que o 

SNUC prevê, em seu artigo 25 (transcrito abaixo) que a zona de amortecimento e os 

corredores ecológicos serão definidos caso a caso. 

Desde 1990 com a entrada em vigor a Resolução 013 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), tal questão foi parcialmente resolvida, isto porque tal 

resolução definia o entorno como uma faixa de 10 km circundando os limites das 

UCs. Tal norma, portanto serviu como baliza para a delimitação de uma área, 

situada no entorno de uma unidade de conservação, onde a priori haveriam maiores 

restrições visando a integridade daquela unidade de conservação. Entretanto, fica 

evidente que sua aplicação de modo genérico, sem considerar as peculiaridades 

locais, trazia em sí sérios problemas, como é o caso das UCs praticamente inseridas 

em áreas urbanas, caso do Parque Nacional da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro, 

ou de UCs com grande extensão territorial, comuns no bioma amazônico. 
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 Ocorre que em dezembro de 2010, entrou em vigor uma nova norma, que 

revogou a Resolução 013/1990. Trata-se da Resolução CONAMA 428/10 que 

estabeleceu que deve ser considerado como zona de amortecimento nas UCs ainda 

não possuem zonas de amortecimento legalmente definidas, para fins de  

licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental 

uma faixa com extensão de 3 mil metros e de 2 mil metros no caso de 

empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA, considerados de menor impacto 

ambiental. 

 No caso das UCs que ainda não possuem sua zona de amortecimento 

delimitada, houve uma redução significativa no que tange a extensão da zona de 

amortecimento quando comparada com a área de entorno prevista na antiga 

Resolução Conama 013/90, e resta patente a necessidade do estabelecimento de 

critérios claros, objetivos e flexíveis para a delimitação dessas zonas de 

amortecimento, já que o próprio plano de manejo (este também um instrumento de 

planejamento legalmente previsto pelo SNUC para as UCs), apenas pode sugerir a 

delimitação de tal área. 

 Nesse sentido para Bensusan (2006), seriam necessários que, as unidades 

dispusessem de mais dados no ato da criação ou posteriormente, para a definição 

dos limites e restrições da zona de amortecimento e que houvesse um conjunto de 

critérios biológicos e sociais que pudessem nortear tal delimitação, a exemplo do 

caso dos parques nacionais, reservas biológicas e estações ecológicas, que 

possuem um conjunto de critérios para a inclusão e para exclusão de áreas na zona 

de amortecimento, constantes no roteiro metodológico para planejamento destas 

categorias (BENSUSAN, 2006), além de instrumentos que permitam a delimitação 

de tais áreas de forma mais ágil. 

 No tocante ao SNUC, certamente existem ainda, muitas outras questões que 

poderiam ser aqui suscitadas, todavia em função de nosso objeto de estudo 

passamos a evidenciar algumas particularidades das UCs, que julgamos serem 

importantes e que de certa forma auxiliam na compreensão da busca por processos 

de cooperação por parte dos gestores de UCs visando o apoio para a gestão de tais 

áreas.  
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3.3 – Particularidades sobre as unidades de conservação 

 

Remonta à Antiguidade a delimitação de determinadas áreas ou porções 

específicas de um dado território para fins de preservação de seus atributos e 

recursos naturais, muitas vezes justificada pela necessidade real e premente do uso 

e conservação de recursos da fauna e flora, água e outras matérias primas, que por 

si só justificavam a manutenção desses locais, extrapolando, porém em muitos 

casos a motivação da preservação destes espaços para o âmbito sócio-cultural das 

sociedades, pois o estabelecimento de tais áreas, muitas vezes associava-se a 

mitos e ocorrências históricas82 (MILLER, 199783, p. 3 apud VALLEJO, 2005). 

Para Bensusan (2006), a ideia de conservação da natureza é resultado de um 

contínuo questionamento da humanidade acerca de suas relações com a Terra e 

vem se desenvolvendo e transformando-se desde os primórdios das civilizações, 

“culminando, no ocidente, em relações de domínio e desprezo pela natureza e 

ultraconfiança na tecnologia como solução para todos os problemas ambientais.” 

(BENSUSAN, 2006, p.11) 

Vale ainda destacar, que embora o territorialismo em relação aos espaços 

naturais tenha-se conformado como uma prática tradicional, naturalmente em virtude 

                                                
82 Neste sentido para Vallejo (2005): “Tabus, éditos reais e mecanismos sociais comunitários 
funcionavam - e ainda funcionam em muitos casos - como reguladores do acesso e uso dessas áreas 
especiais. Por exemplo, na Indonésia e Filipinas, tabus sociais combinados com rígidos controles 
administrados ao nível das aldeias, muitas vezes com reforço religioso, limitavam as práticas de 
exploração que pudessem contrariar os interesses da comunidade. Na África do Sul, o povo Venda 
venera o Lago Fondudzi, onde existe a crença de que foi colonizado por poderosos curandeiros e 
habitado pela deusa serpente da fecundidade. Ninguém está autorizado a nadar no lago e os 
visitantes só podem trafegar de carro com permissão (Miller, 1997, p. 4) [...] No Brasil, os índios 
Caiapós, perto do rio Xingu na Amazônia, mantêm zonas tampão entre os lotes agrícolas e a floresta 
ao redor, para resguardar plantas medicinais e animais predadores que controlam naturalmente as 
populações daninhas. Também são preservados corredores naturais de matas antigas entre glebas 
que servem como reservas biológicas e facilitam o reflorestamento de campos antigos.” (Posey, 1988, 
apud Miller, 1997, p. 5 apud VALLEJO, 2005, p. 35) 
83 Miller, K. R. (1997) – Evolução do conceito de áreas de proteção oportunidades para o século 
XXI. In: Anais do I Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Curitiba: IAP: UNILIVRE: Rede 
Nacional Pró Unidades de Conservação, Vol. 1: 3-21.  
 
Posey, D. (1988) Kayapo Indian natural-resource management. In: J. Denslow & C. Padoch (Ed.). 
People of the Tropical Rain Forest. University Of California Press, Berkeley, California. p. 88-90 
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das condições geográficas, históricas e culturais, o mesmo teve peculiaridades 

distintas em diferentes momentos históricos.  

 Exemplifica bem tal linha de pensamento, o fato da instauração de espaços 

protegidos, em diferentes épocas, ter tido muitas vezes o papel de afirmação do 

poder e consequente status social das classes dominantes (realeza e aristocracia 

rural), fazendo com que a demarcação de tais áreas tivesse como objetivos 

principais, demandas esportivas (caça e pesca) e de lazer, e não necessariamente 

uma visão de preservação de tais áreas para um uso público comum (DARLING, 

197184, apud ROCHA, 2002. p. 14  - ROCHA,200285, p. 14 e QUINTÃO,198386, p. 14 

apud VALLEJO, 2005). 

Somente no século XIX, é que se vai poder observar a associação entre a 

criação de espaços protegidos e a necessidade de preservação de determinadas 

paisagens, numa visão subordinada à percepção cada vez mais nítida por parte das 

emergentes sociedades industriais, tanto do avanço do papel transformador humano 

sobre a natureza, como da consequente diminuição de áreas onde ainda, se podiam 

observar paisagens com um pequeno grau de alteração. A partir desta realidade, as 

paisagens naturais passam a ter um forte componente estético, muitas vezes 

sobrenatural e até mesmo religioso (BENSUSAN, 2006). 

Corrobora tal linha de pensamento Vallejo (2005) para quem: 

[...] a preocupação com o estabelecimento de espaços públicos naturais 
advém das contradições percebidas a partir do consumo ampliado dos 
recursos naturais, redução das áreas verdes e dos avanços científicos no 
campo da História Natural. Beleza e renovação espiritual foram sendo 
associadas aos espaços selvagens, enquanto a aristocracia queria fugir dos 
centros urbanos poluídos (VALLEJO, 2005, p. 52) 

  Para Diegues (2004), essa preocupação que surge em meados do século 

XIX, mais do que a delimitação de um espaço físico, contém elementos de uma 

peculiar concepção da relação homem/natureza; conformada num tipo de 

naturalismo onde a única forma de proteger a natureza era isolá-la da ação humana, 

                                                
84 Darling, F.F. (1971) – A ideia de parque e a realidade ecológica. Boletim da Fundação Brasileira 
para Conservação da Natureza – FBCN. Rio de Janeiro, p. 53-57 
85 Rocha, L. G. M. (2002) - Os Parques Nacionais do Brasil e a Questão Fundiária: o caso do 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Niterói, Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Ciência 
Ambiental) Universidade Federal Fluminense. 
86 Quintão, A. T. B. (1983) – Evolução do conceito de Parques Nacionais e sua relação com o 
processo de desenvolvimento. Brasil Florestal. Brasília, nº 54, p. 13-28. abr-jun. 
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estabelecendo espaços devidamente protegidos, para que o homem pudesse 

apenas admirar e reverenciar as belezas naturais, recuperando de certa forma o 

mito do paraíso perdido87. 

 Trata-se ainda segundo o autor de um mito moderno, que vê os ambientes 

naturais ainda pouco alterados pela ação humana, como ambientes selvagens, 

intocados e intocáveis e que, de certa forma impregnou conceitos do pensamento 

racional científico moderno, como os conceitos de ecossistemas, biomas, 

diversidade biológica, etc, e que em última análise vão dar respaldo ainda hoje a 

mecanismos legais, como o SNUC, que preveem a exclusão de populações 

tradicionais, historicamente situadas no interior de muitas áreas protegidas, áreas 

estas que apenas recentemente, em termos históricos relativos, adquiriram tal status 

(DIEGUES, 2004). 

 Para Vallejo (2005), a partir desta concepção de base preservacionista 

americana, foram estabelecidos os primeiros parques públicos, ignorando-se as 

diferentes realidades existentes em relação às populações tradicionais, fazendo com 

que a criação destes novos espaços protegidos, fosse também responsável pela 

desterritorialização de vários grupamentos sociais, que a despeito de ali estarem há 

gerações, e de certa forma vivenciarem tais territórios como sagrados, tiveram seus 

interesses e direitos, solenemente ignorados. 

Especificamente referindo-se a criação do Parque Nacional de Yellowstone, o 

primeiro parque a ser criado no mundo, relata Besunsan (2006): 

[...] foi estabelecido em 1872 com o objetivo de preservar suas belas 
paisagens “virgens” para as gerações futuras. Em seu ato de criação, o 
Congresso dos Estados Unidos determinou que a região fosse reservada e 

                                                
87Segundo Diegues (2004): “[...] essas ideias surgiram muito antes na Europa. [...] na Inglaterra, até o 
século XVIII, havia um conjunto de concepções que valorizavam o mundo natural domesticado, e os 
campos de cultivo eram os únicos que tinham valor. O homem era considerado o rei da criação e os 
animais, destituídos de direitos e de sentidos e, portanto, insensíveis à dor. [...] Por outro lado, no 
começo da revolução industrial, a vida nas cidades, antes valorizada como sinal de civilização em 
oposição à rusticidade da vida no campo, passou a ser criticada, pois o ambiente fabril tornava o ar 
irrespirável. A vida no campo passou a ser idealizada sobretudo pelas classes sociais não 
diretamente envolvidas na produção agrícola. [...] o crescimento populacional, principalmente nas 
cidades inglesas, teria originado um certo sentimento anti-social ou antiagregativo, originando uma 
atitude de contemplação da natureza selvagem, lugar de reflexão e de isolamento espiritual. É 
preciso ainda ressaltar o papel exercido pelos escritores românticos, que fizeram da procura do que 
restava de ‘natureza selvagem’, na Europa, o lugar da descoberta humana, do imaginário do paraíso 
perdido, da inocência infantil, do refúgio e da intimidade, da beleza e do sublime. [...] Não é por acaso 
que a ilha de Robinson Crusoé, descrita por Daniel Defoe, no século XVIII representa a síntese da 
simbologia do paraíso perdido após a expulsão do homem.”(DIEGUES, 2004, p. 24) 
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proibida de ser colonizada, ocupada ou vendida. O ser humano ali seria um 
visitante, nunca um morador. Esse modelo foi adotado por muitos outros 
países do mundo e, em vários deles, vigora até os nossos dias. [...] 
Yellowstone tampouco era uma área “vazia”, desprovida de populações 
humanas; era território dos índios Crow, Blackfeet e Shoshone-Bannock 
(DIEGUES, 2004). A tentativa de transformar áreas “desabitadas” em 
parques fundamenta-se na ideia de que partes do nosso planeta ainda não 
teriam sido “tocadas” pelos humanos e são justamente as porções mais 
dignas de serem conservadas. No entanto, inúmeras pesquisas 
antropológicas, culturais, históricas e ambientais realizadas nas últimas 
décadas vêm evidenciando que a “natureza” não é tão natural como parece 
e o mundo selvagem não é o que parece ser. A natureza selvagem e 
intocada não existiria à parte da humanidade, mas, ao contrario, essa 
“natureza” seria uma criação humana (BENSUSAN, 2006, p. 13-14) 

A despeito da importância desta análise, onde a biodiversidade passa a ser 

um produto histórico da interação entre o uso humano e o ambiente, numa 

combinação não só de fatores de ordem biofísica, mas também de mudanças nas 

atividades humanas, importa a nosso ver, levando-se em conta o contexto onde se 

situa nosso objeto de pesquisa, ressaltar que imbricado a esta visão 

preservacionista, denota-se também o papel desempenhado pelas forças produtivas 

capitalistas e pelo Estado. 

Neste caso, ganha peso a interpretação de que tais forças, num determinado 

momento histórico, quando se deparam com os reflexos das crises inerentes ao 

modo de produção capitalista no campo ambiental, propõem a criação de espaços 

protegidos, de forma a “apaziguar” os efeitos deletérios oriundos do incremento 

crescente deste modo de produção no plano de toda a sociedade, sobretudo, junto 

às classes dominantes e as emergentes classes médias burguesas; numa estratégia 

de reconfiguração de suas práticas, visando, porém a sua continuidade. 

 A nosso ver, a delimitação burguesa através do aparato estatal, de novos 

territórios, seja para fins de conservação ambiental ou para a expansão das 

fronteiras geográficas do capital, embora fundamentada em princípios distintos, 

possuem em ambos os casos, o mesmo caráter identitário, atendendo, portanto aos 

interesses do capital. 

Nessa linha de pensamento, de fato, pode-se inferir que, no processo de 

criação de espaços protegidos, há sempre uma reflexão tanto de expectativas 

sociais de grupos interessados, quanto de arranjos políticos e institucionais que, por 

sua vez exercem pressão ou influência sobre o aparato estatal num dado momento 

histórico (MEDEIROS, 2006). 
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No caso brasileiro, os processos de criação de áreas protegidas tiveram o 

mesmo caráter, porém conforme relata Vallejo (2005), o estudo das práticas da 

conservação ambiental no Brasil desde o período colonial até meados do século XX, 

aponta para um quadro marcado por contradições, sobretudo porque a natureza 

exuberante do país, habitualmente encarada como riqueza, sempre também foi 

acompanhada por práticas exploratórias que acabaram comprometendo a própria 

exuberância (DEAN, 1996). 

Corrobora tal linha de pensamento Pádua (2004a), para quem, as linhas 

gerais do modelo de ocupação e exploração do território, possuem três 

características principais e que: 

[...] infelizmente, ainda estão bastante presentes no modo de 
relacionamento da sociedade brasileira com o seu entorno ecológico: 1) O 
mito da natureza inesgotável, baseado na ideia de uma fronteira natural 
sempre aberta para o avanço da exploração econômica; 2) Um grau 
considerável de desprezo pela biodiversidade e os biomas nativos e 3) Uma 
aposta permanente nas espécies exóticas, especialmente em regime de 
monocultura, como fonte de enriquecimento econômico e instrumento eficaz 
de controle sobre o território (PÁDUA, 2004a, p. 03)  

No que tange a criação das áreas protegidas no Brasil, remontam ao período 

colonial e à era imperial os primeiros debates e mobilizações para criação das 

mesmas (MEDEIROS, 2006; Pádua, 2004). Todavia, somente no período 

republicano, mais precisamente na década de 1930, é que serão criados os 

primeiros parques nacionais, e que constituirão o marco inicial de implantação 

destas áreas no país, conforme tratamos anteriormente (MEDEIROS e GARAY, 

2006). 

A partir de então, serão estabelecidos vários instrumentos – políticos, legais, 

administrativos e financeiros – que irão fornecer a base para a ampliação paulatina 

de tais áreas no âmbito do território nacional, num mosaico de diferentes tipologias e 

categorias88. 

                                                
88 Para Medeiros e Garay (2006): “Tais terminologias são objeto de confusão recorrente, inclusive na 
bibliografia especializada, necessitando de uma definição precisa. As tipologias e categorias, tal como 
definidas e utilizadas ao longo deste trabalho, indicam uma construção e organização hierarquizada 
da criação de áreas protegidas, haja a vista a amplitude do termo área protegida. Enquanto uma 
tipologia expressa um tipo único e exclusivo de área protegida, legalmente previsto ou reconhecido 
pelo poder público, por ex. unidade de conservação ou terra indígena, uma categoria indica as 
subdivisões ou níveis inferiores de classificação de uma dada tipologia e, normalmente, refere-se a 
uma estratégia de manejo, por ex. a tipologia unidade de conservação é composta por várias 
categorias como APA, Reserva Extrativista, entre outras.”(MEDEIROS e GARAY, 2006, p. 161-162) 
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No aspecto da conservação, para Medeiros (2006), a criação destes espaços, 

pode ser considerada uma importante estratégia de controle do território, uma vez 

que no processo de delimitações de tais áreas, são estabelecidos limites e 

dinâmicas de uso e ocupação específicos, a partir de critérios de uso atribuídos em 

razão da valorização de seus recursos naturais e/ou pela necessidade de se 

preservar biomas, ecossistemas e espécies raras ou ameaçadas de extinção. 

Nessa mesma visão, a União Mundial para a Conservação da Natureza 

(UICN), define as áreas protegidas como:  

Uma área terrestre e/ou marinha especialmente dedicada à proteção e 
manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais 
associados, manejados através de meios legais ou outros instrumentos 
efetivos (UICN, 2002, p. 08). 

Entretanto, é consenso, que a criação de áreas protegidas, a despeito de seu 

controverso histórico, conforma-se como uma das principais estratégias para 

conservação da natureza na contenção da atual crise da biodiversidade89, e de fato 

configura-se como uma de suas principais ferramentas (DIEGUES, 2004; 

MEDEIROS, 2006; BENSUSAN, 2006; VALLEJO, 2005). 

Dados apontam que o planeta vivenciou um aumento considerável no número 

de áreas protegidas a partir da década de 1980, numa estimativa de que cubram 

atualmente 11% da superfície global (WWF e ICMBio, 2012). No plano da sociedade 

nacional tal fato também pode ser observado, como demonstra a figura 01 (p.136), 

que trata da evolução da criação das unidades de conservação federais no período 

entre 1930 e a primeira década do século XXI. 

Tal fato contribuiu para que no Brasil, conforme Miranda et al. (2008), o 

conjunto das áreas protegidas representadas pelas unidades de conservação90 

                                                
89  Neste sentido, segundo WWF e ICMBio (2012): “A maioria dos indicadores do estado de 
biodiversidade (tendências populacionais, risco de extinção, composição das comunidades, extensão 
e condição dos habitats) vem apresentando quedas nas últimas décadas, sem alterações 
significativas nas taxas mais recentes. Ao mesmo tempo, os indicadores de pressões sobre a 
biodiversidade (incluindo a conversão de habitats, o consumo de recursos, as espécies exóticas 
invasoras, a poluição por nitrogênio, a superexploração e os impactos das alterações climáticas), 
apesar de apresentarem declínio em algumas espécies, de forma geral continuam bastante 
elevados.”(WWF e ICMBio, 2012, p. 14) 
90Segundo Medeiros (2006), existe um equívoco, no que concerne à denominação generalizada das 
áreas protegidas como unidades de conservação no Brasil, pois no âmbito das áreas protegidas, as 
unidades de conservação compreendem apenas uma das tipologias previstas atualmente no modelo 
brasileiro, perfazendo, no entanto um grupo mais abrangente de tipologias, como é o das áreas de 
preservação permanente, reservas legais, terras indígenas e áreas de reconhecimento internacional 
(MEDEIROS, 2005) 
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federais e estaduais, alcançasse em 2008 um total de 2.294.343 km2, ou seja cerca 

de 27% do território nacional, segundo o Instituto Brasileiro  de Geografia e 

Estatística (IBGE), conforme ilustra a figura 3 (p.137). 

No entanto, se nos detivermos, apenas nos quantitativos referentes a todas as 

unidades de conservação do país, consideradas as 03 (três) esferas de governo, e 

de acordo com dados atualizados (junho/2012), disponibilizados pelo Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação  - CNUC compilados na tabela 01 (p.138). 

 
Figura 1 - Evolução da criação de Unidades de Conservação Federais 

Fonte: IBAMA (2005) apud Medeiros e Garay, (2006) - p. 173 

 

Temos que 1.515.195 km² do território nacional (18%) compõem tais áreas, 

perfazendo um total de 1.649 UCs, 886 (53,7%) na esfera federal, 658 (39,9%) na 

esfera estadual e 105 (6,4%) na esfera municipal conforme demonstra a figura 2 

abaixo: 

Esfera Municipal
105
(6%)

Esfera Federal 
886

(54%)

Esfera Estadual
658

(40%)

 
 

Figura 2 - Distribuição das unidades de conservação por esfera administrativa 
Fonte: WWF e ICMBio (2012)   
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Figura 3 - Distribuição das Unidades de Conservação no Território Nacional 
Fonte: Medeiros et. al. (2011) p.11 
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Tabela 1 - Quadro Consolidado das Unidades de Conservação no Brasil 
Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC - MMA - 12/06/2012

Proteção Integral N° Área (Km²) N° Área (Km²) N° Área (Km²) N° Área (Km²) 

Estação Ecológica 31 69,237 59 47,678 0 0 90 116,915 
Monumento Natural 3 443 16 796 4 7 23 1,246 

Parque Nacional / Estadual / Municipal 68 252,653 177 93,983 52 153 297 346,789 
Refúgio de Vida Silvestre 7 2,019 21 1,678 1 22 29 3,718 

Reserva Biológica 30 39,045 21 13,466 1 7 52 52,517 

Total Proteção Integral 139 363,397 294 157,599 58 189 491 521,185 

Uso Sustentável N° Área (Km²) N° Área (Km²) N° Área (Km²) N° Área (Km²) 

 Floresta Nacional / Estadual / Municipal 65 163,438 35 135,998 0 0 100 299,435 

 Reserva Extrativista 59 122,875 28 20,211 0 0 87 143,086 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 1 644 26 109,200 2 129 29 109,974 

 Reserva de Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Área de Proteção Ambiental 32 100,144 181 329,726 39 5,856 252 435,725 

Área de Relevante Interesse Ecológico 16 448 24 445 5 27 45 920 

 RPPN 574 4,728 70 142 1 0 645 4,870 

Total Uso Sustentável 747 392,277 364 595,721 47 6,012 1,158 994,010 

 Total Geral 886 755,673 658 753,320 105 6,201 1.649  1.515.195

 Tipo / Categoria  Esfera
 TOTAL

 Federal  Estadual  Municipal
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Do total de UCs, 491 (29,8%) pertencem ao grupo das unidades de Proteção 

Integral e 1.158 (70,2%) pertencem ao grupo das unidades de Uso Sustentável 

conforme demonstra a figura 4 abaixo, destacando-se neste último grupo o número 

de 645 (55,7% do total do grupo) enquadradas como Reservas Particulares do 

Patrimônio natural (RPPN’s), denotando o expressivo aumento de unidades desta 

categoria nos últimos anos, que ultrapassa em muito o número de todas as UCs do 

grupo de Proteção Integral, por exemplo.  

 

         
Figura 4 - Distribuição do quantitativo das UCs por Grupo de Uso 

Fonte: WWF e ICMBio (2012) 
 

Embora, estejamos tratando na análise anterior, do quantitativo de unidades e 

não especificamente da extensão de suas áreas, ainda assim pode-se observar uma 

expressiva diferença entre a área superficial coberta pelas unidades de conservação 

do grupo de Proteção Integral, correspondente a 521.185 km² (34,4%) e a área 

superficial coberta pelas unidades do grupo de Uso Sustentável de 994.010 km² 

(65,6%) do total, como demonstra a figura 5 (p.140). 
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Figura 5 - Distribuição das UCs por Grupo de Uso considerando a sua extensão 

Fonte: WWF e ICMBio (2012) 

Em nossa compreensão, tal realidade indica que, houve na última década, 

uma forte tendência a se criarem unidades de conservação de uso sustentável, em 

detrimento das unidades de conservação de proteção integral, que atualmente 

representam apenas cerca de 1/3 do total; seja em termos de área superficial ou em 

termos do quantitativo de UCs. 

No que concerne, a efetividade de gestão das UCs, diversas metodologias 

visando tal monitoramento, vem sendo desenvolvidas há mais de uma década, com 

o objetivo de constituírem-se tais estudos numa importante ferramenta de apoio a 

gestão destas áreas, bem como de subsídios a implementação de políticas públicas 

ambientais em todo o mundo. 

Desta forma, com base nos resultados obtidos a partir da aplicação de uma 

dessas metodologias, no caso o método RAPPAM91, aplicado em 292 UCs federais 

no ano de 2010, abrangendo 94% do total de unidades atualmente existente, temos 

que no grupo das UCs de proteção integral, em termos de área superficial, 81,9% 

estão situadas no bioma Amazônico, 10,6% no bioma Cerrado e o restante (7,6%) 

                                                
91 Conforme WWF e ICMBio (2012) o RAPPAM (Método para a Avaliação Rápida e Priorização da 
Gestão de Unidades de Conservação) tem por finalidade: “...fornecer ferramentas para o 
desenvolvimento de políticas adequadas à proteção de sistemas naturais e à formação de uma rede 
viável de áreas protegidas [...] é o método com maior amplitude de aplicação no mundo, tendo sido 
implementado em cerca de 40 países e mais de 1000 áreas protegidas na Europa, Ásia, África, 
América Latina e Caribe. No Brasil , foi aplicado pela primeira vez no Estado de São Paulo, em 
2004.[...] Durante os anos de 2005 e 2007 foi implementado junto a 246 unidades de conservação 
federais. [...] Nos anos de 2008 a 2010 foi aplicado em unidades de conservação sob gestão dos 
estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso do Sul” (WWF e 
ICMBio, 2012, p. 15)  
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nos demais biomas, onde 2,7% correspondem as UCs situadas no bioma Mata 

Atlântica, conforme demonstra a figura 6 abaixo: 
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Figura 6 - Distribuição das UCs do Grupo de Proteção Integral por bioma 

Fonte: WWF e ICMBio (2012) 

 

Na esfera do grupo das UCs de uso sustentável, o bioma Amazônico continua 

dominante, contendo 79,1% em termos de extensão de áreas, sendo que apenas 

4,8% das mesmas estão situadas no bioma Mata Atlântica, como demonstra a figura 

7 abaixo: 
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Figura 7 - Distribuição das UCs do Grupo de Uso Sustentável por bioma 

Fonte: WWF e ICMBio (2012) 
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Já no quesito distribuição de recursos humanos nas UCs federais, as mesmas 

comportam, conforme WWF e ICMBio (2012), um total de 4.457 funcionários, 

atuando em diferentes cargos e funções (analistas ambientais, técnicos, pessoal de 

apoio logístico e administrativo, vigilantes e brigadistas) no âmbito da gestão dessas 

áreas, como, sendo que cerca de 70% desses recursos estão lotados em unidades 

de proteção integral e 30% nas de uso sustentável conforme dados da tabela 2 

abaixo. 

 Vale ainda salientar que, não estão incluídos no levantamento base desta 

avaliação (WWF e ICMBio, 2012) os quantitativos referentes aos funcionários 

lotados na sede (Brasília-DF) e nas Coordenações Regionais do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)92, atualmente o órgão 

responsável pela administração das unidades de conservação federais, ou seja a 

princípio, conforme informações do documento-base, somente estão incluídos os 

funcionários lotados diretamente nas unidades de conservação federais. 

Bioma Nível 
Superior Técnico

Apoio 
logístico e 

admnistrativo
Vigilante Brigadista Total

Amazônia 371 69 150 237 199 1026
Caatinga 48 38 32 107 170 395
Cerrado 116 128 163 158 351 916

Marinho-costeiro 119 67 87 100 35 408
Mata atlântica 257 201 335 351 517 1661

Pampa 4 2 3 4 0 13
Pantanal 8 5 5 0 20 38

Proteção Integral 468 337 540 648 1136 3129

Uso Sustentável 455 173 235 309 156 1328
Total 923 510 775 957 1292 4457  

Tabela 2 - Recursos humanos das UCs federais, de acordo com cargo ou função, por biomas e 
grupos de uso 

Fonte: WWF e ICMBio (2012) p.29 
                                                
92 Segundo WWF e ICMBio (2012): ”O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito político, vinculada ao 
Ministério do Meio ambiente – MMA. Foi criado pela Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, a partir 
da reformulação institucional do IBAMA, tendo como atribuições principais: a proposição, 
implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas 
pela União; a execução de políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e 
ao apoio ao extrativismo e ás populações tradicionais nas unidades de conservação federais de uso 
sustentável e o fomento e execução de programas de pesquisa, proteção, preservação e 
conservação da biodiversidade e de educação ambiental.”(WWF e ICMBio, 2012, p. 74). Ainda 
segundo ICMBio (2012), atualmente o ICMBio é responsável pela gestão de 312 unidades de 
conservação distribuídas por todo o território nacional, sendo 139 de proteção integral e 173 de uso 
sustentável. 
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No que tange a distribuição desses recursos humanos, no entanto, pode-se 

observar que a situação praticamente se inverte com relação à distribuição das 

áreas.  

Nesse caso, o bioma Mata Atlântica, embora represente menos de 4% do total 

de áreas cobertas por UCs federais, é o que possui o maior de funcionários quando 

comparado aos outros biomas, ou seja 1661, que perfazem 37,26% do total de 

funcionários lotados em UCs, enquanto o bioma Amazônico onde se situam em 

média, 80% das áreas cobertas por UCs federais conta com um contingente de 1026 

funcionários, perfazendo 23% do total conforme demonstram a figura 8 (abaixo) e a 

tabela 3 (p.144). 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

 
Figura 8 - Distribuição das UCs do Grupo de Uso Sustentável por bioma 

Fonte: WWF e ICMBio (2012) – p.29 
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 Biomas

Número 
de Ucs 

por 
Bioma

Média de 
funcionários  

por Ucs

Funcionários 
permanentes 

por UCs 
(excluindo os 
temporários)

Funcionários 
envolvidos na  
proteção por 

Ucs 
(excluindo 

fiscalização 
ambiental)

Funcionários 
envovlidos em 

atividades  
técnicas, 

administrativas 
e de apoio 

logístico por 
UCs

Nº  médio 
de ha por 

funcionário

Amazônia 106 9,7 7,8 4,1 5,6 57323,8

Caatinga 24 16,5 9,4 11,5 4,9 10129,2

Cerrado 42 21,8 13,5 12,1 9,7 5736,8

Marinho 
Costeiro

59 6,9 6,3 2,3 4,6 8814,2

Mata Atlântica 77 21,6 14,9 11,3 10,3 1810,8

Pampa 2 6,5 6,5 2,0 4,5 24598,7

Pantanal 2 19,0 9,0 10,0 9,0 3872,7

 

Total 312 14,3 10,1 7,2 7,1 16859,1
Obs: foi considerado para cálculo das UC`s Marinho-Costeiras a ZEE marinho Costeira de  

Tabela 3 - Recursos humanos das UCs federais por biomas e de acordo com cargo e função 
Fonte: WWF e ICMBio (2012) e ICMBio (2012) 

Há uma evidente concentração de funcionários em determinadas funções e 

regiões, conforme demonstra a tabela 03 acima, destacando-se a notável diferença 

entre a relação funcionários/unidade de conservação do bioma Amazônico quando 

comparado com o bioma Mata Atlântica, mesmo a despeito do fato deste último 

bioma ser numericamente, o segundo mais bem representado no sistema federal de 

UCs, com 77 UCs, perdendo apenas para o bioma Amazônico que detém 106 UCs 

(WWF e ICMBio, 2012) 

Diferença esta que se acentua, quando levamos em conta o critério da 

extensão territorial das unidades de conservação de cada bioma em relação ao 

número de funcionários existentes, conforme também demonstrado na tabela 03. 

Enquanto na Mata Atlântica existe em média, um funcionário para cada 1810 ha 

protegidos, no bioma Amazônico esta relação aumenta consideravelmente, com a 

média um funcionário para cerca de 57.300 ha protegidos. 

Especificamente, nesse aspecto, vale ressaltar, que o Brasil precisa avançar 

bastante, pois quando comparado a outros países com sistemas de UCs de grande 

porte como o brasileiro, o país apresenta o maior número de ha por funcionário 

conforme apontado na figura 9 (p.145). 
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Figura 9 - Número de funcionários por hectares protegidos no Brasil e em outros países 

Fonte: Medeiros et. al. (2011) p.10 e WWF e ICMBio (2012) 
Tal realidade correlaciona-se diretamente a fatores históricos, políticos e 

econômicos, haja vista que grande parte das unidades de conservação mais antigas, 

estão situadas no bioma Mata Atlântica, daí naturalmente no processo histórico de 

sua consolidação agregarem mais atividades e um número maior de servidores ao 

longo de sua existência. 

No caso da Mata Atlântica, trata-se do bioma onde estão situados os 

principais estados do país e seus respectivos centros administrativos e financeiros, 

assim sendo tais UCs, a exemplo de outras instituições públicas, também possuírem 

em termos de aporte de recursos humanos, uma herança histórica, com forte 

influência clientelista, que redundou numa maior concentração de servidores, quadro 

que, só veio a sofrer alterações mais significativas, a partir dos anos 1960, com a 

mudança da capital do Rio de Janeiro-RJ para Brasília-DF, mas que ainda se reflete 

em nossos dias. 

Por outro ponto de vista, nos atendo ao caso específico da região norte, 

apesar de ser a região mais extensa do país, com uma parcela expressiva de 

45,25% do território nacional, é a que possui a menor população, com apenas 8,3 % 

do total populacional do país (IBGE, 2012). 

Soma-se a tal quadro as dificuldades naturais de acesso as UCs ali 

existentes, naturalmente situadas em locais inóspitos e afastadas dos centros 
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urbanos e que na maioria das vezes não possuem uma infra-estrutura física mínima 

e razoável, em termos de estradas, comunicações, saúde, etc. Esse fato acaba se 

configurando como um fator de desestímulo para uma lotação mais permanente de 

profissionais da área ambiental nas UCs situadas nessa região, agravado pelo fato 

de que em sua maioria, tais profissionais, são oriundos de outras regiões do país.  

Outro fator desestimulante reside no fato de não existir no plano de carreira 

dos especialistas em meio ambiente, nenhum estímulo  financeiro adicional, como o 

pagamento de adicional de insalubridade ou de interiorização, pela prestação de 

serviços em áreas mais afastadas e inóspitas do território brasileiro, situação em que 

se encontram a grande maioria as UCs federais, principalmente aquelas situadas 

nas regiões norte e centro-oeste do país.  

Isso acaba gerando uma rotatividade muito alta de recursos humanos em tais 

áreas, com uma baixa fixação de quadros profissionais, uma vez que diante de 

muitas dificuldades, a grande maioria acaba se removendo destes locais, quando 

não acabam se desligando destas funções, em busca de melhores condições de 

trabalho, refletindo portanto, no baixo número de servidores lotados em tais áreas. 

Outra questão que salientamos concerne à distribuição de recursos humanos 

nas UCs federais. Neste aspecto, chamamos atenção para o fato do corpo de 

brigadistas, componentes das brigadas de prevenção e combate a incêndios 

florestais,  ser numericamente o mais bem representado dentre os demais cargos e 

funções perfazendo um total de 1292 funcionários, ou 29% do total conforme 

demonstrado na figura 10 abaixo:  

923
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Figura 10 - Distribuição dos recursos humanos das UCs federais nos diferentes cargos e funções 

Fonte: WWF e ICMBio (2012) – p.30 
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A priori consideramos tal fato bastante positivo, pela natureza e importância 

das atividades desenvolvidas, no caso, a prevenção e o combate direto a eventuais 

incêndios florestais, que seguramente constituem um dos grandes riscos para a 

maioria das unidades de conservação e por ser uma contratação dotada de um 

caráter estratégico. 

Justamente por ser caracterizada pela presença de funcionários oriundos 

majoritariamente do contexto regional das unidades de conservação e que por isso 

representa uma importante fonte de empregos e de geração de renda para estas 

populações, além de configurar-se como um vetor multiplicador de boas práticas 

ambientais junto a estas comunidades, conformando-se como uma excelente 

estratégia de aproximação entre a administração das UCs com as comunidades de 

seu entorno. 

Entretanto, em nosso entendimento, tais contratações, por outro viés ainda se 

revestem de um caráter precário, advindo em parte do fato de serem temporárias e 

portanto representarem uma fonte descontínua de geração de empregos e renda, 

haja à vista que as brigadas de combate e prevenção a incêndios florestais, são 

contratadas por  apenas seis meses por ano e dessa forma, além da 

descontinuidade dos contratos,  deixam também as UCs federais, 06 (seis) meses 

por ano, sem um apoio direto em caso de incêndios florestais. 

 Outro ponto que destacamos é o fato do contingente de trabalhadores 

diretamente envolvidos na funções de proteção (excluída a função de fiscalização 

ambiental), em termos de segurança patrimonial e de prevenção e combate a 

incêndios florestais, representar cerca de 50% do total mão de obra empregada, 

ficando o restante dividido entre outras atribuições (técnicas, administrativas e de 

apoio logístico (limpeza, motoristas e fiscalização ambiental). 

Tais elementos trazidos de forma breve para nossa reflexão, obviamente 

requerem uma análise mais detalhada, com base em fontes mais abrangentes, de 

forma a se ter uma visão mais elucidada desta realidade, o que escaparia aos 

objetivos do presente trabalho.  

Nosso intuito principal aqui, portanto, é o de procurar demonstrar o papel 

exercido pelo Estado em tal contexto, onde fica claro que persistem crônicas 

deficiências em termos de políticas de recursos humanos por parte do poder público 

visando à alocação de um contingente mínimo e razoável de trabalhadores em todas 
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as UCs ao nível nacional, da mesma forma que entraves burocrático-administrativos 

e legais impedem que se consolide de fato, uma cultura de utilização de 

profissionais oriundos do âmbito regional, nas unidades de conservação. 

Assim, o atual quadro de recursos humanos das UCs federais, traz consigo 

elementos de um modelo de administração pública privatista com traços clientelistas, 

atrelada a um Estado contemporaneamente marcado por reformas e ajustes 

estruturais, refletindo em baixos investimentos no setor da conservação ambiental, 

principalmente quando comparado a outros países como o demonstra a figura 11, 

abaixo: 
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Figura 11 - Investimento por hectare de unidade de conservação em diferentes países 

Fonte: Medeiros et. al. (2011) p.10 

Ainda segundo Vallejo (2005), as iniciativas no que tange ao disciplinamento e 

a ordenação da exploração dos recursos naturais, visando com tais medidas à sua 

conservação, esbarraram num contexto de um Estado dotado de uma cultura 

privatista, que resultou, sobretudo na inoperância administrativa dos setores públicos 

responsáveis. Nas palavras do autor: “O país assimilou o ideal americano de criação 

de parques, mas esqueceu de trazer o modelo administrativo” (VALLEJO, 2005, p. 

54). 

O acima exposto pode ser comprovado, quando observamos o 

direcionamento e o volume de recursos financeiros destinados às unidades de 
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conservação federais, onde estudos apontam que no montante dos recursos 

destinados à conservação ambiental, uma parcela bem maior é destinada para as 

despesas financeiras e administrativas, em comparação com o montante destinado 

ao pagamento de funcionários e para as pesquisas do campo da biologia da  em 

conservação (YOUNG, 2005).  

Corrobora para tal quadro, conforme Medeiros et. al. (2011), o volume 

insuficiente de recursos destinados anualmente às UCs e que há uma década se 

mantêm, nos mesmos patamares, não obstante o acentuado crescimento do 

quantitativo de UCs neste período. Neste sentido relata o autor: 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o orçamento para as 
unidades de conservação federais é praticamente o mesmo desde 2001 – 
cerca de 300 milhões/ano. Embora em 2009 tenha havido um aumento de 
9% em relação ao ano anterior, o montante voltou a cair em 2010 e 2011. 
Nesse mesmo período, no entanto, a área total das unidades de 
conservação federais teve uma expansão de 83,5%. Ou seja, os recursos 
alocados por hectare federal protegido sofreram uma redução da ordem de 
40% entre 2001 e 2010 (MEDEIROS et al., 2011, p. 09-10) 

 Ainda de acordo com estimativas de estudo realizado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), somente para as UCs federais seriam necessários repasses de 

recursos anuais, de cerca de R$ 1,15 bilhões, sendo R$ 500 milhões para despesas 

correntes e outros R$ 600 milhões para investimentos em infra-estrutura e 

planejamento, valendo esclarecer que nestes valores estão sendo considerados os 

investimentos necessários para se alcançar padrões mínimos de gestão efetiva, 

tomando como referência sistemas consolidados da mesma ordem de grandeza do 

sistema brasileiro como é o caso de países como os Estados Unidos, Canadá, 

Austrália e México (MEDEIROS, 2011).  

 Infelizmente, chamamos a atenção para o fato de tal montante de recursos 

ser pouco superior ao total de gastos previstos para a reforma de apenas 01 (um) 

estádio de futebol (dentre um total de 12 estádios), no caso o Estádio Mário Filho, o 

popular Maracanã, uma das arenas que sediarão os jogos da próxima Copa do 

Mundo de Futebol a ser realizada no Brasil em 2014 e que conforme o último 

relatório do Tribunal de Contas da União de agosto de 2012 custará um montante 

global em torno de R$ 808,4 milhões, sendo 400 milhões financiados pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), denotando claramente 

quais são as prioridades atuais para locação de recursos por parte do governo 

federal (TCU, 2012). 
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É, portanto nesse contexto que se insere o objeto de estudo da presente 

pesquisa, numa realidade configurada por um quadro expressivo de dificuldades, 

principalmente no nível da provisão de recursos humanos e do aporte adequado de 

recursos financeiros, onde os gestores das unidades de conservação, se veem 

impelidos a buscar o estabelecimento de processos de cooperação (parcerias) com 

os diversos sujeitos sociais que atuam a nível local e regional e em alguns casos, a 

nível nacional (outros órgãos e instituições públicas, organizações não-

governamentais e outras entidades públicas da sociedade civil e empresas) visando 

o apoio à gestão dessas áreas. 

Especificamente nos remetemos a esta temática em nosso último capítulo, 

quando passamos ao estudo do processo de cooperação entre a Reserva Biológica 

do Córrego Grande (RBCG) e empresas de celulose que atuam em sua zona de 

amortecimento e entorno regional. 
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Capítulo 4 - O processo de cooperação entre a Reserva Biológica do Córrego 

Grande e empresas de celulose atuantes em seu entorno 

 

Neste capítulo nos remetemos ao estudo do denominado processo de 

cooperação entre a administração da Reserva Biológica do Córrego Grande (RBCG) 

e empresas de papel e celulose atuantes em sua zona de amortecimento e entorno 

direto.  

Tal processo, que teve sua origem a partir de indagações formais feitas pelo 

Ministério Público Federal de São Mateus – ES (MPF-ES)93 à administração da 

RBCG sobre as atividades econômicas desenvolvidas na zona de amortecimento 

daquela unidade de conservação e possui como pano de fundo, o apoio ao 

desenvolvimento de ações relacionadas a sua gestão. 

Nesse contexto, atuando na gestão da RBCG vislumbramos, no primeiro 

momento, em tal iniciativa, uma oportunidade estratégica da ampliação do diálogo 

com os principais agentes econômicos atuantes no entorno da unidade, no sentido 

de um melhor disciplinamento e monitoramento de suas atividades, principalmente 

aquelas com impactos ambientais diretos sobre a biota da unidade e as suas 

comunidades vizinhas. 

Vale ainda ressaltar que contribuiu também para tal proposição, nossa visão 

pessoal como gestor da RBCG desde o ano de 2004, conformada numa gestão 

permeada por dificuldades administrativas e financeiras, em ampla consonância com 

os dados apresentados no capítulo anterior, acrescentada da vivência e percepção 
                                                
93 Na condição de gestor o autor dessa dissertação teve acesso aos documentos encaminhados pelo 
Ministério Público Federal de São Mateus (MPF-ES), sendo tal fato impulsionador dos 
questionamentos quanto à estratégia. Porém, consideramos, por cuidados éticos, necessária 
autorização prévia do emitente para a utilização dos mesmos. Todavia, por se tratar de um 
procedimento jurídico, necessitaria de antemão também da anuência da Procuradoria Federal 
Especializada do ICMBio, o que provavelmente demandaria um prazo maior de tempo. Dessa forma 
julgamos mais conveniente, por questões de celeridade, não publicar tais documentos na presente 
dissertação. 
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cotidianas dos diversos problemas oriundos do desenvolvimento de atividades 

econômicas no entorno da unidade. 

Este processo de cooperação teve, portanto como ideia central elencar um 

conjunto de ações, de interesse tanto da RBCG como das empresas atuantes em 

seu entorno e que respeitassem também o interesse e direito das comunidades 

rurais vizinhas, também presentes naquele território. 

Dessa forma, a título de melhor compreensão do contexto onde se desenvolve 

nosso objeto de estudo, inicialmente discutimos em termos históricos, a dinâmica da 

ocupação e uso do solo, na região compreendida pelo aqui denominado eixo do 

extremo norte do estado do Espírito Santo e extremo sul do estado da Bahia, que 

inclui o contexto geográfico regional da RBCG. 

Em seguida fazemos uma descrição da RBCG, elencando suas principais 

características e peculiaridades, além de uma breve caracterização de suas 

comunidades vizinhas. 

Dando prosseguimento, embora tal processo não tenha sido formalmente 

elencado por parte das empresas participantes, como uma de suas ações no campo 

da Responsabilidade Social Empresarial, fazemos algumas considerações a respeito 

de tal temática, pois acreditamos que a natureza de algumas das metas propostas 

podem ser identificadas como pertencentes a tal campo, além da importância da 

efetiva participação sociopolítica da sociedade, reafirmando valorizando o papel do 

conselho gestor das unidades de conservação como fórum para essas discussões. 

Finalmente nos referimos especificamente as metas propostas no âmbito do 

processo de cooperação em estudo, a partir do detalhamento das ações previstas, 

buscando a partir de tal reflexão, extrair subsídios que nos permitam ter, a título de 

conclusão da presente pesquisa, uma definição de diretrizes e eixos de atuação 

norteadores para tais processos de cooperações entre UCs e empresas, 

considerando tanto a dinâmica contemporânea das forças capitalistas no que 

concerne as questões ambientais, como o jogo de forças que conformam o papel 

desempenhado pelo Estado, no sentido da conformação da realidade atual. 
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4.1 - Da mata atlântica ao eucalipto 

 

 Estendendo-se por uma porção considerável da costa leste da América do 

Sul, a Floresta Atlântica que originalmente recobria grande parte do território 

nacional94 ao longo de 17 Estados - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, 

Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, 

atualmente está reduzida a fragmentos da sua vasta biodiversidade, conforme 

ilustrado na figura 12 abaixo: 

 

 
Figura 12 - Distribuição territorial da Mata Atlântica – anos 1500 e 2007  

Fonte: Projeto SOS Mata Atlântica, 2008 

 

 

                                                
94Para Dean (1996) referindo-se a extensão original da mata atlântica brasileira, tratava-se de:” uma 
imensa floresta  ou, mais precisamente, um complexo de tipos de floresta, em geral latifoliadas 
pluviais e de tropicais a subtropicais. Entre oito e 28º de latitude sul, interiorizava-se a cerca de cem 
quilômetros da costa no norte e alargava-se a mais de quinhentos quilômetros no sul. No total, a 
floresta cobria cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados.”(DEAN, 1996, p. 24-25)  



144 

 

 Segundo Dean (1996) no que concerne aos impactos da ação humana sobre 

as florestas: 

A história florestal corretamente entendida é, em todo o planeta, uma 
história de exploração e destruição. O homem reduz o mundo natural à 
“paisagem” – entornos domesticados, aparados e moldados para se 
adequarem a algum uso prático ou à estética convencional – ou também, o 
que é ainda mais assustador, a “espaço” – planícies desertas aplainadas a 
rolo compressor e sobre as quais o extremo do narcisismo da espécie se 
consagra em edificações. As intervenções humanas quase nunca realizam 
as expectativas humanas. Seus campos se empobrecem, seus pastos se 
tornam magros e lenhosos, suas cidades entram em colapso. O mundo 
natural, simplificado, em desacordo com os desejos humanos, mas em 
resposta a seus atos, converte-se em uma enorme macega cosmopolita de 
luto (DEAN, 1996, p. 23-24) 

 Não foi diferente, embora com características peculiares, a história da 

devastação da Mata Atlântica no âmbito regional do eixo norte do Espírito Santo-

extremo sul da Bahia, região que até a primeira metade do século XIX, era 

praticamente deserta, ocupada aqui e acolá, por aldeamentos de índios selvagens, 

sendo que a principal via de comunicação com o litoral fluvial se dava através do rio 

Doce, com alguns caminhos terrestres situados ao longo das margens dos rios 

Jequitinhonha e Mucuri (PRADO JR., 2011). 

 Reforça ainda tal afirmação o fato de que em 1891, toda a região situada ao 

norte do rio Doce, no estado do Espírito Santo ser ainda constituída por terras 

públicas pertencentes ao Estado (DEAN, 1996). 

 Porém no que tange a extinção de sua cobertura florestal original, diferente de 

outras regiões do país, onde a devastação da mata atlântica foi bem acelerada e 

precoce, essa região somente vai sofrer significativas devastações a partir da 

segunda metade do século XX95.  

 Neste sentido corrobora Dean (1996) que: 

Um relatório de 1922 do Ministério da agricultura confirma que o 
desmatamento no estado do Rio de Janeiro havia prosseguido ainda mais 

                                                
95 Segundo Dean (1996) referindo-se a devastação florestal da região sul do estado da Bahia: “No 
início dos anos 70, os últimos grandes arvoredos acessíveis da mata Atlântica se encontravam no sul 
da Bahia. Ali, onde uma rodovia federal asfaltada acabara de ser concluída ligando a área com o Rio 
de Janeiro, centenas de empreiteiros, equipados com motosserras, tratores diesel, guinchos, 
arrastadores e caminhões com carroceria aberta rapidamente davam cabo de árvores que haviam 
ficado intactas desde que os portugueses pela primeira vez aportaram naquele litoral em 1500. Em 
1971, cerca de 11 mil km² da floresta do sul da Bahia permaneciam intatos. No início dos anos 80, 
restavam menos de 2 mil km². Cerca de 230 serrarias ainda estavam em operação, empregando 7 mil 
trabalhadores e com capacidade para serrar quase 1,5 milhão de m³ por ano. Quando essa floresta 
foi eliminada, deu lugar a pastagens.” (DEAN, 1996, p. 314) 
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que em Minas Gerais ou São Paulo. Enquanto isso, o Espírito Santo, o 
enclave do sul da Bahia, e a região da floresta latifoliada do Paraná 
experimentavam apenas o começo de incursões em suas florestas (DEAN, 
1996, p. 261-262) 

 Especificamente a região norte do estado do Espírito Santo, que corresponde 

a 52,1% da área total daquele Estado, era até 1930, quase que totalmente 

desconhecida e resguardada por uma então vasta e exuberante floresta, excetuando 

a faixa litorânea e a zona situada abaixo do rio Doce. O percentual de ocupação de 

suas terras, contrastando com o de outras regiões e com o total do Estado, era de 

apenas 5,6% (GARCIA, 2000). 

 Somente a partir dos anos 1930, com a construção da ponte sobre o rio Doce, 

no município de Colatina-ES, foi estimulada a marcha para o norte do estado, sendo 

que ao final daquela década, já se podia observar um expressivo avanço econômico 

da região, em virtude da alta dos preços do café e o aumento da demanda interna 

por madeira (Ibidem).  

 É então na década de 1940, graças à extração de madeira nativa e as 

lavouras de café, que o norte espírito-santense se consolida como fronteira agrícola, 

o que sem dúvida propiciou a intensificação da devastação de grandes fragmentos 

florestais de mata primárias ainda existentes àquela época (Ibidem). 

 Porém, já na próxima década, nos anos 1950, com a baixa dos preços do 

café, em virtude de sua superprodução a nível nacional e com o início da diminuição 

das reservas de madeira, intensamente exploradas na década de 1940, a região do 

norte espírito-santense vai experimentar um longo período de estagnação 

econômica, que se aprofundará na década de 1960, compondo um triste quadro de 

esgotamento de seus recursos básicos com a consequente expansão de áreas de 

pastagens, outrora ocupadas por exuberantes florestas em paralelo ao aumento do 

êxodo rural, em virtude do crescimento urbano industrial (Ibidem), para núcleos 

urbanos mais adensados e industrializados como Linhares, Colatina e a região 

metropolitana da capital Vitória. 

 Especificamente nos municípios de Conceição da Barra, São Mateus e 

Linhares, que nos anos 1940, não desenvolveram lavouras de café em virtude da 

baixa fertilidade dos solos dos tabuleiros, aliada a uma ainda elevada presença de 

florestas, prevaleceram mesmo que de forma tímida, nas baixadas aluviais, as 

lavouras de cacau e nas zonas litorâneas predominaram a extração de madeira e 

criação de gado, com uma incipiente agricultura de subsistência (Ibidem). 
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 Nesta análise deve-se considerar também papel exercido pelo Estado a partir 

dos anos 1950, através de seu aparato estatal, imerso na lógica do nacionalismo 

que privilegiava sobremaneira o desenvolvimento econômico, conforme tratamos no 

segundo capítulo, e que vai ser o grande agente indutor, do estabelecimento de 

empresas governamentais de mineração, siderurgia, hidroeletricidade, petróleo e 

petroquímica, todas potencialmente muito poluentes, conformando, em outras 

palavras, a “pá de cal” da Mata Atlântica, em ampla correlação com a implantação 

da politica nacional desenvolvimentista a partir da segunda metade do século 

passado (DEAN, 1996). 

 Tal afirmação ganha peso, principalmente quando analisamos o papel 

desempenhado pela implantação das monoculturas de eucalipto no eixo norte do 

Espírito Santo-extremo sul da Bahia a partir do final da década de 1960, que em 

última análise, serão resultado destas políticas, postas em marcha a partir da 

década anterior, no âmbito do Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitscheck 

(1955-1960), onde se estimulou a ampliação da capacidade instalada interna para 

produção de celulose, dando assim início ao processo de consolidação do eucalipto 

como principal fonte de fibras para fabricação de celulose e papel (ROCHA, 2003). 

 Vale ainda lembrar o importante estímulo propiciado pela promulgação da Lei 

Federal nº 5.106 de 02 de setembro de 1966, que estabeleceu os incentivos fiscais, 

que permitia tanto às pessoas físicas e jurídicas a dedução de até 50% do valor do 

imposto de renda devido, desde que aplicado em projetos florestais (AMARO, 1997), 

como o conhecido Fundo de Incentivos Setoriais - FISET, criado pelo Decreto Lei nº 

1.376/74 e destinado aos empreendimentos de reflorestamento, pesca e turismo96 

(FANZERES, 2005).  

 Ainda segundo Fanzeres (2005): 

                                                
96 Conforme Fanzeres (2005): “[...] o Setor Florestal funcionou, até a primeira metade do século XX, 
tendo como fonte de matéria-prima os recursos florestais nativos [...] A partir da década de 70, com o 
início dos anos do “Milagre Brasileiro” de crescimento econômico, muda o cenário de políticas 
públicas para o Setor Florestal. Para atender as demandas, tanto de segmentos empresariais 
consumidores da matéria-prima florestal, como de setores preocupados com a diminuição da 
cobertura florestal nativa, o governo promulgou um novo Código Florestal (Lei 4.771) em 1965, criou 
o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) em 1967 e criou a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (EMATER) que difundiu, em muitas regiões do Brasil, a cultura do Eucalipto 
e do Pinus como meios de ganhos econômicos rápidos. [...] O mecanismo que mais privilegiou o 
setor, neste período, foi o FISET, estabelecido em 1974 e suspenso em 1986. Os empréstimos de 
longo prazo deste Fundo, a custos reduzidos, se tornaram, rapidamente, o principal instrumento de 
atendimento de demandas por recursos financeiros do setor empresarial ligado a produção 
madeireira” (FANZERES, 2005, p.05) 
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O FISET permitia a dedução de Imposto de Renda para investimentos em 
projetos de reflorestamento aprovados pelo, então, Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF), o que propiciou a expansão dos maciços 
de plantações de árvores especialmente com Eucalipto e Pinus. A estes 
incentivos também são atribuídos, no mesmo período, o desmatamento de 
26,6 milhões de hectares de florestas nativas (FANZERES, 2005, p.11) 

 É a partir então do Governo Geisel, com seu II Plano Nacional de 

Desenvolvimento - PND e posteriormente com a proposição do Plano Nacional de 

Papel e Celulose – PNPC, cujos objetivos são tornar o Brasil auto-suficiente na 

produção de papel (FANZERES, 2005) e, além de garantir o suprimento do mercado 

interno de celulose, gerar excedentes em escala para exportação, que ganha força a 

instalação das indústrias de papel e celulose na região do eixo norte do Espírito 

Santo-extremo sul da Bahia (ROCHA, 2003).  

 Nessa linha de pensamento, complementa VINHA (1999): 

A estratégia proposta pelo II PND (1974/78) para superar o 
subdesenvolvimento nas regiões atrasadas do País pautou-se nos 
chamados Grandes Projetos de Investimento (GPIs). Implementados em 
setores estratégicos, representavam verdadeiros microestados regionais 
promovendo a integração do mercado nacional sob a liderança da indústria 
(Cano, 1985)97. Este contexto inaugurou um novo padrão de relacionamento 
setor público/setor privado, no qual a empresa, estatal ou privada, foi 
priorizada como agente de desenvolvimento econômico, apesar desta 
prioridade estar condicionada à consecução de um projeto maior de Nação.  

 Em linhas gerais, pode-se também dizer que as condições de financiamento 

para implantação e/ou expansão de unidades industriais do setor de celulose e 

papel, praticadas pelo então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - 

BNDE, foram bastante atrativas durante a década de 1970 e redundaram num 

volume bastante expressivo de recursos no que concerne as operações financiadas 

pelo banco, como o afirma Jorge (1992): 

[...] as condições de financiamento praticadas pelo BNDE na década de 
setenta incluíam uma participação de até 60% do investimento total, 
podendo ser elevada acima deste limite em casos excepcionais; prazos de 
carência de até 18 meses após a entrada do projeto em operação; prazo de 
amortização de 15 anos, incluindo o prazo de carência, e juros variando 
entre 3% e 8% [...] Apenas a título de comparação, nos anos anteriores 
(1955 a 1973) somando-se todos os empréstimos do Banco ao setor chega-
se a um valor de cerca de US$ 207 milhões, inferior as operações 
aprovadas apenas em 1974. Além disso, o total de operações financiadas 
pelo BNDES ao setor no período 1974 a 1980 é um volume expressivo em 
termos absolutos: US$ 1,8 bilhão (JORGE, 1992, p. 59-60) 

                                                
97CANO, Wilson. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil (1930/1970). São Paulo: 
Global/PNPE, 1985. 
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 Do ponto de vista histórico, como mencionado anteriormente, o segmento de 

celulose & papel vem sendo objeto de políticas públicas específicas desde o fim da 

década de 60 (FANZERES, 2005), ou seja, a política de financiamento, nos moldes 

em que foi posta em prática no decorrer dos anos setenta, sem dúvida constituiu um 

grande fator de estímulo à capitalização das empresas, ainda que num contexto de 

elevadas taxas de investimentos. Análises econômicas da época apontam que, do 

total de recursos emprestados pelo BNDES, no período 1975 a 1987, somente 26% 

foram amortizados, ou seja, 76% se conformaram como “gigantescas doações 

patrimoniais ao setor privado” (NAJBERG, 198998, p. 33 apud JORGE, 1992, p. 62). 

  Neste sentido pode-se afirmar que o papel exercido pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento (primeiro BNDE e depois BNDES) com relação ao setor de 

produção de celulose não se restringiu ao papel de agente financiador, mas foi 

também planejador e indutor de investimentos, principalmente nas décadas de 1960 

e 1970 (FANZERES, 2005). 

 Ainda segundo Fanzeres (2005): 

Até 1973, 60% da produção nacional era controlada por pequenas 
empresas, muitas vezes com estruturas familiares. Estes tempos estavam 
ultrapassados e estava lançada a era das mega-indústrias com escalas de 
produção nunca menor que 500 mil toneladas de celulose/ano, mas ainda 
continuamente expandindo, em todos os momentos que a conjuntura do 
mercado externo é propicia. Quando em 1955, foi concedido o primeiro 
financiamento pelo BNDES, a produção nacional de celulose era de 73 mil 
toneladas e a de papel de 346 mil toneladas. Em 2002, quase meio século 
depois, a produção brasileira alcançou a marca de 8 milhões de toneladas 
de celulose e 7,7 milhões de toneladas de papel (FANZERES, 2005, p. 12) 

 Outro importante aspecto a ressaltar é que, diferente de países como Estados 

Unidos, Canadá e Escandinávia, de forte tradição no setor florestal, no Brasil, 

principalmente a partir da década de 1970, o setor de celulose e papel configurou-se 

a partir de uma peculiar lógica patrimonialista e que de certa forma privilegiava os 

grandes latifúndios, já que o suprimento de madeira para as fábricas de celulose 

partia das próprias indústrias, agora grandes proprietárias de terras cobertas por 

vastos plantios, entretanto, tendo o Estado como o principal financiador de suas 

bases industriais, diferente dos outros países acima citados, onde normalmente, 

                                                
98 NAJBERG, S. (1989). Privatização de Recursos Públicos: os Empréstimos do Sistema BNDES 
ao Setor Privado Nacional com Correção Parcial. Rio de Janeiro. PUC. Dissertação de Mestrado. 
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eram os pequenos proprietários e produtores independentes que compunham os 

principais fornecedores de madeira para a indústria de celulose (JORGE, 1992). 

 Ainda segundo Fanzeres (2005), a partir da segunda metade dos anos 1980, 

num quadro em que paulatinamente os privilégios, concedidos às empresas 

produtoras e consumidoras de produtos florestais iam sendo progressivamente 

extintos, ganha peso no Setor Florestal, como forma de continuar garantindo sua 

expansão, os programas de fomento florestal, uma nova estratégia conformada por 

meio de programas de reflorestamento em pequenas e médias propriedades 

agropecuárias. As chamadas "fazendas florestais" passavam a integrar às 

necessidades das empresas de celulose, a terra e o trabalho de agricultores 

tradicionais num mecanismo que veio a se tornar preferencial para ampliação da 

base florestal visando o abastecimento de matéria-prima. 

 Tudo isso explica em muito o fato da produção nacional de eucaliptos que nos 

anos 1960, no Brasil atingia a marca dos 560 mil hectares reflorestados, dos quais 

80%, cerca de 450 mil ha, situados no estado de São Paulo, atingir em 2006 a 

marca dos 3 milhões de hectares em todo o país (FANZERES, 2005) 

 Como também de certa forma explica o fato que, já no início dos anos 1990, 

estavam bem delimitados os nichos das grandes empresas controladoras da 

produção de celulose a nível nacional. Neste sentido afirma Fanzeres (2005): 

Também na década de 90 é que houve a delimitação do nicho de grandes 
empresas controlando cerca de 90% das exportações brasileiras: Aracruz 
Celulose no estado do Espírito Santo, Cenibra no estado de Minas Gerais, 
Suzano/Bahia Sul Celulose na Bahia, Votorantim Celulose e Papel em São 
Paulo, Riocell no Rio Grande do Sul e Jarí Celulose no Amapá. A Veracel 
Celulose, em fase final de construção no Sul da Bahia também busca se 
integrar a este clube seleto. Todas estas empresas contam, ou contaram, 
de uma maneira ou de outra, com o apoio do BNDES e algumas são em 
parte controladas por investidores externos. Também outra característica do 
setor é a tendência, desde a fase de expansão na década de 70, de 
concentração, assim estas empresas, são competidoras, mas têm controles 
acionários cruzados. (FANZERES, 2005, p. 14) 

 No que tange ao aumento das áreas reflorestadas e os impactos ambientais 

decorrentes, foram observadas perdas irreversíveis de recursos naturais no âmbito 

dos territórios ocupados pelas plantações florestais, aumento dos níveis de 

desemprego no campo, carência de alimentos e a concentração fundiária (Ibidem).  

 Fatores estes que acabaram por contribuir para o aumento do êxodo rural e, 

consequentemente, a favelização dos centros urbanos, fazendo com que regiões 



150 

 

emblemáticas de tal quadro, como o eixo norte do espírito santo-extremo sul da 

Bahia, passassem então a ser exploradas de forma intensa nas últimas quatro 

décadas, até chegar ao seu retrato contemporâneo, uma paisagem com poucos 

remanescentes florestais, em sua maioria protegidos como UCs e permeados por 

agropecuária e silvicultura extensivas (GARCIA, 2000). Corrobora o acima relatado, 

o fato que as plantações de árvores no Brasil, denominadas pelos empreendedores 

florestais de florestas plantadas99, compostas em sua grande maioria por essências 

florestais exóticas dos gêneros Eucalyptus e Pinus,100 historicamente tem sido alvo 

de severas críticas por parte de representantes da sociedade civil organizada, como 

grupos de ambientalistas, sindicatos de trabalhadores rurais, organizações 

religiosas, ongs, entre outras, no que concerne a sua contribuição para o 

fortalecimento e formação de grandes latifúndios em paralelo ao aumento do êxodo 

rural, a redução da biodiversidade e uma severa deterioração dos mananciais de 

águas (FANZERES, 2005). 

                                                
99  O termo florestas plantadas, não designa especificamente florestas, na definição fitossociológica 
de tais formações. Isto porque as denominadas florestas plantadas, constituem de fato talhões de 
eucaliptos plantados para fins comerciais ou de produção industrial ou mesmo para autoconsumo. 
Tais plantios a despeito de serem compostos por milhares de árvores de médio a grande porte e de 
forma temporária constituírem uma substancial cobertura vegetal do solo, não compõem 
necessariamente uma floresta, dado que nesses ambientes, especialmente no caso das florestas 
tropicais, é expressiva e abundante a biodiversidade de espécies animais e vegetais que ali se 
desenvolvem e que se inter-relacionam, numa rede intrínseca e complexa de relações ecológicas, a 
partir de processos físicos naturais completamente distintos dos que ocorrem no caso das florestas 
plantadas, tanto em termos de dinâmicas de crescimento, como de dinâmicas sucessionais e/ou 
temporais. Nestes ambientes, majoritariamente há o predomínio de uma única espécie de porte 
arbóreo, normalmente do gênero Eucalyptus ou Pinus e por vezes consorciadas com algumas 
espécies agrícolas ou entrecortadas por faixas largas destinadas a pecuária, além da presença de 
poucas espécies arbustivas, já que além do fato de algumas espécies do gênero eucalyptus são 
comprovadamente alelopáticas, ou seja, inibidoras do desenvolvimento de outras espécies, é 
realizado o desbaste e retirada de eventuais plantas que cresçam ao redor das árvores a fim de 
otimizar o seu crescimento. Todo o esquema de plantio busca atender princípios racionais e 
econômicos de produção, tais como o uso de um espaçamento que permita um melhor crescimento e 
a utilização de mudas oriundas de bancos de clonagem, isto sem levar em conta que todo o processo 
operacional de plantio e posterior exploração, envolve desde a aplicação de herbicidas e fertilizantes 
até o uso de maquinário pesado, em curtos ciclos de corte [no caso de eucaliptos destinados à 
fabricação de celulose, aproximadamente 05 (cinco) anos]. (notas do autor) 
100 Segundo Fanzeres (2005): “A origem dos monocultivos florestais no Brasil, ou como é 
considerada, a própria origem da silvicultura brasileira, estão, quase sempre, associados a espécies 
exóticas, principalmente gêneros de Eucalipto e Pinus. Mas a história se iniciou mesmo com o 
Eucalipto. Apesar de controvérsias quanto às datas corretas, a chegada oficial das primeiras 
sementes de Eucalipto ao Brasil ocorreu, de acordo com vários pesquisadores, em 1872, no Jardim 
Botânico no Rio de Janeiro, via Jardim de Aclimatação de Paris. [...] Mas, os monocultivos de 
Eucalipto no Brasil se iniciam somente na primeira metade do século XX no estado de São Paulo, 
quando foi introduzido como cultura comercial por Edmundo Navarro de Andrade, Diretor do Serviço 
Florestal da Companhia Paulista de Estradas de Ferro.” (FANZERES, 2005, p. 03). 
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 Dessa forma historicamente pôde-se constatar que, os recursos naturais de 

boa parte do chamado Corredor Central da Mata Atlântica - CCMA, conforme aponta 

a figura 13 abaixo foram inexoravelmente apropriados em detrimento do avanço 

econômico, prejudicando fortemente este bioma  

 
Figura 13 - Limites do Corredor Central da Mata Atlântica com indicação das unidades de 

conservação e terras indígenas 
Fonte: CI (2012) p. 21 



152 

 

 Dessa maneira, podemos afirmar que os territórios ocupados pelas 

monoculturas compõem ainda hoje, em nossos dias, um campo de lutas bastante 

polarizado, como o comprovam os diversos relatos de situações conflituosas em 

várias regiões do país101, tendo de um lado, os responsáveis pela implantação e 

exploração destas monoculturas e do outro os antigos moradores destes territórios 

agora ocupados por estes plantios, aliados a representantes de diversas entidades e 

movimentos sociais da sociedade civil organizada (Ibidem).  

 Infelizmente, não é diferente a situação observada no eixo norte do Espírito 

Santo-extremo sul da Bahia, considerada a região mais emblemática do tema de 

conflitos socioambientais em relação às plantações de árvores em função de seu 

histórico de disputas (Ibidem). 

 Todavia, apesar de considerarmos bastante pertinente a análise desta 

problemática, tal tarefa demandaria um tempo maior. Dessa forma, optamos em prol 

da manutenção do foco nos objetivos inicialmente propostos, nos detendo de forma 

mais específica no processo de implantação das monoculturas de eucalipto e a 

instalação de seus complexos industriais associados no âmbito do eixo norte do ES-

extremo sul da BA. 

 O processo de instalação das monoculturas de eucalipto para fabricação de 

celulose teve início no final da década de 60 no estado do Espírito Santo atingindo o 

estado da Bahia na transição das décadas de 80-90, e promete entrar no estado do 

Rio de Janeiro no presente século, fazendo com que, no chamado eixo norte do 

Espírito Santo-extremo sul da Bahia, o segmento de celulose de mercado, se 

tornasse a grande força motriz, de grandes empreendimentos industriais destinados 

a fabricação de papel e celulose (Ibidem). 
                                                
101 Conforme nos narra Fanzeres (2005): “até o retorno e solidificação das liberdades políticas no 
Brasil, iniciado em 1985, as disputas eram mantidas em um caráter local e isolado. A memória dos 
que vivenciaram estes momentos reconstrói as ações das empresas ou de seus intermediários como 
revestidas de violência moral ou física, tendo até gerado a morte de muitos. As disputas hoje 
denominadas sociais eram basicamente pela apropriação da terra a custo zero ou preços simbólicos. 
Etnias indígenas e quilombolas, até mais desempoderadas que os trabalhadores rurais que também 
ocupavam estas terras sem títulos de posse, foram igualmente expulsas ou cercadas por vastas 
extensões de plantios de árvores. Em seguida começaram os problemas ambientais devido ao 
desmatamento para substituição da floresta nativa, inapropriada para os fins industriais almejados; e 
a utilização de produtos químicos para o combate de formigas e outros males atacando os 
monocultivos de árvores. Os impactos em relação aos recursos hídricos, que bem demonstram a 
combinação socioambiental ao prejudicarem a sobrevivência humana e da biodiversidade nativa, na 
verdade, só surgiram uns tempos depois da implantação destes plantios. E presentemente é um dos 
temas de maior importância a ser debatido e resolvido em relação à vastas plantações de árvores 
(FANZERES, 2005, p. 07) 
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 No estado do Espírito Santo, essa história está associada à Fibria Celulose 

(ex-Aracruz Celulose). Já no extremo sul do estado da Bahia, associa-se à Suzano 

Papel e Celulose (ex-Bahia Sul Celulose), responsável pela implantação inicial do 

segmento de papel e celulose na região, sendo que, mais recentemente, a partir do 

ano de 2005, uma terceira empresa, a Veracel Celulose (ex-Veracruz Florestal), fruto 

de uma parceria entre a brasileira Fibria e a sueco-finlandesa Stora Enso, passou a 

também integrar este cenário (Ibidem) 

  No Brasil, as primeiras fábricas de papel, surgiram na metade do 

século XIX, porém só começaram a se desenvolver de fato, a exemplo de outras 

indústrias nacionais à época, no começo do século XX ancoradas na expansão da 

economia cafeeira, conforme tratamos no capítulo anterior (JORGE, 1992).  

 Somente a partir dos anos 1960, ancorada no Plano de Metas de JK, é que se 

vai poder observar uma expressiva ampliação da capacidade instalada interna para 

produção de celulose, associada à perspectivada integração gradativa desta 

indústria com a indústria de papel, que a essa altura se encontrava já consolidada 

no mercado nacional (Ibidem). 

 Nos anos 1970, à época do milagre econômico brasileiro, durante o Governo 

Geisel, é lançado o Plano nacional de Papel e Celulose - PNPC, conforme nos 

referimos anteriormente. Seu principal objetivo era tornar o país autossuficiente na 

produção de papel, inclusive com a perspectiva de gerar excedentes para 

exportação e para tanto propunha o reflorestamento de uma área equivalente a 4 

milhões de hectares (ROCHA, 2003). 

 Tal busca pela autossuficiência no que tangia à obtenção das matérias primas 

para a indústria de celulose levou por um lado à consolidação do eucalipto como 

principal fonte de fibras para essa indústria, ao passo que na iminência de escassez 

premente de madeira nas regiões Sul e Sudeste, regiões onde até então, se 

concentravam a maior parte dos reflorestamentos e os principais empreendimentos 

industriais, estimulou-se o reflorestamento de outras regiões do Brasil objetivando 

garantir o fornecimento de matéria-prima para as futuras grandes indústrias de 

celulose e papel102 (FANZERES, 2005). 

                                                
102Segundo Rocha (2003): “Tamanha foi a disposição do governo Geisel para implementar esta 
estratégia que vários artifícios escusos foram utilizados, como atesta um documento oficial da época: 
“A etapa de obtenção de terras é tão essencial ao êxito do projeto que o Governo deverá concentrar 
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 É dentro deste contexto, que em 1979 é instalada a antiga Aracruz Celulose 

(atual Fibria Celulose), primeira fábrica de celulose no norte do estado do Espírito 

Santo, com capacidade para produzir 400 mil ton/ano (Ibidem) a partir de seus 

plantios iniciados na regional Aracruz em 1967 e na regional de São Mateus em 

1978 (FIBRIA, 2012). 

 Dez anos mais tarde, em 1989, ocorre a ampliação da produção desta 

primeira unidade industrial para 500 mil ton/ano de celulose, tornando-se em 1991 a 

maior exportadora mundial de celulose de fibra curta, com a instalação de uma 

segunda fábrica, atingindo a marca de 1,02 milhão de ton/ano de celulose 

(FANZERES, 2005).  

 Recentemente, após a crise financeira internacional do ano de 2008, a razão 

social da empresa Aracruz Celulose passou a ser Fibria Celulose S.A, sendo seu 

controle acionário atualmente exercido pelo BNDESPar (30,42%) e pela Votorantim 

Industrial (29,34%), com 0,07% das ações em tesouraria e 40,17% no mercado 

(FIBRIA, 2012). 

 Segundo informações da própria Fibria, atualmente aquela empresa ocupa na 

região do eixo norte do Espírito Santo-extremo sul da Bahia e no estado de Minas 

Gerais, em termos de áreas próprias e arrendadas, o equivalente a 355.288 

hectares, incluindo-se neste total as áreas de plantio e as áreas destinadas à 

conservação, distribuídas conforme indicado na tabela 04 (p. 165) e figura 14 

(p.166), contribuindo para uma produção anual de 2,3 milhões de toneladas de 

celulose, em seu complexo industrial localizado no município de Aracruz-

ES103(Ibidem). 

 

                                                                                                                                                   
nela todos os esforços, utilizando meios objetivos e realistas, inclusive desapropriação” [CDE (1974, 
p. 43)].  
103 Vale ainda informar que a empresa Fibria Celulose, é a líder global do setor de celulose com 
capacidade de produção anual de 5,2 milhões de toneladas de celulose, a partir de suas três 
unidades industriais e uma base florestal própria de aproximadamente 975 mil ha (FIBRIA, 2012) 
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Estado Área própria
(ha)

Área 
arrendada 
(ha)

Plantios 
(ha)

Conservação 
(ha)

Outras 
áreas (ha)

Área total
ocupada (ha)

ES 162.676 2.273 96241 57454 11254 164.949

BA 171191 2024 98450 63321 11444 173215

MG 14082 3043 7823 8557 744 17124

Total 347.949 7.340 202.514 129.332 23.442 355.288

 
Tabela 4  - Áreas próprias e arrendadas da Fibria Celulose nos estados do Espírito Santo, Bahia e 

Minas Gerais 
Fonte: FIBRIA, 2012, p. 05 

 Ainda para fins de garantia do suprimento de madeira, desde o ano de 1990 a 

empresa possui um programa de fomento florestal104, atualmente denominado 

Poupança Florestal, responsável por cerca de 30% do abastecimento de suas 

fábricas em Aracruz-ES, com cerca de 2.900 contratos de fomento em vigor 

atualmente, correspondentes a 78.900 ha de eucaliptos plantados, distribuídos em 

132 municípios: 69 do Espírito Santo, 35 de Minas Gerais, 15 da Bahia e 13 do Rio 

de Janeiro (Ibidem). 

 No tocante a certificação florestal de suas atividades, apesar da empresa 

informar que leva em conta o atendimento a padrões internacionais de certificações, 

tanto de qualidade e ambientais (ISO9001 e ISO 14001), como florestais e de sua 

cadeia de custódia (Certificação Florestal - CERFLOR), a mesma ainda se encontra 

em fase de obtenção da certificação florestal FSC (Forest Stewardship Council – 

Conselho de Manejo Florestal )105 para suas áreas de plantio próprias (Ibidem).  

                                                
104 Segundo Vinha (1999): ”Um trabalho desenvolvido pela pesquisadora alemã, Irina Pächnatz, da 
Fundação Carl Duisberg, durante o ano de 1992, concluiu que o programa de Fomento Florestal da 
Aracruz foi extremamente desfavorável ao agricultor. Entre outros motivos, porque era limitado 
(abrange apenas os municípios determinados pela empresa, escolhidos conforme topografia, 
natureza do solo e distância da fábrica de celulose) e por obrigar o fornecimento exclusivo à fábrica 
da Aracruz, subordinando o agricultor a um sistema de preços de monopólio” (VINHA, 1999, p. 18). 
105 Segundo Jacovine et. al. (2010): “A certificação florestal surgiu no início da década de 90 e está 
presente no Brasil há mais de dez anos, possuindo dois sistemas utilizados no país: o CERFLOR e o 
FSC. [...] O FSC é uma Organização Não-Governamental que estabeleceu o padrão para certificação 
do manejo florestal, composto por princípios, critérios e indicadores a serem cumpridos na Unidade 
de Manejo Florestal (UMF). Este sistema possui dez princípios relacionados à sustentabilidade 
ambiental, social e econômica “(JACOVINE et. AL, 2010: 04). No que se refere ao CERFLOR – 
Programa Brasileiro de Certificação Florestal, segundo o Inmetro (2012): “visa à certificação do 
manejo florestal e da cadeia de custódia, segundo o atendimento dos critérios e indicadores - 
aplicáveis para todo o território nacional - prescritos nas normas elaboradas pela ABNT e integradas 
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Figura 14 - Plantios florestais da empresa Fibria Celulose por regionais nos estados do Espírito 

 Santo, Bahia e Minas Gerais – julho/2012 

Fonte: FIBRIA, 2012, p. 03 
                                                                                                                                                   
ao Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade e ao Inmetro. As normas que compõem o 
Cerflor foram elaboradas pela CEE - Comissão de Estudos Especial de Manejo Florestal, no âmbito 
da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, fórum nacional de normalização” (INMETRO, 
2012, p. 01). 
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 Neste aspecto chama a atenção o fato de suas áreas de fomento não estarem 

contempladas no escopo destes processos de certificação, embora segundo a 

empresa, tais áreas sejam auditadas dentro de critérios padronizados de madeiras 

controladas que contemplam questões legais, ambientais e sociais, condições 

socioeconômicas e perfis das áreas adjacentes aos plantios dos fomentados 

(Ibidem). 

 No que se refere às questões de manejo de seus recursos florestais, a 

empresa afirma pautar-se em parâmetros de produtividade, qualidade, baixo custo e 

responsabilidade ambiental e social, buscando assegurar a sustentabilidade e a 

competitividade de seus empreendimentos (Ibidem). 

 Quanto à conservação ambiental dos remanescentes florestais do Corredor 

Central da Mata Atlântica situados em áreas da empresa, a Fibria declara possuir 

129.332 mil de hectares de áreas destinadas à conservação, sendo que cerca de 

11.700 ha são considerados áreas de alto valor para conservação- AAVCs106, 

portadoras de valores excepcionais ou críticos para: diversidade de espécies, 

manutenção de ecossistemas ameaçados, serviços ambientais e necessidades e 

valores das comunidades, dentre quais se incluem três RPPNs: Mutum Preto e 

Recanto das Antas em Linhares-ES e a Restinga de Aracruz, em Aracruz – ES 

(Ibidem). 

 No tocante as práticas de responsabilidade socioambiental, a empresa 

informa que fez investimentos em projetos e programas sociais externos, doações, 

parcerias e patrocínios, tendo em investido em 2011 cerca de 4,5 milhões em 24 

projetos socioambientais em sua Unidade Aracruz, que desenvolve atividades nos 

estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, sendo que destes 03 projetos107 

contemplam comunidades vizinhas da RBCG (Ibidem). 

                                                
106 Segundo a Fibria (2012) pode-se definir alto valor para conservação como: ”valor biológico, 
ecológico, social e cultural considerado notavelmente significativo ou de extrema importância em nível 
nacional, regional ou global” (FIBRIA, 2012, p. 15) 
107 Trata-se do Projeto Colmeias, que tem como público-alvo apicultores do ES, BA e MG e objetiva o 
desenvolvimento da atividade apícola em comunidades rurais onde a empresa está inserida; O 
Projeto Formas da Natureza na comunidade de Oliveira Costa – Mucuri/BA, cujo objetivo principal é 
capacitar e incentivar a produção de artesanato em madeira de eucalipto como forma de geração de 
renda além da empresa apoiar o denominado Grupo de Trabalho (GT) do Picadão, uma iniciativa do 
Ministério Público Estadual da BA (MPE-BA), que conta com o apoio das empresas de celulose com 
atuação local, da Prefeitura Municipal de Mucuri, da Polícia Militar e representantes das 
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 No que concerne à outra empresa, a atual Suzano Papel e Celulose S/A (ex-

Bahia Sul Celulose S/A), a mesma iniciou suas atividades no eixo norte do Espírito 

Santo-extremo sul da Bahia, em 1987, a partir de uma parceria entre a então 

Companhia Vale do Rio Doce (45%) e a Suzano Papel e Celulose (55%), 

incorporando ao seu patrimônio terras e plantios florestais das Florestas Rio Doce, 

uma subsidiária da Cia Vale do Rio Doce, que compunham um total de aproximado 

de 97 mil ha, sendo que aproximadamente a metade já reflorestados com eucaliptos, 

sendo que a partir de 1988 foram iniciados novos plantios108.  

 Em 1992 sua unidade fabril inicia as operações. No ano de 2001, a Suzano 

Papel e Celulose assume o controle acionário da empresa com 100% das ações, daí 

a sua denominação atual (SUZANO, 2011). 

 A unidade fabril da Suzano Papel e Celulose está localizada no município de 

Mucuri no extremo sul da Bahia e possui cerca de 370.000 m² de área construída, 

produzindo anualmente em torno de 1,7 milhão de toneladas de celulose, sendo que 

parte da produção é destinada a produção de papel que atinge aproximadamente 

230 mil toneladas por ano (Ibidem). 

 Suas atividades florestais se distribuem por 14 municípios nos estados da 

Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, onde a empresa possui 215 mil ha de terras, 

dos quais aproximadamente 58% são destinados ao plantio de eucalipto, 37% 

compõem áreas de conservação e 5% correspondem as áreas de infraestrutura, 

conforme indicado na tabela 05 (p. 169) e figura 15 (p. 170).  

                                                                                                                                                   
comunidades, tendo como objetivo principal desenvolver alternativas de renda para famílias que 
dependiam da atividade ilegal de produção de carvão vegetal por meio de projetos de agricultura, 
piscicultura e apicultura (FIBRIA, 2012; MPE-BA, 2012). 

108 Segundo VINHA (1999) referindo aos estímulos dados pelo BNDES para a implantação das 
indústrias de celulose e papel: ”Para efeito de comparação, o financiamento concedido à Bahia Sul 
para se implantar superou em cinco vezes todo o financiamento da agropecuária no período de 1986 
a 1991. (Dados do BNDES)” (VINHA 1999, p. 13) 
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Estado Imóvel (ha) Eucalipto(ha) Disponível Potencial

BA 155608 91431 1547 92978

ES 42.982 27068 0 27.068

MG 21224 9079 487 9566

Total 219.814 127.578 2.034 129.612
 

Tabela 5 - Áreas da Suzano Papel e Celulose nos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais – 

base: setembro/2011 
Fonte: SUZANO, 2011, p. 06 

 A Suzano Papel e Celulose desenvolve também um programa de fomento 

florestal, denominado Parceria Florestal, com 445 contratos nas regiões abrangidas 

pelo eixo norte do Espírito Santo-extremo Sul da Bahia, e a região leste de Minas 

Gerais, que compõem uma área aproximada de 59.000 há, dessa maneira entre 

áreas próprias e fomentadas a empresa possui cerca de 274.000 ha (Ibidem). 

 Segundo a empresa, a unidade de negócio florestal de Mucuri - BA é 

certificada pelas normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 180001, sendo que 

aproximadamente 196 mil ha possuem certificação CERFLOR e aproximadamente 

206 mil ha possuem certificação FSC® (Forest Stewardship Council), estando ambas 

as áreas localizadas nos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais (Ibidem), 

todavia a empresa não informa se as áreas de fomento florestal estão ou não, no 

escopo das áreas certificadas. 

 No que tange ao manejo florestal a empresa afirma pautar seus objetivos de 

produção, partindo de princípios que estimulem a produção de madeira e de outros 

produtos para diferentes usos, aliados a conservação das florestas naturais e a 

restauração de áreas degradadas, além de procurar proporcionar condições 

adequadas de trabalho em suas operações florestais (Ibidem). 

 Nos aspectos relacionados à preservação de suas áreas de conservação, 

desde 1993 a empresa possui um programa de restauração ambiental que prevê 

atividades de condução da regeneração natural e o plantio de espécies nativas para 

recuperação de áreas degradadas. Ainda segundo a empresa, como um dos 

condicionantes de seu manejo florestal é a conservação da fauna e da flora nativas,  
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Figura 15 - Mapa de distribuição das áreas de produção da empresa Suzano Papel e Celulose no 

eixo norte do Espírito Santo-extremo sul da Bahia e Minas Gerais 
Fonte: Suzano, 2011, p. 11 
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bem como de seus habitats, realiza o plantio em mosaico buscando a constituição 

de corredores ecológicos entre as áreas de plantio (Ibidem). A exemplo da Fibria 

Celulose, a Suzano Papel e Celulose informa possuir dentre as suas áreas de 

conservação, 13 AAVCs (Áreas de Alto Valor para Conservação), classificadas em 

04 categorias: biológicas, ambientais, de usos comunitários e socioculturais e que 

correspondem a aproximadamente 8.000 ha (Ibidem). 

 Ainda segundo a empresa, a promoção do desenvolvimento social e 

ambientalmente sustentável faz parte da sua estratégia de gestão, daí desenvolver 

no campo da responsabilidade socioambiental, diversos programas voltados à 

valorização da cultura regional e a criação de oportunidades de trabalho e renda, 

entre os quais cita o programa de fomento florestal (denominado pela empresa de 

parceria florestal, este programa relaciona-se muito mais com as demandas 

decorrentes da produção do que propriamente com as práticas de Responsabilidade 

Social Empresarial), o programa de uso múltiplo da floresta, comunidade produtiva, 

apicultura, piscicultura, dentre outros, além do estímulo a programas de cunho 

cultural. (Ibidem) 

 De uma maneira geral, quando comparamos os dados divulgados por ambas 

às empresas de celulose atuantes na região do eixo norte do ES e extremo sul da 

BA, tem-se a clara constatação de uma ampla ocupação territorial ao longo das 

últimas três décadas, com sérios reflexos para o meio físico e para as comunidades 

ali residentes, conformando-se como uma questão geopolítica do capital, nos termos 

em que trata Harvey (2006). Nesse sentido afirma o autor: 

Há processos em andamento, portanto, que definem os espaços regionais, 
em que a produção e o consumo, a oferta e procura (por mercadorias e 
força de trabalho), a produção e a realização, a luta de classes e a 
acumulação, a cultura e o estilo de vida permanecem unidos como certo 
tipo de coerência estruturada, em uma soma de forças produtivas e de 
relações sociais. No entanto, também há processos em andamento que 
solapam essa coerência. Esses processos se incluem nas características 
principais do capitalismo, [...] Tais forças tendem a abalar toda a coerência 
desestruturada de um território. Talvez enfatizem a divisão internacional do 
trabalho em vez da divisão localmente integrada, e tornem a 
interdependência inter-regional mais importante do que a coerência 
regionalmente definida. [...] Talvez também a consciência e a cultura 
regional sejam solapadas, transformadas em pálidas sombras do seu 
caráter anterior (HARVEY, 2006, p. 147). 

 Tal quadro fica bem mais evidente no entorno da RBCG, inserida numa matriz 

territorial, onde predominam grandes propriedades ocupadas por talhões de 
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eucalipto e pastagens, conforme demonstrado na figura 16 (p. 173) onde aparecem 

especificadas, as áreas de plantios de ambas as empresas, a área de pastagens 

ocupada pela Fazenda São Joaquim e as delimitações da zona de amortecimento 

da Unidade, com 2 e 3 km respectivamente, já levando-se em conta a Resolução 

CONAMA 428/10 que estabelece tais limites para as UCs que ainda não tem 

delimitação legal de sua zona de amortecimento, conforme expusemos 

anteriormente. 

 No que tange a questão dos conflitos socioambientais no eixo norte do 

espírito santo-extremo sul da Bahia, o embate entre forças e interesses distintos, 

vem ocorrendo desde a ocupação destes territórios há cerca de 40 anos atrás, 

sendo que já existe volume considerável de informações a respeito, dado já terem 

sido publicados diversos livros, teses, cartilhas, panfletos, manuscritos e 

comunicados de imprensa, de ambos os lados destas contendas, o que por sua vez, 

torna a análise de tal problemática uma tarefa árdua, além de escapar aos objetivos 

propostos em nossa pesquisa, daí não enfocarmos de forma mais expressiva em 

nossas análises tal problemática.  

 Entretanto consideramos relevante destacar, dois importantes elementos de 

análise sobre tais conflitos, a partir de uma qualificação, ainda que mínima, das 

questões colocadas e perspectivas dos sujeitos envolvidos, seja de forma direta ou 

indireta.  

 Inicialmente, destacamos a existência de uma visão dicotômica destes 

conflitos, onde de um lado, figuram as empresas entronizadas no discurso de 

promoção do desenvolvimento rural e por outro lado os trabalhadores rurais e 

populações tradicionais – indígenas, quilombolas, caiçaras, ocupantes históricos 

desta região, que, de forma lógica, não se percebem inseridos neste modelo 

agroexportador, empreendido a partir da década de 1970 e aprofundado em suas 

matizes de desigualdades sociais nas décadas posteriores (FANZERES, 2005).  

 Tem-se então um cenário, onde de um lado, as empresas se instalam e 

ampliam suas bases, a partir da articulação e utilização de forças políticas e 

econômicas a seu favor, remontando as velhas práticas políticas de base clientelista 

entre o Estado e a iniciativa privada que sempre estiveram presentes na história 

econômica brasileira, conforme expusemos no segundo capítulo (Ibidem). 
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Figura 16 - Zona de amortecimento 2 e 3 Km da RBCG 
Fonte: Acervo da RBCG (mapa fornecido pelas empresas no âmbito do processo de revisão do plano de manejo 

da Unidade) 
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 De outro lado, podemos observar, especialmente após a restauração da 

democracia no País, com o fim do período da ditadura militar em 1984, uma grande 

ramificação e ampliação das organizações da sociedade civil, que servirão de porta-

vozes de interesses ambientais e sociais a estes grupos sociais, até então vistos por 

parte das elites e pelo então governo militar governo federal, como grupos 

populacionais rurais atrasados e com pequena força política na sociedade (Ibidem). 

 Nesse contexto, tais sujeitos por vezes se confrontam. Todavia, via de regra 

se encontram no mais das vezes, em arenas distintas, vivendo e construindo suas 

percepções sobre a realidade a partir de universos paralelos, estando os conflitos 

ambientais associados eventualmente àqueles momentos de convergência numa 

arena comum. Como de certa forma exemplificam os conflitos envolvendo o uso 

ilegal de madeira proveniente dos talhões das empresas reflorestadoras para 

fabricação de carvão vegetal109 por parte de moradores das comunidades vizinhas, 

embora em tais situações tenham sido registradas a presença de pessoas oriundas 

de outras regiões.  

 Diante da represália da coibição das empresas de tais práticas, estes conflitos 

passaram muitas vezes para o plano dos confrontos, como bem o atestam os 

incêndios florestais criminosos que atingiram a região do entorno direto da RBCG 

nos últimos anos, conforme demonstra a figura 17 (p. 175). 

 Tal quadro só recentemente foi debelado a partir de uma ação mais enérgica 

e consistente de autoridades policiais do ES e da BA, com foco, sobretudo nos 

compradores deste carvão, cuja matéria-prima é de origem ilegal, corroborando a 

linha de pensamento de Harvey (2006), que expusemos anteriormente, no sentido 

                                                
109 Neste sentido, referindo-se a tal atividade na zona rural do município de Mucuri/BA, para Marques 
(2010):“o aumento da demanda do ferro-gusa no mercado mundial e com o consequente aumento 
dos preços, a expansão do mercado de consumo chinês e a elevação na produção de carros e outros 
bens de consumo que necessitam do ferro-gusa para sua fabricação fizeram com que as siderúrgicas 
de norte do Espírito Santo expandissem a sua ambição de conquistar uma parcela de tal mercado. 
Como a quantidade de carvão vegetal produzida até aquele momento não supria as necessidades de 
lucro das empresas e as altas do preço do carão vegetal acompanharam os preços do ferro-gusa, o 
resultado foi à disseminação da atividade em uma escala bem maior do que a anteriormente existente 
[...] O aumento da demanda por ferro-gusa nos mercados nacional e mundial teve, portanto, efeitos 
locais. Um deles foi o despertar do interesse de trabalhadores que até então não produziam carvão 
vegetal, o que pulverizou e interiorizou a produção ilegal de carvão nas localidades rurais do 
município. Segundo dados da Associação Mineira de Silvicultura, em 1999, o Brasil produziu 
24.548.580 de toneladas de ferro-gusa. Já em 2003, o país produziu cerca de 34.760.665 toneladas. 
Ou seja, em cinco anos, a produção nacional de ferro-gusa cresceu 70,79%” (MARQUES, 2010, p. 
03-04); 
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de interdependências regionais se sobressaírem sobre as dependências coerentes 

no plano regional. 

 
Figura 17 - Incêndios florestais ocorridos no entorno direto da RBCG 

Fonte: Acervo RBCG – autoria: Gabriel F. Rezende – setembro/2007 

 Para Marques (2010), referindo-se a este quadro social:  

Os relatos apresentados nos mostram uma região que convive, como 
analisamos, com duas faces de um capitalismo tardio. Uma face moderna, 
mecanizada, importante para a composição do produto interno bruto 
nacional e que altera significativamente territórios, modificando a matriz 
produtiva da região. E, uma outra face arcaica, onde o trabalho humano é 
explorado e calculado a partir de balaios superdimensionados de carvão 
vegetal (MARQUES, 2010, p. 20) 

 De fato o que está na base de tal discussão, é o embate entre as 

territorialidades dos pequenos grupos tradicionais e da sociedade urbano-industrial-

capitalista. Para as comunidades tradicionais o território, a partir de suas 

características físicas representa, sobretudo a garantia de produção e reprodução de 

modos de vida enraizados, tanto em termos sociais como em termos econômicos e 

culturais, resultando numa forte identidade com o grupo e o espaço onde se vive, ou 
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seja um patrimônio que garante a sobrevivência de toda  a comunidade (ZHOURI & 

LASCHEFSKI, 2010). 

 Em contrapartida, a sociedade urbano-industrial-capitalista é fortemente 

caracterizada pela acentuada divisão do trabalho e individualização dos sujeitos 

sociais, que se relacionam, sobretudo mediados pelo mercado e apoiados pelo 

progresso tecnológico e redes para trocas e comercialização de produtos, com 

inúmeros intermediários (Ibidem).  

 Tal situação acaba por conformar um distanciamento físico entre as pessoas 

e a sua alienação com relação à base territorial necessária para a reprodução de 

seus modos de vida. Aparentemente, é como se não houvesse uma dependência 

direta e vital entre essas sociedades e o território ocupado por elas (Ibidem). 

 Entretanto vale ainda lembrar que, quando da apropriação dos territórios 

tradicionais por empresas, embora possam ser desenvolvidas identidades territoriais 

ou mesmo até multiterritoriais, em termos físicos o território apropriado configura-se 

muito mais como uma abstração, dado que o mesmo é estabelecido a partir das 

dinâmicas da acumulação capitalista e não a partir de uma experiência de vida 

cotidiana.  

 Nesse sentido, é importante também frisar o papel exercido pelo Estado, que 

como ente público é incumbido da organização e do planejamento territorial, porém 

o faz dentro de uma relação dialética com as classes empresariais, controlando o 

fluxo e a fixação das empresas em seus limites territoriais, considerando-se o 

território no sentido clássico do Estado-nação (Ibidem). 

 Outro elemento que consideramos de suma importância denotar no âmbito do 

processo de estabelecimentos dos grandes plantios na região e os conflitos 

socioambientais daí decorrentes é, conforme aponta Fanzeres (2005), o papel 

institucional neocorporativista110 exercido pelo Estado neste contexto, tanto na 

esfera federal como nas outras esferas, conformado no âmbito das relações entre as 

                                                
110 Segundo VINHA (1999): “Em resumo, “o neo-corporatismo representa um arranjo institucional 
ligando interesses organizados associativamente com as estruturas decisionais do Estado”. O 
neocorporativismo, ao contrário do pluralismo, busca a orquestração de interesses e, sob este 
prisma, o segmento ecologicamente comprometido, como o setor de papel e celulose (P&C), é 
característico. A pressão social sobre ele é de tal envergadura, e envolve tantos interesses 
comerciais de mercado, que é impossível sobreviver nele sem considerar a busca do diálogo e do 
consenso. As alianças artificiais tendem a ser eliminadas e os acordos passam a ser a base do seu 
desempenho junto à sociedade.” (VINHA, 1999. p. 04) 
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agências governamentais/públicas, a empresa e a sociedade civil, em relações que 

notoriamente buscavam privilegiar os interesses da empresa. 

 Neste sentido contribui Vinha (1999) para quem no setor florestal persiste um 

padrão neocorporativista:  

Em 1992, Fernando Soto111 concluiu uma detalhada pesquisa mostrando 
como a constituição do setor florestal brasileiro reunia uma série de 
características favoráveis ao aparecimento e persistência de um padrão 
neocorporativista: o produto final – o papel – além da importância 
econômica, tem apelo político; a articulação entre a atividade agrícola-
florestal e a industrial, cujas distinções exigem negociações que minimizem 
conflitos e acomodem interesses diferenciados; o alto grau de concentração 
econômica no segmento industrial, com mercados oligopólicos dominados 
por poucas grandes empresas; o  predomínio de capital nacional e a 
presença de poucas multinacionais; o baixo grau de competitividade 
internacional na produção de papel, cuja dinâmica dependeu da regulação 
do mercado interno pelo Estado (VINHA, 1999, p. 06)  

 Para Vinha (1999), tal incursão de grandes agentes econômicos em novos 

territórios traz elementos que permitem caracterizá-las como novas estruturas 

socioeconômicas de base territorial, compondo os denominados “enclaves racionais” 

ou províncias de sentido conforme propostos por BRUZEKE (1996)112. Nesse 

sentido afirma a autora: 

A implantação de um projeto industrial em uma região não industrializada, 
resulta na introdução de uma outra ordem social e econômica, cuja 
superioridade altera profundamente as estruturas da ordem tradicional, a 
qual, a menos que estabeleça um mínimo de afinidade com a nova ordem, 
transforma-se em zona caótica. Denominado por Bruzeke (1996) de 
"enclave racional", projetos deste tipo definem-se como “províncias de 
sentido” ao criarem estruturas próprias que seguem um sentido específico. 
O caso em questão, representado pelas indústrias do setor de papel e 
celulose, exemplifica um "enclave" em muitos aspectos. Inicialmente, 
porque possuem uma autonomia e lógica próprias, conferidas pela 
produção de exportação, distinguindo-se claramente do que existe ao seu 
redor. Sob outro aspecto, dada a escala exigida pela produção, o grande 
porte das plantas industriais e a dimensão espacial e intensiva que 
caracteriza a forma de exploração dos recursos naturais, são 
potencialmente poluidoras e destrutivas do meio ambiente. Por conseguinte, 
apresentam maior visibilidade, sendo os alvos privilegiados do movimento 
ambientalista e das normas de regulação do comércio internacional, cuja 
competitividade, hoje, baseia-se, em grande medida, na utilização de 
tecnologias “limpas” nos processos produtivos (VINHA, 1999, p. 02) 

                                                
111 SOTO, Fernando. Da indústria de papel ao complexo florestal no Brasil: o caminho do 
corporatismo tradicional ao neocorporatismo. São Paulo. IE/UNICAMP, 1992 (Tese de Doutorado). 
112 BRÜZEKE, Joseph. A Lógica da decadência. Belém: Cejup, 1996. 
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 Tal fato por sua vez nos remete a discussão sobre a estratégia governamental 

político-econômica vigente à época, que buscava compatibilizar as potencialidades 

econômicas de uma dada região e o potencial de mercado dos agentes econômicos, 

a uma forte presença social nas regiões onde se localizavam, introduzindo a partir 

daí características semi-públicas em empresas privadas, o que por sua vez acabou 

por gerar determinados encargos sociais para as empresas em âmbito regional 

como forma de contrapartida ao fato de serem delegadas as mesmas atribuições 

públicas, forjando para sí o papel de intermediárias legítimas entre Estado e 

comunidades (VINHA 1999). 

 Nesse sentido, exemplifica Vinha (1999): 

A Aracruz, por exemplo, ao implantar sua indústria no Estado do Espírito 
Santo, plantou florestas de Eucalipto em áreas que, segundo alguns, 
alojavam cerca de 8 mil famílias de pequenos produtores, e eram ocupadas 
por florestas nativas. Como mecanismo de compensação, teve que 
desenvolver programas sociais destinados aos seus trabalhadores e à 
população carente alojada no entorno da sua área de influência – ao fazer 
isso, produziu caos e ordem em paralelo (VINHA, 1999, p. 03)  

 Todavia, nos anos 1990 este padrão passa também a sofrer mudanças por 

conta do acentuamento da força da variável ambiental, principalmente em termos de 

diferencial de competitividade, colocando o setor em um patamar ampliado de 

articulação de interesses, em muitos aspectos distintos do neocorporativismo, onde 

muitas vezes é obrigatória a revisão de algumas práticas neocorporativistas, 

refuncionalizando-as e atualizando-as de forma a incorporar novas demandas e 

forças sociais, fazendo com que as empresas que dependam dos recursos naturais 

e processos ecológicos, remodelem suas práticas, se tornando “verdes” no intuito de 

dar melhores respostas as pressões do mercado, as pressões regulatórias de parte 

dos governos ou as provenientes da própria sociedade civil (Ibidem), em termos de 

reconfigurações de suas práticas capitalistas, visando, sobretudo à sua continuidade 

e o lucro advindo de suas operações.   

 É partir dessa nova conjuntura que começam a ganhar força no plano político 

social nacional, o chamado movimento de responsabilidade social empresarial. 

posteriormente difundido como Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e cuja 

terminologia mais recente é Responsabilidade Socioambiental, para denominar 

aquele grupo de ações da esfera corporativa que possuem uma interface mais direta 

com a questão ambiental e cuja discussão nos remeteremos adiante. 
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4.2. – Responsabilidade Social Empresarial e o papel dos conselhos gestores das 

UCs 

 

 Em termos práticos o entrelaçamento entre economia e sociedade, 

conformado na figura do mercado, mostra evidentemente que o mesmo não é uma 

instituição independente e perfeita, principalmente no tocante a sua incapacidade de 

responder de forma concreta, justa e duradoura aos conflitos de natureza ambiental 

(VINHA, 2010). 

 Assim concordamos com Vinha (2010) para quem a origem do movimento da 

Responsabilidade Socioambiental, está organicamente vinculada as contradições do 

capitalismo, a partir do estabelecimento da convenção do desenvolvimento 

sustentável ou sustentabilidade, e representa uma forma de reconfiguração das 

regras da concorrência capitalista, levando os empresários a buscarem saídas e a 

se capacitarem no enfrentamento dos graves conflitos e demandas sociais 

decorrentes do modelo de desenvolvimento posto em curso, como forma inclusive 

de se manterem competitivos ao nível do próprio mercado. Nas palavras da autora: 

Hoje, cada vez mais empresas compreendem que o custo financeiro e 
reputacional associado ao passivo ambiental é mais alto do que os 
investimentos em meio ambiente, pois influenciam a percepção da opinião 
pública sobre a companhia, dificultando a implementação de novos projetos 
e a renovação de contratos. [...] Se o atendimento às normas ambientais 
representa um custo alto, os acidentes e os crimes ambientais provocam 
escândalos corporativos que abalam a confiança dos investidores, 
consumidores e acionistas, refletindo-se em queda de vendas e no valor 
das ações da empresa. Este conjunto de fatores influenciou o mercado, 
impondo a sustentabilidade como nova referência no horizonte da 
concorrência (VINHA, 2010, p.182) 

 Por outro lado, em nosso entendimento, merecem também atenção, as 

análises que enxergam na diminuição da capacidade financeira do Estado e no 

descrédito de sua agilidade para solucionar problemas sociais relevantes, conforme 

inclusive apregoa o discurso neoliberal, o principal fator para que as empresas 

tenham tornado-se, digamos, mais "proativas" e passassem a investir em programas 

ambientais de cunho social, porém visando com tais práticas, sobretudo a melhoria 

de sua imagem e o reconhecimento cabal por parte da sociedade de que as 

mesmas são um sujeito-chave nestes processos de transformação da sociedade 

(LUSTOSA, 2010). 
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  Nesse caso a participação empresarial preconizaria a utilização mais racional 

dos recursos naturais via programas de conservação de energia, otimização de 

processos que objetivam a redução do consumo de matérias-primas e a adoção de 

controles automatizados visando à redução de desperdícios em conjunto, com 

impacto final conformado pela redução de seus custos, em virtude da minimização 

de seus impactos ambientais (Ibidem), porém sem maiores questionamentos e, 

sobretudo mudanças concretas no que tange a manutenção da tradicional lógica de 

acumulação capitalista. 

É a nosso ver, dentro desta lógica, que a partir dos anos 1990, pôde se 

observar uma busca crescente por parte dos empresários em associar sua marca ou 

seus produtos a ideia da "responsabilidade social", dado que tal associação a 

princípio se distinguiria como algo positivo e diferencial na lógica competitiva de 

mercado (GARCIA, 2004). 

 Particularmente acreditamos ser importante lembrar que a estratégia 

empresarial de associar sua marca ou seu produto a um conjunto de valores sociais 

favoráveis como no caso da responsabilidade socioambiental (Ibidem), encontra um 

eco proeminente no ideário conformado na racionalidade de obtenção de lucros das 

corporações multinacionais nas últimas décadas, onde "as corporações de sucesso 

devem produzir principalmente marcas, e não produtos."(KLEIN, 2009: 27). 

 Obviamente é bastante oportuno para as empresas ampliarem suas 

atividades para o campo social no escopo de uma estratégia de marketing, uma vez 

que se evidenciam aí as fragilidades do Estado na proposição e efetivação de 

soluções dos problemas gerais de ordem social como a pobreza, conflitos 

ambientais, políticas afirmativas em relação a grupos específicos como as mulheres, 

negros, homossexuais e portadores de necessidades especiais. 

Tal estratégia acaba fazendo com que se vincule uma determinada empresa a 

uma determinada ação social, numa eficaz estratégia de mercado no que concerne 

a certificação e consequente aceitação de determinados produtos numa dada 

sociedade (GARCIA, 2004). 

 Entretanto, apesar de ser muitas vezes difundida como algo inovador na 

cultura empresarial brasileira, boa parte das ações que compreendem o campo da 

responsabilidade social empresarial não constituem de fato um fenômeno histórico 

novo, pois possuem raízes na filantropia empresarial em virtude de que a filantropia 
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e a caridade são consideradas formas tradicionais de intervenção social, exercidas 

de forma pontual e não sistematizada ao longo de todo o período republicano 

brasileiro, com ações frequentemente associadas a uma moralidade religiosa e 

preferencialmente constituídas de ações  e obras sociais voltadas a parcela mais 

pobre da população (Ibidem).  

Ganha peso também em nossa análise, a reflexão sobrea resistente “política 

de clientela” ou “clientelismo” herança dos primórdios republicanos, conforme 

tratamos no segundo capítulo e que se associa a vários traços presentes nas 

relações de poder, configurando relações hierárquicas e de reciprocidade 

assimétrica e que no campo da assistência social vão de certa forma personalizar as 

relações, trazendo a tona questões pessoais tais como a expectativa de lealdade e 

de gratidão; a transformação do direito em vantagem e continuidade de uma relação 

assimétrica entre quem presta uma ação e de quem a usufrui (Ibidem). 

Assim, quando nos detemos nas concepções e propostas para uma 

intervenção social de herança republicana, deparamos com uma realidade 

caracterizada por uma cultura política que se apropria do termo cidadania de forma 

parcializada e em muitas ocasiões oportunista (Ibidem) . 

No campo da filantropia empresarial a ideia de cidadania aparece dissociada 

do campo dos direitos civis, políticos e sociais, não revelando sua complexidade 

intrínseca, inclusive até por se tratar de um fenômeno ainda em construção, e 

tampouco leva em consideração as condicionantes práticas de ordem política e 

econômica que de fato permitam a efetivação do ideário da cidadania no plano da 

sociedade (Ibidem). 

 Assim para Garcia (2004): 

Diante do diagnóstico – apresentado com uma verdade inelutável – de que 
o Estado não é eficiente na gestão dos problemas sociais, assim como de 
que a atuação da sociedade, baseada na “boa vontade”, também não gera 
resultados qualificados, abre-se uma vaga a ser ocupada por quem tem 
“competência técnica para gerir problemas”. Isso significa introduzir uma 
lógica complementar, ou, para alguns, suplementar (sobretudo em relação 
ao método), para o enfrentamento dos males sociais. Em um cenário de 
crise de motivação para vida pública, marcada por uma baixa credibilidade 
em relação às instituições sociais, o empresário aparece como o ator 
qualificado a instituir a lógica da eficiência e do jeito novo de “fazer o bem” 
(GARCIA, 2004, p. 16) 

Por outro lado pôde-se observar que a entrada em cena da Responsabilidade 

Social Empresarial como protagonista de um novo modelo de intervenção social, 
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conjuga a ideia de responsabilidade social com a ineficiência do Estado, numa ação 

combinada com o chamado “terceiro setor”, constituído por sua vez por diversas 

organizações, com algumas características comuns, sobretudo pelo fato de não 

serem nem Estado tampouco mercado.  

Neste grupo se incluem as organizações não governamentais – ONGs, 

partidos políticos, movimentos sociais e instituições religiosas - e configuradas como 

um setor sem fins lucrativos, de caráter privado, porém com fins públicos (GARCIA, 

2004). 

Neste sentido, acreditamos ser importante diferenciar "filantropia empresarial", 

das práticas de "responsabilidade social empresarial", a partir de seus campos de 

ações, amplitudes e visões, buscando ressaltar o que de fato há de novo neste 

conjunto de práticas (Ibidem). 

 Isto porque com o surgimento do conceito da responsabilidade social 

empresarial, de certa forma conformaram-se mudanças no nível do comportamento 

corporativo no sentido que as empresas tornaram-se co-responsáveis pelo 

desenvolvimento das comunidades na qual estão inseridas. Com isto as ações 

filantrópicas, vão sofrer mudanças e passar à categoria do Investimento Social 

Privado - ISP, numa clara mudança de raciocínio em relação à lógica predominante 

nas práticas da antiga filantropia empresarial (VOLTOLINI, 2007). 

 O ISP, como a própria designação remonta, traz consigo elementos do mundo 

dos negócios, tais como planejamento, foco, avaliação de resultados e 

comunicação, ou seja, estrategicamente busca-se através destas doações, reforçar 

os valores da empresa, a melhoria do clima organizacional, o fortalecimento de sua 

reputação, em termos de um aumento de seu capital social (Ibidem). 

 É importante, entretanto lembrar que, o ISP não deve se confundido com os 

recentes projetos de Parceria Público-Privada (PPP), uma vez que no caso das 

PPP’s , tratam-se de contratos que preveem um retorno financeiro para as empresas 

em função dos investimentos realizados pelas mesmas em obras de interesse 

público (MILANI FILHO, 2008).  

 Temos também a compreensão de que no campo da Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE), especificamente quando se considera o conjunto de seus 

principais sujeitos propositivos, a saber, as empresas, os empresários e suas 

entidades representativas, estes tem apresentado diferentes posicionamentos e 
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diferentes formas de empenho na concretização destas ações, longe, portanto de 

consolidar uma posição mais coerente e coesa que nos permita uma identificação 

peculiar de ação. Trata-se, portanto de um campo do conhecimento cujo debate 

ainda está em aberto, ou seja, em termos acadêmicos encontra-se ainda em 

disputa. Claro está que o objetivo de qualquer empresa é o alcance de vantagens 

econômicas, todavia, o grande desafio, conforme tratamos no capítulo inicial é a 

efetivação de práticas de mercado que congreguem tanto aspectos econômicos 

como socioambientais e sejam efetivamente  sustentáveis. 

 Vale ainda destacar que tal discurso imputa a responsabilidade social não 

somente ao empresariado, mas também aos indivíduos e organizações da 

sociedade, que de certa forma são impactadas pelas decisões, ações e realizações 

decorrentes destes tipos de prática empresarial, denominando-as de “partes 

interessadas”; enaltecendo a Responsabilidade Social Empresarial como uma saída 

segura para as mazelas sociais e os conflitos de classes oriundos do modelo de 

acumulação capitalista, sem, no entanto atentar para a sua lógica histórica adjacente 

(CÉSAR, 2008). 

 Corroborando tal visão, afirma Cesar (2008): 

A intervenção social do empresariado, atualmente, configurada na 
”responsabilidade social corporativa" é considerada [...] como um dos 
elementos potencializadores da hegemonia burguesa na sociedade 
brasileira, encerrando uma das estratégias de reorganização das práticas 
empresariais.[...] Em contraposição à intervenção do setor público, ora 
acusado de ser ineficiente e ineficaz, ora tomado como um instrumento 
necessário para a retomada do crescimento do país, via ajustes e reformas 
estruturais, o discurso corrente afirma o setor privado como dotado de 
"racionalidade" e de uma "vocação, capazes de levar ao desenvolvimento 
econômico e social [...] Este desenvolvimento tem como prerrogativa a 
mobilização da sociedade para a eliminação dos obstáculos que afetam a 
competitividade das empresas e, consequentemente comprometem o 
"progresso nacional". Dentre estes, destacam-se o chamado Custo Brasil e 
também as desigualdades sociais (CÉSAR, 2008,  p. 295-296)  

 Ou seja, o movimento da Responsabilidade Social Empresarial, ganha força 

num contexto de reforma do Estado sob a égide neoliberal, cuja origem remonta aos 

anos 1990, e cujas características fundamentais foram a desregulamentação da 

economia, o incentivo ao ingresso dos capitais estrangeiros e a racionalização do 

Estado, com a transferência de seus ativos e serviços para agentes privados 

(Ibidem)  
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 Nesta conjuntura, o empresariado passa a realizar um conjunto de ações 

sociais para além dos muros "fabris", sem "abandonar", porém uma tradicional 

postura antirreformista, que se confirmou durante, o apoio e o lobby deste segmento 

à Reforma da Constituição nos anos 1990, caracterizada sobretudo pela supressão 

de grandes conquistas sociais garantidas no texto da Constituição de 1988(Ibidem). 

 Desta maneira, a mobilização do discurso empresarial em torno dos 

problemas sociais do país e as ações para eles direcionadas, resultaram, numa 

estratégia empresarial que procura articular o ideário de "empresa-cidadã", que 

supostamente age de forma "socialmente sustentável", quando na realidade, sua 

dinâmica é cada vez mais agressiva, já que lógica preponderante é o aumento da 

produtividade em função da lucratividade, estando, portanto repousada, nessa 

relação, a sua capacidade ou fatia de "responsabilidade" frente às demandas sociais 

daí decorrentes (Ibidem). 

 Daí ser importante em nossa visão, nos remetendo ao plano do objeto da 

presente pesquisa, perceber que estes processos estão meio que imbricados com a 

realidade e que mais importante que uma crítica aos mesmos é atentar-se para as 

suas potencialidades e possibilidades de efetivação em novos patamares. 

 Por outro lado, entendemos que a regulação destes processos de cooperação 

por parte do Estado, no âmbito da gestão das unidades de conservação deva 

ocorrer, por um lado a partir de premissas legais no tocante as unidades de 

conservação e dentro no interior de um contexto democrático de participação 

sociopolítica, como forma de garantia de uma discussão mais aberta, transparente e 

que leve realmente em conta as diferentes opiniões dos sujeitos sociais envolvidos, 

bem como seus direitos. 

 No caso específico das UCs o fórum legítimo para a proposição, discussão e 

efetivação destes processos de cooperação com empresas, é o Conselho Gestor, 

conforme inclusive prevê o SNUC. 

 No que concerne aos conselhos gestores de forma geral e não 

especificamente das UCs, merece destacar o fato de os mesmos terem sido criados 

a partir de lutas e demandas populares e de pressões da sociedade civil num 

contexto cívico da redemocratização do país na década de 1980, em meio a uma 

avalanche de reformas do Estado, de caráter neoliberal e por isso mesmo 
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desacreditados por uma parcela dos militantes dos movimentos sociais e analistas 

sociais (GOHN, 2007). 

 Dessa forma, para Gohn (2007) os conselhos gestores, podem ser 

caracterizados como novas estruturas inseridas no âmbito da esfera pública por 

força de lei, voltadas para políticas públicas específicas e vinculados a diversos 

órgãos públicos do poder Executivo, responsáveis pela assessoria e suporte ao 

funcionamento das áreas onde estes órgãos atuam, daí portanto, serem compostos 

tanto por representantes do poder público como da sociedade civil organizada 

(Ibidem). 

 Para Gohn (2007) representam a institucionalização de novos espaços 

políticos para a sociedade civil organizada no âmbito das esferas do aparato estatal. 

Neste sentido afirma a autora: 

São novos instrumentos de expressão, representação e participação; em 
tese, eles são dotados de potencial de transformação política. Se 
efetivamente representativos, poderão imprimir um novo formato às políticas 
sociais, pois se relacionam ao processo de formação das políticas e 
tomadas de decisões. Com os conselhos gera-se uma nova 
institucionalidade pública. Eles criam uma nova esfera social-pública ou 
pública não-estatal. Trata-se de um novo padrão de relações entre Estado e 
sociedade, porque eles viabilizam a participação de segmentos sociais na 
formulação de políticas sociais e possibilitam à população o acesso aos 
espaços nos quais se tomam as decisões políticas. Se o Estado e as 
políticas neoliberais “desconstroem” o sentido do público, retirando sua 
universalidade e remetendo para o campo do assistencialismo e da lógica 
do consumidor usuário de serviços, os conselhos têm a possibilidade de 
reaglutinarem esses direitos fragmentados, reconstituindo os caminhos de 
construção da cidadania que está sendo esfacelada (GOHN, 2007, p. 87-
88) 

 Destacamos ainda que, no caso dos conselhos gestores das unidades de 

conservação federais, previstos legalmente pelo SNUC, dados recentes de um 

diagnóstico sobre os conselhos gestores das UCs federais realizado recentemente 

pelo ICMBio, mostram importantes avanços alcançados nos processos de formação 

e funcionamento dos mesmos. Até outubro de 2011, por exemplo, das 312 UCs 

federais, 207 já possuíam conselhos e 51 estavam em processo de formação, sendo 

que 151 conselhos estavam ativos, ou seja, com pelo menos uma reunião realizada 

desde o ano de 2010 (ICMBIO, 2011). 

 Mesmo a despeito de reconhecermos que no âmbito do funcionamento dos 

conselhos gestores existem problemas, que vão além da sua criação e 

funcionamento, como por exemplo, a falta de uma tradição participativa da 
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sociedade civil em canais de gestão dos negócios públicos ou o próprio 

desconhecimento – por parte da maioria da população – de suas possibilidades, 

criando espaço para que, muitas vezes se tornem fóruns legitimadores de velhas 

práticas políticas das elites e não um canal de expressão dos setores organizados 

da sociedade civil, os conselhos gestores potencialmente podem criar condições 

para um sistema de vigilância sobre a gestão pública, dando maior transparência e 

efetividade a estas ações (GOHN, 2007).  

 Finalizando, entendemos que no caso dos processos de cooperação entre 

unidades de conservação e empresas, os conselhos gestores das UCs constituem a 

nosso ver de fato, a peça chave para que ações empresariais cunhadas como 

práticas de responsabilidade socioambiental tenham uma real probabilidade de se 

efetivarem como tal. 

4.3. - A Reserva Biológica do Córrego Grande 
  

 Localizada no extremo norte do Estado do Espírito Santo em sua divisa com o 

estado da Bahia, a Reserva Biológica do Córrego Grande (RBCG) possui uma área 

de 1.504,80 ha, com um perímetro de 21 km aproximadamente, sob as coordenadas 

geográficas 18° 12’ / 18° 18’ S – 39° 45’ / 39º 50’ W(mapa 01) e integralmente 

situada no distrito rural de Itaúnas (XAVIER, 2008) do município de Conceição da 

Barra-ES, ocupando 2,72% da área superficial daquele município (GARCIA, 2000). 

 Legalmente instituída pelo Decreto Federal nº 97.657, de 12 de abril de 1989, 

a RBCG possui 100% de sua área regularizada e não possui moradores em seu 

interior, não existindo, portanto quaisquer problemas em termos de sua situação 

fundiária.  

 Em termos do histórico de sua criação, vale, no entanto ressaltar, que o 

terreno atualmente ocupado pela unidade, foi doado em 20 de junho de 1985 pela 

Fazenda São Joaquim S.A. Agropecuária ao antigo Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), já com o objetivo de criação de uma unidade de 

conservação, conforme consta na escritura pública de doação registrada no Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição da Barra - Livro n° 2ª, sob o n° 13 

de ordem, matrícula n° 418 (GARCIA, 2000), como resultado de um acordo que, em 

nossos dias soaria como um grave crime ambiental, mas que se adequa 
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perfeitamente ao espírito e ao papel desempenhado pelo IBDF a época, isto porque 

tal pactuação, embasada na previsão mínima de 20% para reserva legal, permitiu 

que fossem destruídos cerca de 40% da área original da RBCG113. 

 Vale salientar, entretanto, que o processo de criação da RBCG contou com a 

intervenção e o esforço de muitos ambientalistas capixabas, com destaque para o 

grande naturalista Augusto Ruschi (1915-1986), personalidade ímpar no processo 

de criação de unidades de conservação no estado do Espírito Santo (figura 18 

abaixo). 

 
Figura 18 - O naturalista Augusto Ruschi alimentando um beija-flor  

Fonte: Museu de Biologia Profº Mello Leitão (MBML, 2012) 

autoria e data não informados 

 Notável defensor da natureza Ruschi, estudou diversas espécies de plantas e 

animais, tornando-se mais conhecido por seus estudos com orquídeas e beija-flores 

e teve papel fundamental na criação de áreas protegidas, além de alertar a 

sociedade sobre os impactos ambientais de grandes projetos industriais e os riscos 

de desertificação no norte do estado do Espírito Santo (MBML, 2012). 

                                                
113 Segundo Garcia (2000): “No princípio da década de 70, o terreno, onde hoje se localiza a Reserva 
Biológica do Córrego Grande, pertencia à Klabin Irmãos e Cia., que o vendeu ao Grupo Monteiro 
Aranha S.A. por força do disposto no Artigo 16 da lei nº 4.771/65 (Código Florestal), o IBDF (hoje 
IBAMA), em 1976, obrigou a Klabin a manter uma área de 2.707,00 ha (dois mil, setecentos e sete 
hectares) como reserva mínima de cobertura vegetal isenta de corte. Essa área perfazia um total de 
43,6% do total da propriedade. Assim procedendo, preservou-se um remanescente florestal de 
significativo valor biológico e ecológico, composto de ecossistemas de Mata Atlântica em muito bom 
estado de conservação. Entretanto, após a aquisição do imóvel, o Grupo Monteiro Aranha, não se 
conformando com as dimensões da reserva florestal demarcada, solicitou à Delegacia Estadual do 
IBDF a redução da mesma de 43,6% para 20,0% de cobertura florestal em relação à área total, no 
que foi atendido. Então, como área preservada restou apenas 1.504,80 ha [...] Assim, em 20 de junho 
de 1985, foi lavrada à escritura Pública de doação entre a fazenda São Joaquim S.A Agropecuária e 
o IBAMA, assegurando à referida fazenda o direito de exploração econômica do excedente florestal 
da reserva doada.” (GARCIA, 2000, p.1.4) 
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 Desde os anos 1970, o mesmo vinha chamando a atenção para a presença 

na região da RBCG, do beija-flor Phaethornis margarettae (rabo-branco-de-

margarette)e do beija-flor Glaucis dohrnii (balança-rabo-canela ou beija-flor-de 

Dorhn), esta última, uma espécie muito rara e à beira da extinção desde que as 

primeiras listas de animais ameaçados foram publicadas, demonstrados na figura 19 

abaixo:  

 

 
Figura 19 - Beija-flores Glaucis dohrnii e Phaethornis margarettae 

Fonte: ALBANO (2011) – autoria: Ciro Albano – 06/2010 e 10/2011 

 Ruschi salientava a importância da proteção da área onde hoje se situa a 

RBCG como forma de garantir a manutenção de tal espécie (GARCIA, 2000). Por 

ser aparentemente um beija-flor exigente com relação à qualidade do hábitat, e com 

uma pequena área de distribuição (norte do ES, sul da BA e região do Vale do 

Mucuri em MG), o fato de tal região ter sido altamente impactada por ações 

antrópicas nas décadas de 1960 e 1970, certamente contribuiu para a sua quase 

extinção (MACHADO et al., 2008). 

 Entretanto, a RBCG pode ser considerada uma área moderadamente 

perturbada em termos de sua conservação e compõe um importante remanescente 

florestal numa paisagem bastante fragmentada, resultado de mais de dez anos de 

isolamento (CHIARELLO, 1997), mesmo a despeito do fato de a unidade ter sofrido 

um incêndio no ano de 1987, dois anos antes de sua criação, que consumiu um 

terço de sua cobertura vegetal original. 

 No que tange a sua conformação, a RBCG possui um formato triangular e faz 

limites a oeste com terrenos ocupados por pastagens, ao norte e leste com 

plantações de eucaliptos, sendo que a leste existe uma  pequena propriedade que 

desenvolve atividades agrícolas diversificadas (maracujá, mandioca, eucalipto, 

pastagens); do lado oeste o limite da Unidade é delimitado pelo curso d’água 



179 

 

denominado Córrego Grande (Garcia, 2000) - afluente do rio Itaúnas e de cujo 

nome, advém a denominação da unidade - ao norte a divisa é delimitada pelo 

“Picadão da Bahia”, principal estrada de acesso a região, situada exatamente na 

divisa entre os estados do Espírito Santo e Bahia, conforme ilustra a figura 21 (p. 

190). 

 Em virtude de sua categoria, poucas interferências são permitidas já que o 

objetivo de sua criação, no caso da RBCG, é o de preservar uma porção 

remanescente da denominada Mata Atlântica de Tabuleiros, sendo admitidas, no 

entanto, pesquisas, visitações (com restrições) e atividades de educação ambiental, 

com o devido acompanhamento e monitoramento. 

 Compondo um mosaico de UCs parcialmente interligadas por áreas de 

preservação permanente (APP’s), matas ciliares e reservas legais, áreas em sua 

maioria resguardadas pelas empresas reflorestadoras em função de seus vastos 

plantios na região, e que acabam por exercer o papel de corredores ecológicos  

contribuindo para a preservação de importantes remanescentes florestais de mata 

atlântica (GARCIA, 2000), tendo como núcleos as unidades de conservação vizinhas 

conforme demonstrado na figura 20 abaixo, a saber, a Floresta Nacional do Rio 

Preto (FNRP), O Parque Estadual de Itaúnas (PEI), a Área de Proteção Ambiental 

de Conceição da Barra e a Reserva Biológica do Córrego do Veado (RBCV).  

  
Figura 20 - UCs do entorno da Reserva Biológica do Córrego Grande 

Fonte: IEMA, 2012 
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Figura 21  - Mapa da Reserva Biológica do Córrego Grande e zona de entorno (10 km) 

Fonte: GARCIA, 2000 p. 4.3 
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 Por se tratar de um importante remanescente florestal da Floresta Atlântica 

Pluvial classificada como “Mata de Tabuleiros” uma variação da Floresta Ombrófila 

Densa, a RBCG possui uma tipologia florestal muito rica em espécies arbóreas e 

endemismos conforme a figura 22 abaixo. Certamente a RBCG possui um 

patrimônio genético ainda desconhecido, mas certamente com prioridade para a 

conservação do patrimônio genético do conjunto de ecossistemas da região, 

fortemente impactados nos últimos 60 anos (GARCIA, 2000).  

 Corrobora tal afirmação, um levantamento científico sobre a diversidade 

florística da RBCG, recentemente concluído por pesquisadores da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) campus de São Mateus, onde pode-se constatar 

uma grande representatividade das famílias Myrtaceae, Fabaceae e Sapotaceae, 

sendo descobertas duas espécies novas da família Myrtaceae, Calyptranthes sp. 

nova e Psidium sp. nova (RIBEIRO, 2012). 

 
Figura 22  - Diversidade florística da RBCG 

 Fonte: Acervo da RBCG - Autoria: Palê Zuppani/2006 

 Ainda de acordo com o estudo, a RBCG possui 41 espécies incluídas em 

listas da flora ameaçada de extinção, entre elas quatro consideradas como de 

ocorrência rara e nove consideradas endêmicas do norte do Espírito Santo e sul da 

Bahia, reforçando a importância da unidade na manutenção da grande diversidade 

das florestas de tabuleiro da Mata Atlântica (RIBEIRO, 2012) e como refúgio da 



182 

 

fauna do entorno, uma vez que propicia nichos para a fauna nativa da região 

(GARCIA, 2000. 

 No que tange a aspectos da fauna, em pesquisa sobre a influência da caça 

sobre as populações de mamíferos e aves em fragmentos de Mata Atlântica, 

realizada por Chiarello (1997) no final da década de 1990, em 04 reservas biológicas 

do estado do Espírito Santo, incluindo a RBCG, foram identificadas algumas 

espécies da fauna, como o macuco (Tinamus solitarius), a jacutinga (Pipile 

jacutinga). 

 No estudo realizado por Chiarello (1997) o autor relatou a presença de uma 

grande quantidade de poleiros114 na unidade, o que indicava uma pressão de caça 

na época, quadro que infelizmente ainda persiste na atualidade, como demonstra a 

figura 23 abaixo, apesar dos esforços da equipe da RBCG no sentido de que tais 

práticas sejam coibidas. Nesse pormenor cabe salientar, que a nosso ver contribui 

para a ocorrência de tais práticas, o fato da RBCG não realizar atividades de 

fiscalização de forma sistemática e mais rotineira, em virtude de seu quadro 

reduzido de funcionários (CHIARELLO, 1997). 

 
Figura 23 - “Poleiro” ou “espera” feito por caçadores no interior da RBCG 

Fonte: Acervo da RBCG – autoria: José Ramos do Carmo - 2010 

 

                                                
114 Também denominadas “esperas”, tratam-se de estruturas que se assemelham a poleiros de aves, 
armadas a cerca de 1,20 m do solo e feitas de modo artesanal pelos caçadores, com galhos de 
árvores mais resistentes e amarradas com cipós, de modo a suportar o peso de uma pessoa. Os 
caçadores ficam agachados nesta estrutura, normalmente durante um longo período de tempo com 
armas em punho, à espera da passagem de algum animal silvestre, com a estrita finalidade de atirar 
e abater o mesmo. (notas do autor) 
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 Ainda segundo o Atlas da fauna brasileira ameaçada de extinção em UCs 

federais (Nascimento e Campos, 2011), compõem a fauna da RBCG, 12 (doze) 

espécies da fauna ameaçadas de extinção, dentre elas Amazona rhodocorytha 

(papagaio-chauá), Cebus robustus (macaco-prego-de-crista) e a Panthera onca 

(onça-pintada). Dessa maneira, apesar de suas dimensões diminutas, quando 

comparada com outras UCs, a RBCG em função de seu razoável estado de 

conservação, representa para a fauna nativa nichos ecológicos (alimentares, 

reprodutivos e de abrigo) fundamentais (GARCIA, 2000). 

 No que concerne à diversidade de insetos, em 2005, após extensiva busca na 

região norte do estado do Espírito Santo e extremo sul da Bahia, pesquisa realizada 

por Furieri (2008), redescobriu na RBCG, uma espécie muito rara de libélula, a 

Leptagrion acutum apontada na figura 24 abaixo e constante da Lista Nacional das 

Espécies da Fauna Brasileira ameaçadas de extinção na categoria “Em Perigo” e 

provavelmente, segundo a pesquisadora, a espécie mais ameaçada do gênero, 

tornando-se a RBCG a única área de registro conhecida dessa espécie atualmente 

(FURIERI, 2008). 

 

 
Figura 24 - Leptagrion acutum – espécie muito rara de libélula redescoberta na RBCG 

Fonte: Furieri (2008) – autoria: Karina Furieri - 2006 

 Já em 2009, foi realizado um levantamento da fauna de beija-flores da 

Unidade, com o apoio da empresa Suzano Papel e Celulose (tal projeto constituiu 

uma das metas do processo de cooperação ora em estudo) e que tinha como 

principal objetivo a busca das espécies ameaçadas de beija-flores presentes no local 

quando da criação da mesma, os beija-flores balança-rabo-canela (Glaucis dohrnii) e 

o rabo-branco-de-margarette (Phaethornis margarettae), identificados anteriormente 

na região pelo naturalista capixaba Augusto Ruschi (ANTAS, 2009). 
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 Como resultado deste levantamento também foram listadas como de 

ocorrência na unidade 196 espécies de aves das quais 20 consideradas como 

ameaçadas de extinção, dentre elas o papagaio moleiro (amazona farinosa), o 

urubu-rei (Sarcoramphus papa) e o Sabiá-da-mata (Turdusfumigatus Lichtenstein). 

Infelizmente os dois beija-flores relatados por Augusto Ruschi não foram avistados 

(ANTAS, 2009). 

 Vale ainda destacar recente pesquisa sobre a existência de impactos nas 

bordas da RBCG, realizada em dois trechos distintos, um contiguo à estrada do 

picadão e outro contíguo à uma área de pastagens.   

 Os resultados evidenciaram impactos em ambos os trechos estudados, 

apresentando, no entanto níveis diferentes de resposta à ação antrópica. O trecho 

contíguo à estrada, conforme demonstra a figura 25 abaixo, apresentou um grande 

acúmulo de poeira na superfície foliar e caulinar das árvores, oriundo do grande 

fluxo de veículos naquele local, enquanto que no trecho contiguo a área de 

pastagens, que não apresentou tal problema, apenas constatou-se a presença da 

ação humana através das trilhas ali existentes. 

 Em tal pesquisa também se evidenciarem características do efeito de borda, 

que é a abundância de indivíduos arbóreos delgados e de pequeno porte nos limites 

florestais, contrapondo a uma menor densidade de indivíduos com altura e diâmetro 

elevados no interior (BONFIM e ARAÚJO, 2011).  

 
Figura 25 - Vista aérea da estrada do Picadão da Bahia mostrando deposição de camada de poeira 

sobre a borda de vegetação contígua a estrada  
Fonte: Acervo da RBCG – Autoria: Gabriel F. Rezende -2008  
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 Entretanto, de forma geral, existem ainda poucos levantamentos científicos 

consolidados relacionados à flora, avifauna, insetos e anfíbios presentes na unidade, 

sendo que esta situação já foi considerada um dos pontos fracos da Unidade no 

passado (GARCIA, 2000). Felizmente atualmente pode se observar um aumento do 

interesse por parte de pesquisadores e estudantes pela Unidade, uma vez que 

conforme o Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade – Sisbio do 

ICMBio, desde o ano de 2008 a unidade homologou 49 autorizações para atividades 

com finalidades científicas e didáticas, sendo que atualmente 23 ainda se encontram 

em andamento.  

 Em termos de sua infraestrutura física a RBCG conta com um bom número de 

dependências, compostas por 01 escritório, 01 residência, 01 alojamento para 

pesquisadores, 01 alojamento para brigadistas, garagem, e 02 oficina, e 02 

depósitos, um para materiais de limpeza e outro para materiais utilizados na 

conservação do pátio, estradas e atividades de prevenção e combate a incêndios 

florestais. 

 Apesar de dispor de diversos equipamentos e materiais de apoio 

administrativo, como veículos, computadores, aparelhos de posicionamento global 

(GPS), além de acesso a internet via satélite, é preciso implementar melhorias no 

que tange ao sistema de comunicações da RBCG, principalmente visando a 

segurança da unidade e de seus funcionários. 

  Outro fator bastante preocupante relaciona-se ao pequeno aporte de 

recursos humanos na RBCG, já que tal fato contribui para aumentar sua 

vulnerabilidade, no tocante a sua proteção e manutenção, principalmente nos meses 

do ano em que não se dispõe do apoio da brigada temporária de prevenção e 

combate a incêndios florestais, conforme explanado no capítulo anterior. 

 Trata-se de uma situação que vem piorando ao longo dos últimos anos, como 

comprova a evolução do quadro de recursos humanos da RBCG na última década, 

que revela uma redução média de 25% (houve períodos neste intervalo de tempo 

em que esta redução foi maior), pois se em 2002 a unidade contava com 06 

funcionários permanentes, atualmente conta somente com 04, representando cerca 

de 20% do aporte mínimo necessário conforme estipulado pelo plano de manejo da 

Unidade, conforme dados da tabela 6 (p. 196). 
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 De certa forma, tal quadro também mostra uma ampla correlação e corrobora 

com os dados que expusemos no capítulo anterior sobre o quadro de recursos 

humanos a nível nacional, bem como o aporte de recursos destinados para tal. 

 

Ano-base 
Servidores 

administrativos 
Servidores 

fiscais 
Vigilância Limpeza Total 

2002 01 03 01 01 06 

2012 02 -- 01 01 04 

Aporte 
mínimo 

necessário* 
03 12 03 02 20 

 
 

Tabela 6 - Quadro Comparativo de Recursos Humanos - Rebio do Córrego Grande 
Fonte: Plano de Manejo da RBCG (GARCIA, 2000, p. 6.28) 

 

 No entorno direto da RBCG majoritariamente são desenvolvidas atividades 

econômicas, em sua maioria representadas por extensos plantios de eucalipto, além 

de uma grande área destinada a pecuária, existindo apenas um fragmento florestal 

mais significativo no limite com a unidade, pertencente a empresa Suzano Papel e 

Celulose e elencado como uma de suas Áreas de Alto Valor para Conservação 

(AAVC).  

 Diante de tal quadro, situadas num raio médio de 15 a 30 km da Unidade. 

existem 08 (oito) comunidades rurais, conforme ilustra a figura 26 (p. 197): 

- Comunidades de Nova Brasília, Cruzelândia, Vila 31 de Março, Oliveira Costa e 

Costa Dourada, situadas no município de Mucuri - BA;  

- Comunidades de Água Preta, Assentamento Paulo Vinhas e Assentamento 

Valdício Barbosa em Conceição da Barra - ES.  

 Tratam-se de comunidades rurais, bastante distintas entre sí, no tocante a 

sua principal atividade produtiva, sendo uma delas inclusive, a Vila 31 de Março 

representada na figura 27 (p. 198), situada às margens de uma rodovia federal (BR-

101), exatamente na divisa dos estados do ES e BA. 
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Figura 26 - Comunidades rurais vizinhas à Reserva Biológica do Córrego Grande 

Fonte: acervo RBCG – (a partir de imagem disponibilizada via web pelo aplicativo Google Earth com 
sobreposição de dados georeferenciados das comunidades) 

 
 As comunidades situadas no município de Mucuri-BA, têm como principal 

atividade econômica a eucaliptocultura e a pecuária, com exceção da comunidade 

litorânea de Costa Dourada apontada na figura 28 (p. 198), que possui um grande 

afluxo de turistas durante as épocas de temporadas, mas que a exemplo das outras 

comunidades vizinhas à RBCG, também apresenta extensos plantios de eucalipto.  
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 As comunidades situadas no município de Conceição da Barra-ES são 

majoritariamente representadas por assentamentos rurais, que desenvolvem com 

cultivos agrícolas diversos, destacando-se em tais áreas a ausência de plantios de 

eucalipto, com exceção apenas da comunidade de Água Preta (figura 30, p. 199), 

onde a eucaliptocultura é a principal atividade desenvolvida.  

 
Figura 27 - Vila 31 de Março – Mucuri – BA 

Fonte: Acervo da RBCG - Autoria: Jandaira S. Moscal - outubro/2011. 

 
Figura 28 - Praia do Sossego – comunidade de Costa Dourada – Mucuri - BA 

Fonte: Acervo da RBCG – autoria: Gabriel F. Rezende – julho/2007 
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Figura 29 - Assentamento Valdício Barbosa – Conceição da Barra - ES 

Fonte: Acervo da RBCG – autoria: Gabriel F. Rezende – agosto/2012 
 

 
 

Figura 30 - Igreja da comunidade de Água Preta – Conceição da Barra - ES 
Fonte: Acervo da RBCG – autoria: Gabriel F. Rezende – agosto/2012 

 

 
 

Figura 31 - Crianças jogando futebol na quadra esportiva da escola da comunidade Nova Brasília – 

Mucuri - BA 
Fonte: Acervo da RBCG – autoria: Gabriel F. Rezende – agosto/2012
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Tabela 7 - Informações gerais – Comunidades vizinhas da RBCG 

 
*1 Devido a uma crônica falta de dados sobre população de cada uma das comunidades, informamos o total da população rural de cada município, embora tal dado 
extrapole o nr. de habitantes das comunidades citadas, por considerar também em conta dados de outras comunidades rurais – Fonte: IBGE, 2012; 
 
*2 Devido à falta de dados sobre as atividades econômicas de cada uma das comunidades, informamos dados sobre cada município, embora representem uma 
média municipal – Fonte: INCAPER, 2010; 

*3 Fonte: Marques (2012)

Comunidade Município População 
População 

rural do 
município*1 

Equipamentos públicos 
Principais 
atividades 

econômicas*2 
 

Nova Brasília 

Mucuri - 
BA 

- x - 

8.534 pessoas 
(23,68%) 

01 posto de saúde 
01 escola de ensino fundamental (1ª a 8ª série) 

com boa infra-estrutura 
Agropecuária - 

6,10% 
Indústria - 
67,91% 

Comercio e 
Serviços - 
26,00% 

Cruzelândia cerca de 300 
moradores*3 

01 posto de saúde 
01 escola de ensino fundamental e médio (1ª a 

8ª série e 2ª grau) com boa infra-estrutura 
 Vila 31 de 

Março - x - 
01 posto de saúde 

01 escola de ensino fundamental (1ª a 8ª série) 
com boa infraestrutura 

 
Oliveira Costa - x - 

Possui 01 escola com apenas uma sala de aula 
(1º grau), porém com dificuldade de 
permanência de professor no local 

 Costa Dourada - x - Possui 01 escola com apenas 01 sala de aula 
(1º grau), porem com boa infraestrutura 

 Água Preta 

Conceição 
da Barra - 

ES 

- x - 

5.874 pessoas 
(20,64%) 

01 escola (1º grau) Agropecuária - 
21,88%  

Indústria - 
28,64% 

Comercio e 
Serviços - 
49,47% 

 Assentamento 
Paulo Vinhas 63 famílias 

Possui 02 escolas, 01 de educação infantil e 01 
de ensino fundamental ambas com boa infra-
estrutura 

 Assentamento 
Valdício 
Barbosa 

87 famílias 
Possui 01 escola de ensino fundamental (1ª a 
8ª série) com boa infraestrutura 
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 De um modo geral, as comunidades vizinhas a RBCG, nas últimas três 

décadas passaram por grandes transformações em sua base produtiva e social, 

tendo como resultado um evidente desmantelamento de suas práticas tradicionais 

de sobrevivência e cultura, representadas principalmente pelo cultivo agrícola de 

suas terras, que na atualidade em sua grande maioria estão cobertas por extensos 

eucaliptais, em áreas em que atualmente quase não se nota a presença humana. 

 Tais transformações se operaram, portanto principalmente no âmbito de seus 

sistemas produtivos, que passaram de uma lógica tradicional de subsistência, para 

outra atrelada a um modelo de desenvolvimento de base industrial, que inclusive 

trouxe também sérias modificações ao nível das próprias paisagens da região, 

conforme demonstrado na figura 32 abaixo: 

 
Figura 32 - Atividades de produção de carvão vegetal e mudanças a nível da paisagem nas 

comunidades vizinhas à RBCG 
Fonte: Acervo da RBCG – autoria: José Ramos do Carmo – julho/2005 

 

 No tocante ao planejamento de suas atividades, a RBCG possui desde o ano 

de 2000, um plano de manejo, que inclusive foi o instrumento que norteou a 
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proposição das metas do processo de cooperação ora em estudo. Todas as metas 

elencadas estão previstas no plano de manejo da Unidade. Atualmente, decorridos 

doze anos de sua publicação, o mesmo está passando por um processo de revisão, 

conforme preconiza o SNUC, sendo prevista o término de tal atividade no ano de 

2013. 

 Quanto à participação da sociedade no âmbito das atividades da RBCG, 

remontam ao ano de 2003, as primeiras reuniões para discussão sobre a criação do 

Conselho Consultivo da RBCG, todavia somente no ano de 2008 é que o mesmo vai 

ser oficialmente instituído através da publicação da Portaria ICMBio nº 038 de 25 de 

junho de 2008. 

 Atualmente o conselho da RBCG conta com a seguinte composição: 

 

 um representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio, que conforme o SNUC deve ser o chefe da unidade; 

 um representante da Floresta Nacional do Rio Preto; 

 um representante da Reserva Biológica Córrego do Veado; 

 um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal de Conceição da Barra/ES; 

 um representante do Parque Estadual de Itaúnas/ES; 

 um representante do Poder Judiciário da Comarca de Pedro Canário/ES; 

 um representante da Escola Municipal Deputado Prisco Viana, Município de 

Mucuri/BA; 

 um representante da empresa Aracruz Celulose, Município de Aracruz/ES; 

 um representante da empresa Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S. A., 

Município Mucuri/BA. 

 

 Está prevista para o ano de 2013, a renovação dos representantes do 

Conselho Consultivo da RBCG e sem dúvida, a nosso ver trata-se de uma boa 

oportunidade para se buscar o aumento da participação das comunidades vizinhas 

da RBCG neste fórum, além de outros representantes da sociedade civil, uma vez 

que tal participação sempre foi bastante reduzida, provavelmente em função do 

distanciamento geográfico entre as comunidades e a RBCG, além de que tal 

participação muitas vezes não pode ser oficializada, devido ao fato de que as 
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comunidades não possuíam à época da criação do Conselho, nenhuma associação 

de moradores legalmente constituída, de forma a comporem o mesmo.. 

 Naturalmente, tal situação também é um reflexo da ocupação intensiva dos 

territórios vizinhos da RBCG por monoculturas de eucalipto, que acabou por 

provocar um intensivo êxodo rural a nível regional, restando poucos moradores. 

 Nesse sentido, evidencia também a necessidade de discussão junto aos 

poucos e esparsos moradores das comunidades vizinhas da RBCG, da importância 

de organizarem e criarem suas associações115 para fins de sua representação 

política e a defesa de seus interesses em fóruns de participação social, legalmente 

constituídos, como é o caso do Conselho Consultivo da RBCG. 

 

4.4 – O processo de cooperação da RBCG e empresas atuantes em seu entorno 

  

 Dentre os principais problemas enfrentados pela RBCG estão os impactos 

decorrentes das atividades relacionadas à exploração florestal dos talhões de 

eucalipto localizados no entorno da unidade, já que uma das principais estradas de 

escoamento da madeira, a estrada do Picadão da Bahia, é contígua a um dos lados 

da Unidade, o que vem provocando impactos ambientais, principalmente em virtude 

da poeira gerada pelo tráfego das carretas transportadoras de eucalipto que se 

deposita por toda a vegetação da borda, causando o chamado “efeito-borda”116, 

                                                
115 Trabalhamos com o conceito de associações sem fins lucrativos que conforme Veiga e Rech 
(2001): “[...] estão necessariamente vinculadas ao “fim público” da iniciativa, ou seja, o seu objetivo 
primordial é o de servir desinteressadamente à coletividade de forma exclusiva ou predominante. O 
que não significa dizer que as associações não possam realizar atividades de natureza econômica. 
No entanto, isso somente é permitido para que a associação obtenha os fundos necessários para a 
implementação de seus objetivos.” (VEIGA e RECH, 2001, p. 17) 

116 Segundo Bonfim e Araújo (2011): ”O processo de criação de bordas pode se dá de forma natural 
(limites com corpos d’água ou florestais, dentre outros) ou antrópica (desmatamento, por exemplo). 
Contudo, apesar de algumas semelhanças, os efeitos de borda provenientes das fronteiras antrópicas 
são mais prejudiciais por estas terem sido criadas de forma abrupta, em larga escala espacial e por 
representarem um acontecimento exógeno, de forma não natural.[...] Em termos gerais o efeito de 
borda atinge diretamente a comunidade vegetal, alterando os processos sucessionais (RODRIGUES; 
NASCIMENTO, 2006), reduzindo a riqueza de espécies, devido ao declínio de árvores de grande 
porte (TABARELLI ET AL, 2009) e causando o desequilíbrio no ecossistema.” (BONFIM e ARAÚJO, 
2011, p. 17-19) 

RODRIGUES, P. J. F. P.; NASCIMENTO, M. T. Fragmentação florestal: breves considerações 
teóricas sobre efeitos de borda. Rodriguésia. v 57. n. 1. 2006. p. 63-74 
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além da entrada de estranhos na Unidade para o desenvolvimento de atividades 

ilegais conforme ilustra a figura 33 abaixo, como a caça a animais silvestres e a 

extração de palmito juçara (Euterpe edulis). 

 
Figura 33 - Acampamento de caçadores localizado no interior da RBCG e vestígios de extração ilegal 

de indivíduos de palmito–juçara (Euterpe edulis) 

Fonte: Acervo da RBCG – autoria; José R. Carmo – setembro/2008 

 Dessa forma ficou evidente a necessidade de uma aproximação maior da 

administração tanto junto às empresas, como às comunidades vizinhas, no sentido 

de se buscar soluções para tais problemas, conforme, aliás, está previsto no plano 

de manejo da Unidade.  Embora, conforme expusemos anteriormente, somente a 

partir do ano de 2008 comece a se consolidar de forma mais sistematizada um 

processo de maior aproximação e cooperação da RBCG com as empresas de 

celulose atuantes em seu entorno direto, é importante salientar, porém, que essa 

relação de cooperação já vinha ocorrendo de forma mais esparsa e pontual desde o 

ano de 2004. 

 No tocante aos impactos decorrentes das atividades das empresas 

reflorestadoras, partindo das diretrizes elencadas no plano de manejo, a 

administração da RBCG procurou estabelecer uma relação mais próxima das 

mesmas, de maneira a se ter um melhor diálogo, premissa esta considerada à 

época, fundamental para a proposição da mitigação dos impactos ambientais sobre 

a Unidade. 

                                                                                                                                                   
TABARELLI, M.; PINTO, S. R.; LEAL, I. R. Floresta Atlântica: fragmentação, degeneração e perda de 
biodiversidade. Ciência Hoje. v. 44, n. 263. 2009, p. 36-41 
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 Imbuídos deste espírito naquele ano, foram feitos por parte da administração 

da RBCG, contatos formais com as empresas, solicitando apoio financeiro à 

capacitação ambiental e profissional de membros colaboradores da RBCG 

(vigilantes e brigadistas), de maneira que nos anos de 2004, 2005, 2006, foram 

capacitados 13 (treze) colaboradores da RBCG em cursos de Formação de Guarda-

Parques, Educação e Interpretação Ambiental e Implantação e Monitoramento de 

Trilhas, realizados na Reserva Natural de Salto Morato em Guaraqueçaba-PR na 

Fundação O Boticário de Proteção a Natureza, com todas as despesas custeadas 

pelas empresas. 

 No campo operacional, também foi solicitados apoio, no que concerne a 

execução de serviços como a manutenção de aceiros na Unidade (figura 34 abaixo), 

bem como obras de vulto um pouco maior, como no caso da manutenção de bueiros 

ao longo da estrada interna da Unidade. 

 

 
Figura 34 - Manutenção de aceiro na RBCG com apoio as empresas atuantes em seu entorno 

Fonte: Acervo da RBCG – autoria: Gabriel F. Rezende – julho/2005 

 

 Outro exemplo de cooperação foi o fato de no ano de 2005, a empresa Fibria 

Celulose (à época Aracruz Celulose) ter apoiado em termos financeiros a realização 

de um inventário florestal piloto na RBCG, com apoio de pesquisadores da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) – Departamento de Engenharia 

Florestal - campus de Alegre/ES, estudantes do curso técnico em meio ambiente da 

Escola Master de São Mateus/ES e colaboradores do Projeto Manguezal do 

CEPENE – IBAMA – Caravelas/ BA, conforme demonstrado na figura 35 (p. 206).  
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Figura 35 - Reunião preparatória do Inventário Florestal Piloto da RBCG 

Fonte: Acervo da RBCG – autoria: Aluiza Pereira – janeiro/2005 

 Porém, foi somente no ano de 2008, a partir de indagação formal da 

Procuradoria Federal da República do Ministério Público Federal de São Mateus-ES 

(MPF-ES), sobre o monitoramento das atividades econômicas desenvolvidas no 

entorno da RBCG, em atendimento a legislação ambiental e como fonte de 

subsídios à análise de procedimento administrativo cível em trâmite naquele Órgão, 

que tratava da questão dos impactos ambientais das monoculturas de eucalipto no 

ES, que a administração da Unidade vislumbrou a oportunidade de formalização do 

processo de cooperação, objeto de estudo da presente pesquisa. 

 A proposição de tal processo, inicialmente denominado de parceria, partiu do 

princípio que a partir daquele momento seria necessário um acompanhamento maior 

e sistematizado das atividades desenvolvidas pelas empresas bem como da 

mitigação de seus possíveis impactos ambientais, inclusive até como forma de se ter 

dados para responder ao MPF-ES e que a melhor forma de chegar a tais 

informações e resultados seria através do diálogo e cooperação mútua. 

 Assim sendo, foram contatados os representantes das empresas e iniciada a 

discussão de forma mais sistematizada da implementação de um processo de 

cooperação, com vistas à adoção de uma série de medidas mitigadoras dos 

impactos decorrentes de suas atividades, bem como o acompanhamento e 

monitoramento das mesmas, além do apoio ao estabelecimento de uma maior 

integração entre a RBCG e suas comunidades vizinhas, buscando atender os 



197 

 

preceitos da legislação ambiental e as diretrizes apontadas no plano de manejo da 

Unidade.   

 Tal processo coincidiu em termos temporais com as discussões para a 

constituição formal do conselho gestor da RBCG, sendo que muitas das proposições 

foram referendadas nas reuniões formais do Conselho. 

 Dessa forma, após alguns encontros com os representantes das empresas e 

com base nas diretrizes do plano de manejo da Unidade (GARCIA, 2000), foram 

estabelecidas no ano de 2008 as seguintes metas, resultados destas discussões: 

 

 1) Estabelecer um novo paradigma no que se refere às relações entre os 

empreendedores e as Unidades de Conservação, a partir dos preceitos 

previstos na Legislação Ambiental, buscando a harmonização e efetividade 

destas relações, tendo como fundo base às atividades econômicas no 

entorno da Unidade;  

 

 2) Buscar junto às empresas e aos órgãos licenciadores (ES e BA) das 

atividades atualmente desenvolvidas na zona de amortecimento da Unidade, 

maiores informações sobre o licenciamento, suas condicionantes legais, 

eventuais medidas mitigadoras propostas, bem como a disponibilização de 

tais licenças para a Unidade; 

 

 3) Disponibilização por parte das empresas de informações sobre as 

atividades florestais desenvolvidas no entorno, principalmente a exploração 

de madeira cuja via de escoamento se dê através da estrada Picadão da 

Bahia, paralela a Unidade: 

 

 4) Buscar reativar o Sistema de Informações e Controle Ambiental (SICA) 

visando uma maior integração entre empresas e instituições públicas atuantes 

na região, com vistas a se estabelecer um melhor canal de comunicação; 

 

 5) Estabelecer um acordo para adoção de medidas mitigadoras dos impactos 

decorrentes das atividades desenvolvidas tais como: 
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 Orientar aos empreiteiros contratados pelas empresas sobre as medidas 

acordadas previamente, bem como sobre as restrições legais inerentes a 

zona de amortecimento da Unidade; 

 

 Elencar pontos críticos ao longo da estrada “Picadão da Bahia”, para 

adoção de medidas (umidificação, etc.) visando à diminuição de emissão de 

poeira, levando-se em conta a segurança de tráfego na referida estrada; 

 

 Apoio na instalação de um sistema de irrigação na estrada “Picadão da 

Bahia” no trecho situado em frente à sede administrativa da Rebio, com 

vistas à diminuição da poeira, melhorias no bebedouro em frente à sede, 

com contrapartida da Rebio na manutenção e disponibilidade de água e 

energia elétrica; 

 

 6) Apoio na consolidação do Projeto de Sensibilização e Educação Ambiental 

junto às comunidades do entorno da Unidade, com vistas a uma maior 

aproximação das comunidades com a Reserva; 

 

 7) Apoio na instalação de um sistema de telefonia com o objetivo de ter um 

telefone fixo na sede administrativa da Rebio, incluindo a possível instalação 

de um orelhão em frente à sede administrativa para uso em situações 

emergenciais dos próprios funcionários das empresas, com contrapartida da 

Rebio na manutenção dos equipamentos e pagamento da conta telefônica; 

 

 8) Apoio na implantação de um projeto de revitalização das placas de 

sinalização e advertência ao longo do entorno direto e indireto da Unidade; 

 

 9) Apoio na implantação de um Projeto de Inventário da Avifauna, conforme 

previsto no Plano de Manejo da Unidade;   

  

 Evidentemente, acreditamos que tal processo de discussão representou um 

grande avanço, principalmente quando compara se tal patamar de entrosamento aos 

anos anteriores a 2008, onde o diálogo com as empresas era muito mais restrito e 

circunscrito aos funcionários de atuação direta no âmbito regional da RBCG. A partir 
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da instituição formal do processo de cooperação, representantes das empresas no 

plano regional mais amplo passaram a participar destas discussões, o que 

possibilitou a ampliação do leque de proposições, embora tenhamos que reconhecer 

que nessas discussões iniciais houve uma pequena participação de outros membros 

da sociedade civil.  

 Isto posto, passamos a análise mais pormenorizada de cada meta elencada 

considerando-se os resultados obtidos. 

 No que concerne a primeira meta, a nosso ver, foi estabelecido de forma 

paulatina, ao longo dos últimos anos um novo patamar no que se refere às relações 

entre as empresas e a RBCG, porém ainda predomina em tais relações, uma visão 

imbuída de um caráter econômico, lastreada pelo binômio investimento versus lucro, 

de modo que, acreditamos que neste sentido, seja necessário à regulamentação de 

tais processos de cooperação, bem como a definição legal da zona de 

amortecimento da Unidade, no sentido de que tais práticas possam ser engendradas 

em  função do desenvolvimento de atividades econômicas na zona de 

amortecimento da RBCG, e não apenas a partir de interesses precípuos entre a 

Unidade e as empresas atuantes em seu entorno, balizados pela lógica do mercado.  

 A segunda meta foi cumprida no ano de 2008, todavia nos anos posteriores, 

as empresas não cumpriram tais obrigações, denotando mais uma vez a falta de 

uma regulamentação específica, uma vez que contribuiu para tal quadro o reduzido 

quadro de funcionários da RBCG aliada a grande demanda de atividades, o que não 

permitiu um acompanhamento mais rígido junto às empresas.  

 Da mesma forma, no tocante a terceira meta, as informações sobre as 

atividades florestais também não foram repassadas de forma regular a partir do 

segundo ano, muito em parte a nosso ver, porque também não se chegou a um 

acordo prévio sobre quais informações realmente seriam relevantes para a RBCG e 

qual efeito prático que as mesmas teriam em termos de, por exemplo, diminuir o 

tráfego de carretas, a adequação das estradas após a exploração que normalmente 

ficam muito ruins depois de um período de tráfego excessivo;  

 A quarta meta refletiu no momento de sua proposição, a necessidade de se 

tentar montar novamente, um sistema de informações conjuntas entre UCs, 

empresas e outras instituições públicas, como as polícias ambientais, entre outras. 

Na prática, o chamado Sistema de Informações e Controle Ambiental (SICA) 

enquanto funcionou, nos anos de 2000 e 2001, buscou de certa forma ampliar o 
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conhecimento e o controle sobre as situações de conflito resultantes principalmente 

da ampliação das monoculturas de eucalipto a nível regional.  

 Infelizmente, tal meta não se concretizou muito em razão do fato de o grupo 

de discussão ter se concentrado na execução de outras metas, de forma que a 

mesma acabou sendo deixada em segundo plano. Entretanto, acreditamos que na 

atualidade, tal sistema de informações e controle ambiental ainda seja de grande 

valia, principalmente nos casos de combate a incêndios florestais e de repressão a 

ilícitos ambientais, porém a nosso ver, deve ser buscada também a participação de 

toda a sociedade civil, de modo a se ter uma maior interlocução social que possa 

expressar os diversos interesses dos sujeitos sociais envolvidos na busca de 

soluções para tais problemas.  

 A quinta meta, mais ampla do que as demais compunha um conjunto de 

ações que visavam, sobretudo mitigar os efeitos do constante tráfego de carretas 

sobre a RBCG. Quanto à orientação para as empresas terceirizadas sobre as 

medidas previamente acordadas, acreditamos que a mesma ocorreu a nível interno 

das empresas, até porque para a administração da RBCG é difícil distinguir em 

muitas situações, os representantes diretos das empresas e os representantes das 

empresas terceirizadas pelas mesmas. 

 Entretanto, como era inclusive esperado a partir de nossa percepção subjetiva 

do contexto das discussões, as soluções apresentadas para mitigar o problema 

causado pelo excesso de poeira, e consideradas mais convenientes pelas 

empresas, excluíram a nosso ver, a principal solução, que residiria, na pavimentação 

do trecho contiguo à RBCG da estrada do Picadão da Bahia, de modo que fosse 

reduzida a emissão de poeira sobre a vegetação da Unidade, conforme exposto 

anteriormente.  

 Muito provavelmente porque tal solução envolveria um grande volume de 

recursos financeiros, o que implicaria na necessidade de participação também do 

Poder Público, de forma que tal proposição, não teve fôlego e acabou nem sendo 

proposta como uma meta, a ser discutida e posteriormente eventualmente 

alcançada. 

 Ao mesmo tempo apontaram-se como soluções paliativas, a umidificação de 

pontos críticos da estrada, quando da ocasião do tráfego de carretas e a instalação 

de um sistema de irrigação automático, em frente à sede administrativa da RBCG, 
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de modo a diminuir os efeitos da poeira sobre as dependências físicas da sede 

administrativa da Unidade 

 A primeira solução paliativa terminou por ser a única a se viabilizar, através 

da utilização de caminhões pipa em trechos específicos da estrada e em frente a 

sede administrativa da Unidade quando do tráfego de carretas, conforme 

demonstrado na figura 36 abaixo:  

 
Figura 36 - Umidificação de trecho de estrada em frente à sede administrativa da RBCG 

Fonte: Acervo da RBCG – autoria: Gabriel F. Rezende– setembro/2010 

 Entretanto, cabe observar que tal solução não resolve o problema da 

deposição de poeira sobre os 8 km contíguos entre a estrada do Picadão da Bahia e 

a RBCG, além de muitas vezes ser necessária a intervenção da administração da 

Unidade no sentido de contatar as empresas, para o cumprimento correto de tal 

atividade nas áreas previamente acordadas. Como são duas empresas que atuam 

na região e utilizam a mesma estrada, os procedimentos acabam sendo diferentes 

de acordo com a empresa o que contribui também para que ocorram falhas no 

processo. 

 A segunda solução, representada pela proposição da implantação de um 

sistema de irrigação no pátio da sede administrativa da RBCG, teve uma atenção 

inicial por parte das empresas, sendo que inclusive, ocorreu a visita de um técnico à 

RBCG para a formulação de tal projeto. Todavia, o mesmo acabou não sendo 

implantado, com a justificativa de que não havia um estoque de água suficiente 

durante todo o ano, de modo a cobrir a demanda do sistema de irrigação proposto, o 

que infelizmente realmente foi constatado. 
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 Tal fato, inevitavelmente chama a atenção para o problema crônico da 

escassez de água, em função do evidente rebaixamento dos lençóis freáticos, 

atribuído por muitos grupos de ambientalistas, à presença massiva de extensas 

áreas cobertas por monoculturas de eucalipto, caso da RBCG e de suas 

redondezas. 

 Trata- de um debate relativamente antigo e que persiste até os nossos dias, 

uma vez que as empresas reflorestadoras e os grupos ambientalistas continuam 

divergindo sobre tal tema e aparentemente seriam necessárias pesquisas científicas 

mais aprofundadas e abrangentes de modo a se ter a uma conclusão mais evidente 

das causas de tal fenômeno, restando no caso da RBCG como fato concreto, a 

perceptível redução dos estoques de água subterrânea nos meses mais secos do 

ano, já que nestes períodos o bombeamento de água subterrânea fica bastante 

comprometido (a RBCG conta com um poço artesiano de 60 metros de profundidade 

para o abastecimento de água de suas dependências).  

 A sexta meta, relativa à proposição de Projeto de Sensibilização e Educação 

Ambiental junto às comunidades do entorno da Unidade, com vistas a uma maior 

aproximação das comunidades com a RBCG, teve uma boa aceitação no grupo que 

discutia o processo de cooperação, a nosso ver porque representava uma atividade 

que envolveria diretamente as comunidades vizinhas da RBCG e portanto teria um 

efeito de marketing social bastante representativo e positivo para as empresas, 

conforme discutiremos mais adiante. 

 O objetivo principal do projeto em tela é a aproximação das comunidades 

vizinhas à RBCG, numa estratégia que busca criar boas condições para a 

consolidação de um maior diálogo entre a RBCC e as comunidades vizinhas ao 

tempo que reafirma a unidade também um espaço público de caráter pedagógico-

ambiental. 

 As visitas de escolas das comunidades vizinhas à RBCG, já vinham 

acontecendo desde o ano de 2005, porém as mesmas eram realizadas de forma 

pontual e de certa forma careciam de um melhor aporte, tanto em termos materiais 

com em termos de recursos humanos. 

 Isto porque, felizmente a RBCG veem paulatinamente se consolidando a nível 

regional, como um espaço pedagógico e multiplicador de boas práticas ambientais, 

conforme aponta a figura 37 (p. 213)) onde visitam a Unidade tanto grupos de 

estudantes do ensino fundamental das comunidades vizinhas, como estudantes de 
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nível técnico e superior dos municípios adjacentes, além de grupos sociais 

específicos como no caso da visita dos representantes das comunidades 

quilombolas de Conceição da Barra-ES, num encontro organizado pela organização 

não-governamental (Ong) Federação de Órgãos para Assistência Social e 

Educacional (FASE), para fins de filmagens para o documentário “Narrativas do 

clima e da mata” em agosto de 2009. 

 Nestes termos a proposição de tal meta, veio no sentido de se tentar 

estabelecer de forma sistematizada tais visitas das escolas das comunidades 

vizinhas à RBCG, de modo a se ter uma abrangência maior, através do 

agendamento prévio das visitas, ao tempo que se buscou dotá-las de um melhor 

suporte material com a aquisição de equipamentos, fornecimento de brindes de 

cunho educativo e lanches, além de em termos de recursos humanos, viabilizar a 

contratação de um monitor para o planejamento e acompanhamento. 

 Entretanto, diversos fatores contribuíram para que a efetivação de tal projeto 

demorasse um longo período, e somente no presente ano de 2012  é que o mesmo 

foi posto integralmente em execução. 

 
Figura 37 - Grupos de visitantes na RBCG 

Fonte: Acervo da RBCG – autoria: Gabriel F. Rezende et al.– setembro/2010 
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 A título de ilustração apresentamos os resultados da execução do referido 

projeto no primeiro semestre de 2012: 

 
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Quantitativo de visitantes – Projeto de Sensibilização Ambiental – 1º semestre/2012 

 

 Vale ainda salientar que, consideramos tal resultado bastante positivo, uma 

vez que demonstra um maior envolvimento da RBCG com as escolas das 

comunidades e também quando se leva em conta as dificuldades inerentes a tais 

visitas, em virtude da RBCG se situar relativamente longe das comunidades, as 

dificuldades de obtenção de transporte público coletivo (ônibus) junto às Prefeituras 

Municipais aliadas às condições precárias das estradas da região. 

 A sétima meta, relativa ao apoio na instalação de um telefone fixo na sede 

administrativa da Rebio não se viabilizou, e tampouco são do conhecimento da 

administração da RBCG que de fato foram tomadas iniciativas por parte das 

empresas nesse sentido, pois a nosso ver, da mesma forma que, no caso da 

pavimentação da estrada do Picadão, tal meta envolveria uma maior quantidade de 

recursos financeiros e acabaria conduzindo tal discussão no sentido de uma 

participação maior do Poder Público, pois não obstante os gastos com a instalação 

Nome da Escola Município/UF Data Total de 
professores 

Total 
de 
alunos 

E. M. Pedro Canário Ribeiro P. Canário/ES* 28-03-12 6 40 

E.  M. Fazenda Maria Gorete 
C. da 
Barra/ES* 12-04-12 1 2 

E.  M. Água Preta C. da Barra/ES 12-04-12 1 6 
E. M Rural Professor Ailton Mucuri/BA 19-04-12 2 18 
E. M. Deputado Prisco Viana Mucuri/BA 26-04-12 6 26 
E. M. Córrego do Cedro C. da Barra/ES 9-05-12 4 26 

E. M. Córrego do Cedro C. da Barra/ES 17-05-12 3 21 
E. M. Córrego do Cedro C. da Barra/ES 23-05-12 4 23 
E. M. Deputado Prisco Viana Mucuri/BA 30-05-12 2 18 
E. M. Deputado Prisco Viana Mucuri/BA 31-05-12 2 30 
E. M. Antônio Câmara Ribeiro Mucuri/BA 13-06-12 2 26 
E. M. Sorriso da Mamãe Mucuri/BA 20-06-12 6 23 
E. M. Deputado Prisco Viana Mucuri/BA 21-06-12 2 24 
E.M. Antônio Guedes Alcoforado P. Canário/ES 28-06-12 4 24 
E.E.E.F. Valdicio Barbosa dos 
Santos C. da Barra/ES 4-07-12 5 32 

E. M. Deputado Prisco Viana Mucuri/BA 13-07-12 4 25 

Total   54 364 
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do sistema existem também os gastos mensais decorrentes de sua utilização e 

manutenção do sistema; 

 A oitava meta consistia na implantação de um projeto de revitalização e 

ampliação das placas de sinalização e advertência ao longo das estradas do entorno 

da Unidade, além de placas de cunho educativo e de localização geográfica. Vale 

salientar que a proposição de tal meta ocorreu dentro de um contexto onde ficou 

evidente também que as condições de segurança e tráfego na estrada do Picadão 

eram e ainda o são bastante precárias, conforme demonstrado na figura 38 abaixo: 

  

 
Figura 38 - Estrada do Picadão da Bahia na ocasião do tráfego de carretas transportadoras de toras 

de eucalipto, mostrando as baixas condições de segurança do tráfego dos demais usuários 
Fonte: Acervo da RBCG – autoria: Gabriel F. Rezende– julho/2011 e agosto/2012 

 Buscou-se também com tal meta, reforçar o papel institucional tanto da RBCG 

como das empresas, junto as suas comunidades vizinhas e demais usuários das 

estradas da região, principalmente nas épocas de temporada de férias, já que é 

grande o trafego de turistas em tais épocas do ano, em virtude das belas praias 

existentes na região. 

 Trata-se de uma meta que foi amplamente debatida, inclusive em algumas 

reuniões do Conselho Consultivo da RBCG, e que, apesar de também ter sido 
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adiada em função da crise financeira de 2008, em 2010 a mesma foi executada, 

resultando na implantação de 24 placas ao longo das estradas e comunidades da 

região, apontadas na figura 39 abaixo: 

  

  
Figura 39 - Placas instaladas no âmbito do projeto de sinalização das estradas do entorno da RBCG 

Fonte: Acervo da RBCG – autoria: Lígia Coser– julho/2011  

 A última meta tratava da execução de um Inventario da Avifauna na RBCG e 

foi a única meta, que mesmo a despeito da crise de 2008, foi implantada naquele 

mesmo ano, tendo sido concluída em 2009. Tratou-se de um importante projeto que 

em muito contribuiu para o conhecimento científico da avifauna presente na RBCG.  

 Vale ainda ressaltar que a despeito de não ter constado como meta inicial do 

projeto, durante as discussões em 2008, a administração da RBCG premida pela 

urgente necessidade de mão-de-obra, devido ao reduzido quadro funcional da 

Unidade, fez uma solicitação formal as empresas no sentido de colaborarem 

também neste sentido.  

 Inicialmente, as empresas aceitaram dividir os custos da contratação de um 

funcionário para apoio as atividades de campo da RBCG. Todavia, algumas 
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dificuldades se apresentaram ao longo deste processo de contratação, tais como a 

ausência de um instrumento jurídico, a exemplo do acordado para projeto de 

sensibilização, que desse amparo legal a tal iniciativa, além do fato de as empresas 

se alternarem na contratação de tal funcionário por um período de 06 (seis) meses, 

ou seja, a cada semestre era necessário fazer um novo procedimento administrativo 

de contratação.  

 Tais dificuldades acabaram fazendo com que este apoio, tivesse um caráter 

bastante precário, culminando com o fato de durante 06 meses do ano de 2010, tal 

contratação não ter sido sequer efetivada por nenhuma das duas empresas. Após 

uma interpelação formal da administração da RBCG, no início de 2011 o funcionário 

foi novamente recontratado, porém no último mês de junho de 2012, ambas as 

empresas, alegando dificuldades financeiras, interromperam formalmente tal apoio a 

RBCG. 

 Entendemos a priori, que tal situação denota o qual frágil fica uma unidade de 

conservação, quando a mesma depende do apoio de terceiros, (no caso específico 

as empresas que atuam em seu entorno direto), para manter um quadro mínimo de 

recursos humanos necessários à continuidade de suas atividades.  

 Atualmente a RBCG não dispõe de nenhum funcionário terceirizado para as 

funções de atividade de manutenção do pátio e estradas internas, corroborando para 

o quadro que discutimos anteriormente no terceiro capítulo, situação que se 

agravará no início do próximo ano, quando a RBCG, como de costume, também não 

disporá de brigada de prevenção e combate a incêndios nos primeiros seis meses 

do ano. 

 Entretanto, remetendo-nos a análise mais geral de todo este processo de 

cooperação, desde a proposição de suas metas até a presente data, tem-se a nítida 

impressão que houve êxitos e percalços, mas que, sobretudo faltam instrumentos 

legais que de certa forma condicionem a prestação deste tipo de apoio as unidades 

de conservação de um modo geral. 

 No caso da RBCG, em virtude disso, algumas metas foram alcançadas, mas 

que outras dificilmente possuem perspectiva de alcance, sendo que também pode 

se observar um aparente esgotamento das propostas, já que notadamente, o apoio 

das empresas a RBCG se restringe a pontos específicos, notadamente de interesse 

das empresas, como é o caso do Projeto de Sensibilização das comunidades, porém 

permanecem vários problemas pendentes de solução, principalmente aqueles com 
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impacto ambiental significativo sobre a unidade, como é o caso da deposição 

continua de poeira sobre as bordas da Unidade, quando do tráfego de carretas na 

estrada limítrofe à unidade.  

 É certo também, que com o passar dos anos, houve certo arrefecimento dos 

ânimos de ambas as partes, e talvez este seja também um desafio a ser enfrentado, 

pois é necessário ter consciência de que a continuidade de processos desta 

natureza, depende de uma constante reavaliação e reconfiguração de modo a 

manter suas diretrizes iniciais, porém adaptadas a determinada realidade atual.. 

 Não é certamente o objetivo da presente pesquisa, apontar soluções para tal 

quadro, pois entendemos que o mesmo possui conformações históricas e está 

ligado a uma conjuntura política e econômica, de forma que uma solução hoje pode 

não ter a mesma eficácia daqui a seis meses ou num prazo maior.  

 Dai ser nosso objetivo a proposição de diretrizes que norteiem a proposição 

destes processos de cooperação, com base em nossa experiência e tendo como 

pressupostos a discussão apresentada no presente trabalho, além de elencar eixos 

de atuação para as ações decorrentes. 

 Dessa forma, centralizaremos nossas conclusões com base nas reais 

motivações para o fato de algumas metas serem atingidas e outras serem 

cronicamente postergadas, buscando apontar diretrizes que possam no futuro 

estabelecer maiores garantias quanto à execução das metas consensuadas.  
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Conclusões 

 

 Ao finalizarmos a presente pesquisa, consideramos importante sinalizar que, 

embora tenhamos nos esforçado para que as discussões e análises levadas a cabo 

na mesma, não fossem permeadas por uma carga subjetiva demasiada, de cunho 

pessoal, é igualmente importante admitir que, de fato é a partir dos nossos sonhos e 

do nosso olhar (pessoal profissional como gestor da Reserva Biológica do Córrego 

Grande (RBCG)), sobre a dura realidade social que a circunda (realidade esta que, 

pessoalmente acreditamos ser importante tentar modificar) que concebemos o 

arcabouço principal do presente trabalho. 

 Certamente tal posição, da mesma forma que nos privilegiou em 

determinados momentos, igualmente nos restringiu em outros, de forma que é 

preciso levar em conta tais limites na análise desta pesquisa. Particularmente 

acreditamos que tal observação seja pertinente quando consideramos, por exemplo, 

o fato de não ter sido mais bem elucidada, a posição das comunidades vizinhas 

sobre o processo ora em estudo, o que necessariamente não quer dizer que não 

valorizamos tal contribuição, aliás, acreditamos que a mesma constitua um dos 

elementos balizadores dos processos estudados, conforme concluiremos um pouco 

mais adiante.  

 Todavia, partindo do pressuposto, que para as comunidades vizinhas, o autor 

da presente pesquisa é antes de tudo, o gestor da RBCG e de certa forma está 

inserido no quadro social analisado, em nossa opinião tal fato muito comprometeria, 

do ponto de vista metodológico, um trabalho de campo em tais comunidades. 

 O objetivo central que nos norteou, portanto, foi a partir de uma análise 

pautada pela teoria social crítica e historicamente fundamentada, dispormos de 

elementos que pudessem nos elucidar quais seriam as reais possibilidades e limites 
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de processos de cooperação entre empresas e unidades de conservação visando o 

apoio à gestão de tais áreas na atualidade. 

 Partimos do princípio que somente à luz da adoção de conceitos como 

democracia, transparência de ações e garantia de participação sociopolítica, tais 

processos poderiam de fato expressar em seus resultados, possibilidades efetivas 

no sentido da contemplação dos interesses distintos oriundos dos diversos sujeitos 

sociais envolvidos, seja no plano da conservação da biodiversidade, a priori, o 

principal objetivo das Unidades de Conservação; seja no plano do resgate e/ou 

contemplação dos direitos e interesses das comunidades vizinhas e/ou no plano dos 

interesses do capital privado. 

Da mesma forma, compreendemos também que seria necessário, um olhar 

mais aprofundado em relação ao passado, para que pudéssemos melhor apreender 

tais processos no presente, enxergando melhor as peculiaridades da atual realidade, 

o que necessariamente nos remeteu a uma análise mais minuciosa da gênese e do 

papel desempenhado pelo Estado brasileiro, tanto na regulação das políticas 

públicas ambientais, como na indução das políticas de cunho desenvolvimentistas, 

que em última análise terão forte influência no âmbito regional da Reserva Biológica 

do Córrego Grande RBCG) onde se desenvolveu nosso objeto de estudo. 

Na mesma ótica, entendemos também que é a partir das transformações do 

aparato estatal através de seu conjunto de reformas estruturais, que se consolidou o 

alto grau de precariedade e vulnerabilidade atualmente vivenciado pela maioria das 

unidades de conservação no plano nacional. 

De forma coerente a uma lógica neoliberal que, ao mesmo tempo em que 

desonera o Estado da necessidade de investimentos massivos nas unidades de 

conservação, sobrevaloriza a busca de apoio em diversos setores, o  setor 

empresarial inclusive, para o apoio na manutenção destas áreas, não se levando em 

conta muitas vezes, porém, as implicações daí decorrentes, bem como as reais 

motivações das denominadas práticas de responsabilidade socioambiental do 

mundo corporativo, nesta conjuntura marcada por um alto grau de suscetibilidade 

das UCs. 

 Por outro lado, em nossas análises também concluímos que em termos do 

Capital, a propalada sustentabilidade dos recursos naturais, se configura muito mais 

como peça-chave, no interior de uma estratégia de reconfiguração das práticas 

capitalistas diante das suas contradições intrínsecas e por isso mesmo acabou por 
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fim se tornando um instrumento de legitimação da dominação econômica (LEROY, 

2002). 

 Resulta daí ser o desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade a palavra 

de ordem que engendra as forças de produção capitalistas na atualidade, embora tal 

conceito tenha evidentemente, um caráter paradoxal, quando associado ao termo 

desenvolvimento econômico e suas reais implicações.  

 Tal visão, entretanto não quer dizer, que a priori, refutamos por completo a 

adoção de práticas de responsabilidade socioambiental no âmbito empresarial, 

especialmente quando nos remetemos aos processos de cooperação entre UCs e 

empresas.  

 A despeito das constatações que nossas análises nos permitiram deduzir, 

continuamos a enxergar em tais processos, grandes potencialidades, até mesmo 

porque os problemas apontados no caso especifico da RBCG, são em sua maioria 

de ordem estrutural e possuem uma ampla dimensão territorial, e portanto, a nosso 

ver, não poderão ser enfrentados a partir de uma postura unilateral e que não tenha 

como premissa o diálogo e a busca do consenso. 

 Neste sentido compartilhamos com a visão de Mészáros (2007) que defende 

como solução para os graves problemas decorrentes da lógica destrutiva do capital, 

não uma ruptura radical com o modo de produção capitalista, mas sim uma 

reconfiguração radical de seu sociometabolismo. 

 Entendemos também que tais inflexões no âmbito desta lógica, muito 

provavelmente se darão de forma lenta e gradual, como bem exemplifica a 

passagem do sistema feudal para o sistema capitalista que durou séculos 

(HUBERMAN, 2011), resguardadas é claro as peculiaridades e as velocidades das 

transformações históricas de ambas as épocas, e que apesar de representarem 

pouco num grande universo, processos desta natureza de certa forma impõem uma 

nova lógica, ainda que bastante incipiente. 

Em suma, reafirmamos nossa crença nestes processos, como potenciais 

agentes transformadores de uma dada realidade. Infelizmente, não vivemos no 

melhor dos mundos e dificilmente chegaremos a um consenso sobre o bem comum 

para todos, assim nossa tentativa é dentro de um universo restrito de possibilidades, 

caminhar numa direção que nos aponte senão o melhor, mas um futuro razoável e 

pelo menos diferente do presente. 
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  Entendemos também que é fundamental estabelecer princípios e diretrizes, 

que possam desde o início nortear tais processos, para a consolidação de práticas 

que realmente se traduzam como possibilidades efetivas do ponto de vista da justiça 

socioambiental, principalmente no plano territorial das zonas de amortecimento das 

UCs e de suas comunidades vizinhas.  

Dessa forma elencamos alguns pontos que consideramos fundamentais para 

o êxito de tais propostas, nos termos acima colocados. Assim sendo, num 

entendimento moldado pelas análises da presente pesquisa, sugerimos que no 

estabelecimento de processos de cooperação entre UCs e empresas devam ser 

buscados: 

 

 A definição e a delimitação legal das zonas de amortecimento das UCs, 

de acordo com critérios que levem em conta suas peculiaridades 

físicas, biológicas e sócio-culturais, a fim de dar respaldo institucional e 

legal à proposição de metas que contemplem tais áreas nos processos 

de cooperação; 

 

 Fortalecimento e ampliação dos conselhos gestores das UCs, no 

sentido de que seus membros sejam capacitados no sentido de dar 

maiores subsídios à discussão da proposição de tais processos de 

cooperação por parte de todos os sujeitos sociais envolvidos; 

 

 Investimento massivo por parte do Estado em termos da dotação de 

uma infra-estrutura mínima tanto em termos materiais como em termos 

de recursos humanos, de forma a diminuir o grau de vulnerabilidade 

das UCs tanto em termos de proteção, quanto em termos institucionais, 

ao tempo que reafirmamos que acreditamos ser de inteira 

responsabilidade do Estado a manutenção direta de tais áreas; 

 

 Uma maior aproximação entre as UCs e suas comunidades vizinhas, 

visando o estabelecimento de um diálogo que permita uma melhor 

compreensão dos problemas existentes a nível local, visando buscar 

uma participação maior das comunidades nas discussões de tais 

processos de cooperação; 
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 O fortalecimento das relações entre as UCs e empresas atuantes em 

suas zonas de amortecimento e entorno regional, a partir de premissas 

alicerçadas pelos mecanismos legais de proteção ambiental, numa 

ótica que privilegie os direitos e interesses tanto da UCs como das 

comunidades vizinhas e não necessariamente pautada por interesses 

econômicos; 

 

 No âmbito do estabelecimento destes processos de cooperação, uma 

discussão ampla com todos os sujeitos sociais envolvidos no âmbito 

regional das UCs, tais como Prefeituras, ONGs, Ministério Público entre 

outros, tendo o conselho gestor como fórum de discussão, de forma a 

se consolidar o mesmo como um espaço de hegemonia da sociedade 

civil (COUTINHO, 1989); 

 

 Criar mecanismos de monitoramento das metas propostas nos 

processos de cooperação afim de que as mesmas sejam possam ser 

periodicamente discutidas e avaliadas; 

 

 Dar embasamento legal a todas as ações desenvolvidas em tais 

processos, através do estabelecimento de instrumentos legais que 

possam amparar tais práticas do ponto de vista jurídico, tais como o 

estabelecimento formal de Termos de Reciprocidade, Termos de 

Compromisso, entre outros; 

 

 Obviamente, não existe uma orientação única no sentido do estabelecimento 

de processos de cooperação entre unidades de conservação e empresas, dado que 

em cada unidade de conservação, a realidade é distinta e naturalmente possui 

peculiaridades específicas. 

 Entretanto, a partir da experiência prática e com base em nossas análises, 

acreditamos que na proposição de metas no âmbito destes processos de 

cooperação, devam também ser privilegiados determinados eixos de atuação, afim 

de garantir às UCs uma maior autonomia em relação ao capital privado, dado que as 

UCs não podem depender do apoio direto de empresas, tanto em termos materiais 
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e/ou de recursos humanos no que concerne a manutenção de suas atividades 

fundamentais, pois a nosso ver, situações dessa natureza, a exemplo do ocorrido no 

âmbito do processo estudado, trazem consigo, se não de forma direta, mas ao 

menos indireta, um quadro de vulnerabilidade das UCs às forças do capital e uma 

consequente fragilidade em termos institucionais. Neste sentido, propomos que 

sejam priorizadas metas que tenham por base de atuação os territórios ocupados, 

tanto pelas empresas como pelas comunidades vizinhas e que também se 

configurem como zonas de amortecimento das UCs e/ou seu entorno regional.  

 Dessa forma destacamos os seguintes eixos para a proposição de metas nos 

processos de cooperação entre UCs e empresas: 

 

 Apoio na gestão ambiental das comunidades vizinhas às UCs, no 

sentido de possibilitar que estas comunidades, possam estabelecer 

suas próprias diretrizes ambientais e socioculturais, e da mesma forma 

buscar soluções para seus problemas, dentro de uma ótica que 

privilegie direitos e interesses coletivos e valores socioculturais, em 

consonância com práticas que respeitem e busquem a conservação de 

seus recursos naturais; 

 

 Apoio na proteção dos recursos naturais das UCs e de suas zonas de 

amortecimento e entorno regional, afim de que contribuir para que tais 

áreas também sejam objeto de proteção, seja através da 

implementação de sistemas de vigilância e proteção ambiental; 

 

 Recuperação e delimitação de áreas para preservação, buscando 

sempre que possível, em consonância com o disposto no SNUC o 

estabelecimento de corredores ecológicos, que possam contribuir para 

que no futuro, as UCs continuem sendo núcleos de biodiversidade e 

proteção dos recursos naturais; 

 

 Apoio na mitigação dos impactos ambientais sobre as UCs e sua zona 

de amortecimento, decorrentes das atividades econômicas 

desenvolvidas, seja no âmbito da produção, seja no âmbito da 
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exploração de matéria prima, transporte, etc., de forma a se proteger a 

Unidade, como forma de sua perpetuidade no futuro; 

 

 Apoio no desenvolvimento de atividades de cunho educativo-

ambiental, que busquem consolidar a unidade de conservação, como 

um espaço dialógico de caráter educativo-ambiental e multiplicador de 

boas práticas ambientais;  

 

 Apoio na realização de pesquisas científicas nas UCs de forma a 

ampliar o conhecimento científico sobre a biodiversidade existente e 

dessa forma consolidar a necessidade de conservação para tais áreas 

no futuro; 

 

 Especificamente, no caso do processo de cooperação estudado, propomos 

ainda que o mesmo seja revisto, a partir das metas inicialmente propostas, e que se 

busque o cumprimento das metas que ainda não foram contempladas, além da 

proposição de novas metas, a partir de discussões no âmbito do conselho gestor da 

unidade. 

 Acreditamos termos alcançado nossos objetivos iniciais, com a proposição de 

diretrizes e eixos de atuação que possam servir como elementos norteadores para o 

estabelecimento dos processos de cooperação entre unidades de conservação e  

empresas, a partir da análise de nosso objeto de estudo, principalmente quando 

consideramos a dinâmica contemporânea das forças capitalistas e as 

consequências decorrentes em termos ambientais para o nosso planeta.  

 Evidentemente, há muito ainda para ser feito no âmbito da gestão das 

unidades de conservação, de forma a garantir a perpetuidade de tais áreas e de seu 

entorno, principalmente quando nos atemos as situações em que, será necessário 

acoplaras atividades econômicas desenvolvidas no entorno de unidades de 

conservação, práticas que de fato possam resultar em ações justas, eficazes e 

duradouras do ponto de vista socioambiental nestes territórios.  

 

 

 

 



216 

 

Referências Bibliográficas: 

 
ABRAMOVAY, R. - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável in: suplemento especial da Le Monde Diplomatique Brasil - Ano 5 - 
número 59 - Editora Associação Palavra Livre em parceria com o Instituto Pólis - São 
Paulo - junho de 2012 - 40 p. 
 
 
_______________, Um texto sem narrativa e sem alma in: Jornal Folha de São 
Paulo - - São Paulo - 21 de junho  - 2012a - 01 p. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/50055-lideres-tem-na-
mao-um-texto-sem-narrativa-e-sem-alma.shtml> 
Acesso em 25/junho/2012 
 
 
ACANDA, Jorge Luis - Sociedade civil e hegemonia - tradução: Lisa Stuart - 
Editora UFRJ - Rio de Janeiro - 2006 - 248 p. 
 
 
ACSERALD,H.- Sustentabilidade, Espaço e Tempo in: Meio ambiente; questões 
conceituais - organizado por Selene Herculano - Programa de Pós-Graduação em 
Ciência Ambiental - Universidade Federal Fluminense – Niterói/RJ - 2000 - 215 p. 
 
 
ALBAGLI, S. - Geopolítica da biodiversidade - Edições Ibama - Brasília - DF - 
1998 - 276 p. 
 
 
ALBANO, C. (2010). [WA156063, Glaucis dohrnii (Bourcier & Mulsant, 1852) e 
WA250885, Phaethornis margarettae Ruschi, 1972] - Wiki Aves - A Enciclopédia 
das Aves do Brasil. 
Disponível em: <http://www.wikiaves.com/156063> 
Acesso em: 06 Out 2012.  
 
 
ALTHUSSER, L. – Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado (Notas para uma 
investigação) in: ŽIŽEK, Slavoj (organização) – Um mapa da ideologia – tradução 
Vera Ribeiro – Editora Contraponto – Rio de Janeiro – 1996 – 337 p. 
 
 
ALVES, A. J. L. - O mundo do capital como sociabilidade do equivalente nos 
Grundrisse de Karl Marx - Belo Horizonte - 1999 - 04 p. 
Disponível em: <http://www.unicamp.br/cemarx/antonioalves.htm> 
acesso em 26/maio/12 
 
 
AMARO, J. P. - Análise do Sistema de Produção e das Relações Ambientais 
dos Pequenos Agricultores do Entorno do Parque Estadual de Itaúnas - 
Monografia – Graduação em Engenharia Florestal – Universidade Federal de Lavras 
– UFLA – Lavras – MG – 199737p. 



217 

 

 
 
ANTAS, P.T.Z. (coordenação técnica); MATOS, J. R.; LIMA, S. - Beija-Flores da 
Reserva Biológica de Córrego Grande - Inventário de espécies, avaliação de 
índice populacional, fontes alimentares e distribuição espacial na reserva, com 
ênfase nas espécies ameaçadas, raras e endêmicas da Mata Atlântica – PTZA 
Consultoria em Meio Ambiente Ltda - Brasília – 2009 – 20 p. 
 
 
ARAÚJO, F. - Ludwig Feuerbach - Infoescola - Navegando e aprendendo - 
categoria: filósofos -publicação: 18-06-2010 - 01 p. 
Disponível em: <http://www.infoescola.com/filosofos/ludwig-feuerbach/> 
acesso em 21/maio/2012 
 
 
ARENDT, H. - A condição humana - tradução: Roberto Raposo - revisão técnica: 
Adriano Correia - 11ª edição - Editora Forense Universitária - Rio de Janeiro - 2010 - 
407 p. 
 
 
BARBIERI, J.C. – Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças 
da Agenda 21 – 8ª edição – Editora Vozes - Petrópolis – RJ - 2007 – 159 p.  
 
 
BAUMAN, Z. - Em busca da política - tradução: Marcus Penchel - Jorge Zahar 
Editores- Rio de Janeiro - 2000 - 213 p. 
 
 
BEHRING, E.R. – Brasil em contra-reforma; desestruturação do Estado e perda 
de direitos – 2ª edição – Editora Cortez – São Paulo – 2008 – 304 p. 
 
 
BELLAMY, R. - Liberalismo e sociedade moderna - tradução de Magda Lopes - 
Editora da Universidade Estadual Paulista - São Paulo - 1994 - 467 p. 
 
 
BELLUZZO, L.G.M.- Prefácio in: FURTADO, Celso - Formação Econômica do Brasil 
- 34ª edição - Editora Companhia das Letras - São Paulo - 2006 - 351 p. 
 
 
BENSUSAN, N. – Conservação da biodiversidade em áreas protegidas – 
reimpressão – Editora FGV – Rio de Janeiro – 2006 – 176 p. 
 
 
BOFF, L.- Ética e sustentabilidade - Caderno de debate: Agenda 21 e 
sustentabilidade - Ministério do Meio Ambiente - 2008 - 16 p.  
Disponível em:  
<http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/CadernodeDebates10.pdf> 
acesso em 13/outubro/2011 
 



218 

 

 
BONFIM, A. V. J.; ARAÚJO, E. A. Análise do efeito de borda no fragmento de 
Floresta de Tabuleiros da Reserva Biológica do Córrego Grande no município 
de Conceição da Barra, ES. Universidade do Estado da Bahia (UNEB) -Teixeira de 
Freitas-BA –2011- 52 p. 
 
 
BRESSAN, D. - Gestão Racional da Natureza - 1ª edição - Editora Hucitec - São 
Paulo - 1996 - 111 p. 
 
 
BRÜZEKE, J.- A Lógica da decadência – CEJUP – Belém- PA - 1996 
 
 
CALDEIRA, J. (coordenação-geral) - Projeto José Bonifácio - Obra Completa - 
Mameluco Produções Artísticas - São Paulo - 2012  
Disponível em: <http://www.obrabonifacio.com.br/az/verbete/22/> 
acesso em 03-06-2012 
 
 
CARDOSO, M.L. - Ideologia do Desenvolvimento - Brasil: JK - JQ - Editora Paz e 
Terra - Rio de Janeiro - 1977 - 371 p. 
 
 
CARSON, R. - Primavera silenciosa - (1962) - tradução: Cláudia Sant'Anna Martins 
- Editora Gaia Ltda - 1ª edição - São Paulo - 2010 - 327 p.  
 
 
CARVALHO, J.M. - Cidadania no Brasil: o longo caminho - 13ª edição - Editora 
Civilização Brasileira - Rio de Janeiro - 2010 - 236 p. 
 
 
CASTRO SANTOS, Maria Helena de - Governabilidade, Governança e 
Democracia: Criação de Capacidade Governativa e Relações Executivo-
Legislativo no Brasil Pós-Constituinte -  Rio de Janeiro,  v. 40,  n. 3,   1997    
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52581997000300003&lng=en&nrm=iso>.  
Acesso em 25 – setembro-2012. 
 
 
CECHIN, A. e VEIGA, J.E. - O fundamento central da economia ecológica in: 
MAY, P.H. (org.) – Economia do meio ambiente – teoria e prática – 2ª edição - 
Editora Elsevier – São Paulo – 2010 – 379 p. 
 
 
CERB - Centre for Economics and Business Research - World Economic League 
Table 2011 - Londres - Inglaterra - 2011 - 03 p. 
Disponível em: <http://www.cebr.com/wp-content/uploads/Cebr-World-Economic-
League-Table-press-release-26-December-2011.pdf> 
Acesso em 17/abril/2012 



219 

 

 
 
 
CÉSAR, M.J. - "Empresa Cidadã" - Uma estratégia de hegemonia - Editora 
Cortez - São Paulo - 2008 - 326 p. 
 
 
CHIARELLO, A.G.– Mammalian Community and Vegetation Structure of Atlantic 
Forest Fragments in South-eastern Brazil – dissertation submitted to the 
University Cambridge for the degree of Doctor of Philosophy – Wildlife Research 
Group – Department of Anatomy – Cambridge – Reino Unido – 1997 – 134 p. 
 
 
CHESNAIS, F. - A mundialização do capital - Tradução de Silvana Finzi Foá - 
Xamã VM Editora e Gráfica Ltda - São Paulo - 1996 - 335 p. 
 
 
____________, (org.) - A Finança Mundializada - raízes sociais e políticas, 
configuração, consequências - Tradução de Rosa Maria Marques e Paulo Nakatami 
- Boitempo Editorial - São Paulo - 2005 - 225 p. 
 
 
CI – Conservação Internacional – Mata Atlântica – Corredor Central da Mata 
Atlântica – Belo Horizonte – MG – 2012  
Disponível em: 
<http://www.conservation.org.br/onde/mata_atlantica/index.php?id=43> 
Acesso em 08/agosto/2012 
 
 
COSTA, V.M.R. - Origens do corporativismo brasileiro - Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil - Fundação Getúlio Vargas - 
Rio de Janeiro - 1991 - 78 p. 
Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/6586/776.pdf?sequenc
e=1> 
Acesso em 24/março/2012 
 
 
COUTINHO, C.N. - Gramsci: Um estudo sobre seu pensamento político - Editora 
Campus - Rio de Janeiro - 1989 - 142 p. 
 
 
_______________, - Notas Sobre Cidadania e Modernidade - transcrição de 
conferencia no Ciclo de debates sobre "Modernidade" - Rio de Janeiro - 1994 - 21 p. 
Disponível em: <http://jeancastro.files.wordpress.com/2011/05/direitos-e-cidadania-c-
n-coutinho.doc> 
Acesso em 23/junho/12 
 
 
CHAUÍ, M.S. - Convite à filosofia - Editora Ática - São Paulo - 2009 - 424 p. 



220 

 

 
 
CNUC – Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - Tabela Consolidada de 
Unidades de Conservação - Ministério do Meio Ambiente Brasília/DF 2012 – 01 p. 
Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/images/arquivos/areas_protegidas/cnuc/tabela_ucs_%20esf
eragestao_%2012junho2012.pdf> 
Acesso em 26/julho/2012 
 
 
CUT - Central Única dos Trabalhadores – Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável in: suplemento especial da revista Le Monde 
Diplomatique Brasil - Ano 5 - número 59 - Editora Associação Palavra Livre em 
parceria com o Instituto Pólis - São Paulo - junho de 2012 - 40 p.  
 
 
DANNEMANN, F.K. - Período colonial l 1808 - Abertura dos Portos - Patos de 
Minas - MG - 2010 
Disponível em: <http://www.efecade.com.br/index.php?texto=1351> 
Acesso em 03/junho/2012 
 
 
DEAN, W.- A Industrialização de São Paulo (1880-1945) - série Corpo e Alma do 
Brasil - 3ª edição - Tradução: Octávio Mendes Cajado - Difusão Editorial - São Paulo 
- 1975 - 272 p. 
 
 
_________, - A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica 
brasileira - Tradução: Cid Knipel Moreira - revisão técnica: José Augusto Drummond 
- Editora Schwarcz Ltda(Companhia das Letras) - São Paulo - 1996 - 484 p. 
 
 
DIAS, E.F. – A Liberdade (IM) Possível na Ordem do Capital – Reestruturação 
Produtiva e Passivização - FCH/Unicamp, Textos Didáticos nº 29 - 1999, p. 39 a78 
 
 
DIEGUES, A.C.S. – O mito moderno da natureza intocada – 5ª edição – Núcleo 
de apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras – USP 
– Editora Hucitec – São Paulo – 2004 – 169 p. 
 
 
DINIZ, E.- Empresário, Estado e capitalismo no Brasil: 1930-1945 - Editora Paz e 
Terra - São Paulo - 1978 - 311 p. 
 
 
DORNBUSCH, R. e FISCHER, S. - Macroeconomia - 5ª edição - Tradução e 
revisão técnica: Roberto Luís Troster - Editora Pearson Makron Books - São Paulo - 
1991 - 930 p. 
 
 



221 

 

DRAIBE, S.M. - As políticas sociais e o neoliberalismo - Revista USP - Dossiê 
liberalismo/neoliberalismo - São Paulo - nr. 17 - mar-maio 1993 - p. 86-101 
 
 
DURIGUETTO, M.L.- Sociedade civil e democracia - um debate necessário - 
Editora Cortez - São Paulo - 2007 - 240 p. 
 
 
EAGLETON, T.- Ideologia. Uma introdução - tradução: Silvana Vieira e Luís Carlos 
Borges - reimpressão: 2009 – Editora Boitempo e Editora da Universidade Estadual 
Paulista - São Paulo - 1997 - 204 p. 
 
 
ENGELS, F. – A Dialética da Natureza – 3ª edição - Editora Paz e Terra – Rio de 
Janeiro – 2000 – 240 p. 
 
 
__________, – Do socialismo utópico ao socialismo científico – 2001 – 25 p.  
Disponível em: <http://dc96.4shared.com/download/SfEvUGMl/Engels_-
_do_socialismo_utopico.pdf?tsid=20120211-185744-67485ba5> 
Acesso em 11/fevereiro/2012 
 
 
FAORO, R. - Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro - 11ª 
edição - Volume 1 - Editora Globo - São Paulo – 1997 
 
 
FANZERES, A. (coord.) - Temas Conflituosos Relacionados à Expansão da Base 
Florestal Plantada e Definição de Estratégias para Minimização dos Conflitos 
Identificados – Projeto MMA/FAO/TCP/BRA/2902 - Programa Nacional de Florestas 
– Secretaria de Biodiversidade e Florestas – Ministério do Meio Ambiente – Brasília 
– 2005 – 261 p. 
 
 
FERNANDES, F.- A Revolução Burguesa no Brasil - 5ª edição - 4ª reimpressão 
2010 - Editora Globo - São Paulo - 2005 - 504 p. 
 
 
_____________,- Sociedade de classes e subdesenvolvimento - 5ª edição 
revisada - Editora Global - São Paulo - 2008 - 253 p. 
 
 
FIBRIA – Resumo Público do Plano de Manejo Florestal – Unidade Aracruz – 
Regiões dos estados do Espírito Santo, da Bahia e de Minas Gerais -4ª edição - 
Diretoria de Operações Florestais e Tecnologia – Fibria Celulose S.A. - 2012 – 27 p. 
 
 
FIORI, J.L. - Brasil no espaço - Editora Vozes - Petrópolis - RJ - 2001 - 295 p. 
 
 



222 

 

FOLADORI, G. - Limites do desenvolvimento sustentável - Tradução de Marise 
Manoel - Editora da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) - São Paulo - 
2001 - p. 203-211 
Disponível em: 
<http://dc388.4shared.com/download/bIMtrx9O/Os_limites_do_Desenvolvimento_.pd
f?tsid=20120211-184213-ef297529> 
Acesso em 11/fevereiro/2012 
 
 
FONSECA, P.C.D. - O processo de substituição de importações - capítulo 11 - in: 
“Formação Econômica do Brasil” - Organizadores: José Márcio Rego e Rosa Maria 
Marques - Editora Saraiva - São Paulo –2003 
Disponível em: 
<http://www.ufrgs.br/decon/publionline/textosprofessores/fonseca/capitulo11.pdf> 
acesso em 10/abril/2012 
 
 
FOSTER, J.B. - Prefácio in: MÉSZÁROS, I. - O desafio e o fardo do tempo histórico: 
o socialismo no século XXI - tradução Ana Cotrim, Vera Cotrim - Editora Boitempo - 
São Paulo - 2007 - 396 p. 
 
 
___________, - A ecologia de Marx: materialismo e natureza - tradução de Maria 
Teresa Machado - 3ª edição - Editora civilização Brasileira - Rio de Janeiro - 2011 - 
418 p. 
 
 
FURIERI, K.S. - Biologia da conservação do gênero Leptagrion e uma proposta 
para o manejo de Leptagrion acutum (Coenagrionidae : Odonata) – tese de 
doutorado – Universidade Federal de Viçosa – Viçosa – 2008 – 131 p. 
 
 
FURTADO, C. – O Mito do Desenvolvimento Econômico – Coleção Leitura - 4ª 
edição - Editora Paz e Terra -São Paulo - 2005 - 92 p. 
 
 
__________, -Formação Econômica do Brasil - 34ª edição - Editora Companhia 
das Letras - São Paulo - 2007 - 351 p. 
 
 
GARCIA, M.A. (consultora-chefe) – Plano de Manejo da Reserva Biológica do 
Córrego Grande – IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – Brasília – 2000 
 
 
GARCIA, J. - O negócio do social - Jorge Zahar Editores - Rio de Janeiro - 2004 - 
61 p. 
 
 



223 

 

GOHN, M.G. – Conselhos gestores e participação sociopolítica – 3ªedição –
Coleção questões da nossa época – volume 84 - Editora Cortez – São Paulo – 2007 
– 120 p. 
 
 
GURGEL, H.C. et. al. – Unidades de Conservação e o falso dilema entre 
conservação e desenvolvimento in: Dez anos do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza: lições do passado, realizações presentes e 
perspectivas para o futuro – MEDEIROS, R.e ARAÚJO, F. F. S. – (org.) – Ministério 
do Meio Ambiente – Brasília – 2011 – 220 p. 
 
 
HARVEY, D. – Espaços de Esperança -Tradução: Adail Ubirajara Sobral e Maria 
Stela Gonçalves – 4ª edição (fevereiro de 2011) -  Edições Loyola - São Paulo - 
2004 - 382 p. 
 
__________, - A produção capitalista do espaço - Tradução: Carlos Szlak - 2ª 
edição - Annablume Editora - São Paulo - 2006 - 251 p. 
 
 
_____________, - O Neoliberalismo - história e implicações - Tradução: Adail 
Sobral e Maria Stela Gonçalves - Edições Loyola - São Paulo - 2008 - 249 p. 
 
 
_____________,- O enigma do capital: e as crises do capitalismo - Tradução: 
João Alexandre Peschanski - Boitempo Editorial (Jinkings Editores Associados Ltda) 
- São Paulo - 2011 - 235 p. 
 
 
HERRERA, B. - Vetores de Desenvolvimento Industrial em Áreas Protegidas: A 
Relação do Mosaico Central Fluminense com o Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro in: Anais do II Seminário de Pesquisa e Iniciação Científica do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Biodiversidade e Economia - 
LEAL, A.; SALZO, I.; RIBEIRO, K.T. (orgs.) - ICMBio - Brasília - 2010 - 111 p. 
 
 
HOBSBAWM, E.J.E. - Era dos extremos: o breve século XX - 1914-1991 - 
tradução: Marcos Santarrita - Editora Schwarcz Ltda - Cia das Letras - São Paulo - 
1995 - 598 p. 
 
 
________________, - A Era das revoluções: 1789-1848 - tradução: Maria Tereza 
Lopes Teixeira e Marcos Penchel - 25ª edição revista - 1ª reimpressão - Editora Paz 
e Terra - São Paulo - 2010 - 535 p.  
 
 
HOLANDA, S.B. - Raízes do Brasil - 26ª edição - Editora Companhia das Letras - 
São Paulo - 1995 - reimpressão 2011(35ª) - 220 p. 
 
 



224 

 

HOMMA, A.K.O. – O crescimento do mercado como mecanismo de 
desagregação da economia extrativista in: SILVA, V.A.; ALMEIDA, A.L.S.; 
ALBUQUERQUE, U.P. (organizadores) – Etnobiologia e Etnoecologia: pessoas & 
natureza na América Latina – 1ª edição – NUPEEA – Recife – PE – 2010 – 382 p. 
(Série Atualidades em Etnobiologia e Etnoecologia) 
 
 
HUBERMAN, L.- História da Riqueza do Homem - tradução da 3ª edição (1959): 
Waltensir Dutra - atualização e revisão técnica: Márcia Guerra - 22ª edição revista e 
ampliada - reimpressão - LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda - Rio de 
Janeiro - 2011 - 295 p. 
 
 
IAMAMOTO, M.V. - Renovação e conservadorismo no serviço social: ensaios 
críticos - 4ª edição - Editora Cortez - São Paulo - 1997 - 216 p. 
 
 
______________, e CARVALHO, R. - Relações Sociais e Serviço Social no 
Brasil - Esboço de uma interpretação histórico-metodológica - 14ª edição - 
Editora Cortez - São Paulo - CELATS - Lima, Peru - 2001 - 380 p. 
 
 
IANNI, O. - Estado e capitalismo - reimpressão da 2ª edição de 1989 - Editora 
Brasiliense - São Paulo - 2004 - 274 p. 
 
 
_______, - Raças e classes sociais no Brasil- reimpressão da 3ª edição de 1987 - 
Editora Brasiliense - São Paulo – 2004a - 256 p. 
 
 
IBGE –– IBGE Cidades@ - 2012 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> 
Acesso em 30/setembro/2012  
 
 
INCAPER –-Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural - PROATER 
2011 – 2013 – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão 
Rural - Vitória – ES - 2010 
Disponível em 
<http://www.incaper.es.gov.br/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf 
Acesso em 30/setembro/2012 
 
 
ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Diagnóstico 
dos conselhos de unidades de conservação federais – Brasília – 2011 – 64 p. 
 
 
________, Dados geográficos de UCs detalhados por Bioma – Brasília – 201202 
p. 
Disponível em 



225 

 

<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/downloads/DAdos%20
Geogr%C3%A1fico%20de%20UC%20detalhados%20por%20Bioma%2012-06-
2012.pdf> 
Acesso em 14/ setembro 2012 
 
 
INMETRO – Cerflor: Certificação Florestal - Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO - Rio de Janeiro – 2012 
Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp> 
Acesso em 15/agosto/2012 
 
 
ISA - Instituto Sócio Ambiental – Mata Atlântica - São Paulo - 2012 -  
Disponível em <http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=3561> 
Acesso em 11/junho/2012 
 
 
JACOVINE, L. et. al -  Certificação florestal e a legislação ambiental – Jornal SIF 
– Sociedade de Investigações Florestais - nº 93 - ano 17 – janeiro-abril – 2010 – 
Viçosa – MG – 04 p. 
Disponível em: 
<http://www.sif.org.br/arquivos_internos/jornais/JornalSIFJanAbr2010.pdf> 
Acesso em 15/agosto/2012 
 
 
JORGE, M.O.M. - Emergência e Consolidação do “Padrão Eucalipto” na 
Indústria Brasileira de Celulose de Mercado - dissertação de mestrado – Instituto 
de Economia – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – Campinas – SP – 
1992- . 
 
 
KLEIN, N. - Sem logo: a tirania das marcas em um planeta vendido - Tradução 
de Ryta Vinagre - Editora Record - 7ª edição - Rio de Janeiro - 2009 - 543 p.  
 
 
LANGUER, A. - A revolução tecnológica - Revista Vinculando – Desarrollo 
Sustentable en México y América Latina - Ciudad de México - México - 2004 - 05 p. 
Disponível em: <http://vinculando.org/brasil/conceito_trabalho/crise.html> 
Acesso em 06/junho/2012 
 
 
LEROY, J.P.et al. - Tudo ao mesmo tempo agora– Desenvolvimento, 
Sustentabilidade, Democracia – O que isso tem a ver com você? – 3ª edição – 
Petrópolis – RJ – Editora Vozes, 2002 – Capítulo 1 p. 13-18; 27-30 
 
 
__________, - Territórios do Futuro- Educação, meio ambiente e ação coletiva - 
Lamparina editora - Rio de Janeiro - 2010 - 395 p. 
 
 



226 

 

LEFF, E. - Ecologia, capital e cultura: racionalidade ambiental, democracia 
participativa e desenvolvimento sustentável - Tradução de Jorge Esteves da 
Silva - Editora da FURB - Blumenau - SC - 2000 - 373 p. 
 
 
_______, - Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, 
poder - Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth - 8ª edição - Editora Vozes - 
Petrópolis - RJ - 2011 - 494 p. 
 
 
LUSTOSA, M.C.J. - Industrialização, meio ambiente, inovação e competitividade 
in: MAY, Peter H. (org.) – Economia do meio ambiente – teoria e prática – 2ª edição - 
Editora Elsevier – São Paulo – 2010 – 379 p. 
 
 
MACHADO,A.B.M.; DRUMMOND,G.M.;PAGLIA, A.P. (editores) - Livro vermelho da 
fauna brasileira ameaçada de extinção – 1ª edição – MMA - Brasília – DF - 
Fundação Biodiversitas -Belo Horizonte –MG - 2008 2v 1420 p. 
 
 
MALTHUS, T.R. – Ensaio sobre a população - Tradução: Antônio Alves Cury a 
partir de Population: The First Essay, Ann Arbor Paperbacks, The University of 
Michigan Press, 1959 - 66 p. 
Disponível em:<http://dc127.4shared.com/download/HqBjqWyd/Thomas_Malthus_-
_Ensaio_Sobre_.doc?tsid=20120519-004059-db637d0f_> 
Acesso em 18-05-2012 
 
 
MANDEL, E. - O Capitalismo Tardio - introdução de Paul Singer - tradução de 
Carlos Eduardo Silveira Matos, Regis de Castro Andrade e Dinah de Abreu Azevedo 
- Editora Abril Cultural - Série: Os economistas - São Paulo - 1982 - 417 p. 
 
 
MARQUES, B.M. - Os Conflitos entre Carvoeiros e empresas de papel e 
celulose no Extremo Sul da Bahia – Breves notas metodológicas in: Territórios de 
Resistência: os Carvoeiros do Extremo Sul da Bahia – Dissertação de mestrado - 
IPPUR/UFRJ – Rio de Janeiro – 2010 – 20 p. 
Disponível 
em:<http://www.ippur.ufrj.br/download/semana_pur_2010/completos/BERNARDO%2
0MERCANTE.pdf> 
Acesso em 05/outubro/2012 
 
 
MARSHALL, T.H. - Cidadania, Classe Social e Status - Capítulo III - Zahar 
Editores - Rio de Janeiro - 1967 - p. 57-114 
 
 
MARTÍNEZ-ALIER, J. - O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e 
linguagens de valoração - Tradução: Maurício Waldman - Editora Contexto - São 
Paulo - 2007 - 381 p.  



227 

 

 
MARTINS, J.S. - O cativeiro da terra - 9ª edição revista e ampliada - Editora 
Contexto - São Paulo - 2010 - 283 p. 
 
 
MARX, K. - Para uma crítica da economia política - 2001 - 23 p. 
Disponível em: <http://dc120.4shared.com/download/K0on4Ceo/Marx_> 
Acesso em 21/fevereiro/2012 
 
 
_______, - O Capital: crítica da economia política: livro I - tradução de Reginaldo 
Sant'Anna- 27ª edição - Editora Civilização Brasileira - Rio de Janeiro - 2010 - 571 p. 
 
 
_______, e ENGELS, F. - A Ideologia Alemã - 2001 - 71 p. 
Disponível em: 
Disponível em: 
<http://dc166.4shared.com/download/Tdvjd2Nu/marx_karl_a_ideologia_alem.pdf?tsi
d=20120517-212322-3263e4b> 
Acesso em 17/maio/2012 
 
 
MBML – Museu de Biologia Profº Mello Leitão – Augusto Ruschi - Ministério da 
Cultura – 2012 – 
Disponível em: http://www.museudebiologiamelloleitao.gov.br/index.asp 
Acesso em 17/setembro/2012 
 
 
MEDEIROS, R. – Evolução das Tipologias e Categorias de Áreas Protegidas no 
Brasil – Revista Ambiente e Sociedade – Volume IX – nº 1 – janeiro-julho/2006 – p. 
41-64 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/asoc/v9n1/a03v9n1.pdf> 
Acesso em 03-10-2011 
 
 
_____________, e GARAY, I. – Singularidades do Sistema de Áreas Protegidas 
para a Conservação e Uso da Biodiversidade Brasileira in: GARAY, I. e 
BECKER, B.K. - As Dimensões Humanas da Biodiversidade. O desafio de novas 
relações sociedade-natureza no século XXI – Editora Vozes – Petrópolis – RJ – 
2006 – 483 p. 
 
 
_____________.; Young; C.E.F.; Pavese, H. B. & Araújo, F. F. S. - Contribuição 
das unidades de conservação brasileiras para a economia nacional: Sumário 
Executivo - UNEP-WCMC – Brasília/DF - 2011 – 44p. 
 
 
MELLO, R.B. – Plano de manejo: uma análise crítica do processo de 
planejamento das unidades de conservação federais – Dissertação de mestrado 



228 

 

em Ciência Ambiental – Programa de Pós-graduação em Ciência Ambiental – 
Universidade Federal Fluminense – Niterói – RJ – 2008 – 133 p. 
 
 
MÉSZÁROS, I. - O desafio e o fardo do tempo histórico: o socialismo no século 
XXI - tradução Ana Cotrim, Vera Cotrim - Editora Boitempo - São Paulo - 2007 - 396 
p. 
 
 
___________, - A crise estrutural do Capital - Tradução: Francisco Raul Cornejo... 
[et al.] - 2ª edição (revista e ampliada) - Editora Boitempo - São Paulo - 2011 - 155 p. 
 
 
MILANI FILHO, M.A.F. - Responsabilidade Social e Investimento Social Privado: 
entre o discurso e a evidenciação - Revista Contabilidade e Finanças – 
Universidade de São Paulo – USP – volume 19 -nº 47 – São Paulo – 2008 - p. 89-
101 
Disponível em: <http://www.eac.fea.usp.br/cadernos/completos/47/marco-
pg89a101.pdf> 
Acesso em 03/outubro/2011 
 
 
MMA - Ministério do Meio Ambiente – O corredor central da mata atlântica: uma 
nova escala de conservação da biodiversidade – Conservação Internacional e 
Fundação SOS Mata Atlântica – Brasília – DF – 2006 – 46 p. 
Disponível em: 
<http://www.conservation.org.br/publicacoes/files/CorredorCentraldaMataAtlantica.pd
f> 
Acesso em 08/agosto/2012 
 
 
MIRANDA, E. E.; CARVALHO, C. A.; SPADOTTO, C. A.; HOTT, M. C.; OSHIRO, O. 
T.; HOLLER, W. A. - Alcance Territorial da Legislação Ambiental e Indigenista - 
 Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2008.  
 Disponível em: 
<http://www.alcance.cnpm.embrapa.br/> 
Acesso em: 11/setembro/2012 
 
 
MOREIRA, V.M.L.- Nacionalismos e Reforma Agrária nos anos 50 – Revista 
Brasileira de História – volume 18 número 35 – São Paulo – 1998  
 
Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-01881998000100015&script=sci_arttext> 
Acesso em 02/setembro/2012 
 
 
NASCIMENTO, J.L.; CAMPOS, I.B. (organizadores) – Atlas da fauna brasileira 
ameaçada de extinção em unidades de conservação federais – ICMBio – Brasília 
– 2011 – 276 p. 



229 

 

 
 
NAGATA, P.T. - Heteronomia versus Autonomia - Recanto das Letras - São Paulo 
- 2009 
Disponível em: < http://www.recantodasletras.com.br/ensaios/1368133> 
Acesso em 04/abril/2012 
 
 
NEDER, R.T. – Crise socioambiental: estado e sociedade civil no Brasil (1982-
1998) - Annablume Editora – FAPESP – São Paulo – 2002 – 438 p. 
 
 
NETTO,J.P. - Crise do socialismo e ofensiva neoliberal - 2ª edição - Editora 
Cortez – São Paulo – 1995 – 95 p. 
 
 
__________, - Capitalismo monopolista e serviço social - 8ª edição - Editora 
Cortez - São Paulo -2011 - 176 p. 
 
 
NUNES, E.O.- A gramática política do Brasil - Clientelismo, corporativismo e 
insulamento burocrático - Prefácio: Luiz Carlos Bresser Pereira - 4ª edição - Editora 
Garamond - Rio de Janeiro - 2010 - 195 p. 
 
 
OLIVEIRA, F. – Privatização do público, destituição da fala e anulação da 
política: o totalitarismo neoliberal in: Oliveira, F e Paoli, M.C. (org.) – Os Sentidos 
da Democracia – 2ª edição -Editora Vozes – Petrópolis – RJ – 2000 – pp. 55-81 
 
 
__________,– O elo perdido: classe e identidade de classe na Bahia – Coleção 
História do Povo Brasileiro – Editora Fundação Perseu Abramo – São Paulo – 2003 
– 115 p. 
 
 
OLIVEIRA, S.M.B. - Base científica para a compreensão do aquecimento global 
in: VEIGA, J.E. - Aquecimento global - frias contendas científicas - Editora SENAC – 
São Paulo -2008 - 112 p. 
 
PÁDUA, J.A. – Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental 
no Brasil escravista – 1786-1888 – 2ª edição – Jorge Zahar Editor Ltda - Rio de 
Janeiro – 2004 – 318 p. 
 
 
__________, – A Ocupação do Território Brasileiro e a Conservação dos 
Recursos Naturais in: Unidades de Conservação: Atualidades e Tendências, 
organizado por M. Milano, L. Takahashi e M. Nunes - Fundação O Boticário, Curitiba 
– PR – 2004 – 12 p. 
 
 



230 

 

PÁDUA, M.T.J. – Do Sistema Nacional de Unidades de Conservação in: Dez 
anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: lições do 
passado, realizações presentes e perspectivas para o futuro – MEDEIROS, Rodrigo 
& ARAÚJO, Fábio França Silva – org. – Ministério do Meio Ambiente – Brasília – 
2011 – 220 p. 
 
 
Palmieri, Roberto; Veríssimo Adalberto - Conselhos de Unidades de 
Conservação: guia sobre sua criação e seu funcionamento- Imaflora – Editora 
Imazon – Piracicaba – SP -  2009 – 95 p. 
Disponível em: 
<http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/Guia_Conselhos_UCs.
pdf> 
Acesso em 24/setembro/2012 
 
 
PEREIRA, B. et al. -Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado  - Câmara 
da Reforma do Estado – Presidência da República – Brasília – novembro de 1995 – 
68 p. 
Disponível em: 
<http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf> 
Acesso em 26/julho/2012 
 
 
PEREIRA-PEREIRA, P.A. – Política Social – Temas e questões – São Paulo – 
Editora Cortez – 2008 – 214 p. 
 
 
______________, – Discussões conceituais sobre política social como política 
pública e direito de cidadania in: BOSCHETTI, Ivanete et al. – Política Social no 
capitalismo: tendências contemporâneas  – Editora Cortez – São Paulo – 2008ª – 
280 p. 
 
 
POLANYI, K. - A grande transformação: as origens de nossa época - Editora 
Campus - Rio de Janeiro - 2000 - 349 p. 
 
 
POULANTZAS, N. - Poder político e classes sociais - tradução: Francisco Silva 
revisão: Carlos Roberto F. Nogueira - Editora Martins Fontes - São Paulo - 1977 - 
354 p.  
 
 
______________, - O Estado, o poder, o socialismo - Biblioteca de Ciências 
Sociais -Edições Graal Ltda - Rio de Janeiro - 1980 - 307 p.  
 
 
PRADO JR. C. - A Revolução Brasileira - perspectivas em 1977 - 6ª edição - 
Editora Brasiliense - São Paulo - 1978 -267 p. 
 



231 

 

 
____________, - Formação do Brasil Contemporâneo - colônia -Entrevista: 
Fernando Novais - Posfácio: Bernardo Ricúpero - Editora Schwarcz Ltda 
(Companhia das Letras) - São Paulo - 2011 -  446 p. 
 
 
REVISTA TIERRAMERICA - Medio ambiente y desarrollo - edição online – 2012 
Disponível em: <http://www.tierramerica.net/2003/1004/pconectate.shtml> 
Acesso em 27/fevereiro/2012 
 
 
REZENDE FILHO, C.B. e CÂMARA NETO, I. A. - A Evolução do Conceito de 
Cidadania - Departamento de Ciências Sociais e Letras - Universidade de Taubaté - 
2001 -Taubaté - SP - 06 p. 
Disponível em:  
<http://site.unitau.br/scripts/prppg/humanas/download/aevolucao-N2-2001.pdf> 
Acesso em 11/março/2012 
 
 
RIBEIRO, M. - Diversidade Florística da Reserva Biológica do Córrego Grande – 
Monografia - CEUNES/UFES- Conceição da Barra – ES - 2012 - 77 p. 
 
 
ROCHA, G.S. - Problemas Políticos, Sócio-econômicos e Ambientais de 
Grandes Projetos Energointensivos: O caso da Indústria de Celulose e Papel 
no Extremo Sul da Bahia - Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – 
CEFET-BA – Salvador – 2003 
Disponível em: 
<http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro1/gt/energia/Georges%20Souto
%20Rocha.pdf> 
Acesso em 13/agosto/2012 
 
 
ROMEIRO, A.R. - Economia ou economia política da sustentabilidade in: MAY, 
P.H. (org.) – Economia do meio ambiente – teoria e prática – 2ª edição - Editora 
Elsevier – São Paulo – 2010 – 379 p. 
 
 
SACHS, I. - Caminhos para o desenvolvimento sustentável - organização: Paula 
Yone Stroh - Editora Garamond - Rio de Janeiro - 2002 - 96 p.  
 
 
SANTOS, B.S. – Os processos da globalização in: SANTOS, B. de S. (org.) – A 
Globalização e as Ciências Sociais – 2ª edição – Editora Cortez – São Paulo – 2002 
– pp. 25-102 
 
 
SANTOS, M.et al. - Território Territórios - Programa de Pós-Graduação em 
Geografia - PPGEO-UFF/AGB - Eduff - Niterói – 2002a - 284 p. 
 



232 

 

 
__________, – Por uma outra globalização: do pensamento único á consciência 
universal – 20ª edição – Editora Record Ltda – Rio de Janeiro – 2011 – 174 p. 
 
 
SANTOS, W.G. - Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira - 
Editora Campus - Rio de Janeiro - 1987 - 89 p. 
 
 
SCDB - Panorama da Biodiversidade Global 3 - Tradução: Eliana Jorge Leite - 
Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica - PNUMA - ONU Ministério 
do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas (MMA) - Brasília/DF - 
201094p.  
Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/gbo3_72.pdf> 
Acesso em 28/setembro/2011 
 
 
SILVA, M.G. – Questão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável: um desafio 
ético-político ao Serviço Social – Editora Cortez – São Paulo – 2010 – 229 p. 
 
 
SOARES, L.T. - Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina - 3ª 
edição - Editora Cortez - São Paulo - 2009 - 118 p. 
 
 
SOUZA, A.S. et al. - A obsolescência planejada: uma reflexão frente aos 
problemas socioambientais do planeta - XVII Encontro Nacional de Engenharia 
de Produção - A energia que move a produção: um diálogo sobre integração, projeto 
e sustentabilidade - Foz do Iguaçu - PR - 2007 - 10 p. 
Disponível em: 
<http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/669/1/A%20obsolesc%C3%AAncia%
20planejada%20uma%20reflex%C3%A3o%20frente%20aos%20problemas%20soci
oambientais%> 
Acesso em 06/abril/2012 
 
 
SOUZA FILHO, R. - Estado, Burocracia e Patrimonialismo no Desenvolvimento 
da Administração Pública Brasileira - Tese de Doutorado - Escola de Serviço 
Social - Centro de Filosofia e Ciências Humanas - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - Rio de Janeiro - 2006 - 395 p. 
Disponível em: <http://www.ess.ufrj.br/siteantigo/teses_2006/rodrigo-souza.pdf> 
Acesso em 12/maio/2012 
 
 
SUPLICY, E.M. - Sobre o legado de John Kenneth Galbraith in: Revista de 
Economia Política - volume 26 - nº 4 (104) -The Scientific Electronic Library Online - 
SciELO- Centro de Economia Política - outubro-dezembro/2006pp. 619-626 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rep/v26n4/09.pdf> 
Acesso em 21/maio/2012 



233 

 

 
 
SUZANO –– Resumo Público de Manejo Florestal – versão 10 – Suzano Papel e 
Celulose Unidade de Negócio Florestal de Mucuri – BA -Área de Comunicação 
Corporativa – Mucuri – BA – 2011 – 29 p.  
 
 
UNFPA - Relatório sobre a Situação da População Mundial 2011 - Fundo de 
População das Nações Unidas - Divisão de Informações e Relações Externas - - 
2011 - 132 p. 
Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/swop2011/swop_2011.pdf> 
Acesso em 21/fevereiro/2012 
 
 
TAVARES, M.C. - Da substituição de importações ao capitalismo financeiro - 
Ensaios sobre economia brasileira - Zahar Editores - Rio de Janeiro - 1972 - 263 p. 
 
 
TCU - O TCU e a Copa do Mundo de 2014: relatório de situação - Tribunal de 
Contas da União – Brasília – 2012 - 80 p. 
Disponível em <http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2505930.PDF> 
Acesso em 25/setembro/2012 
 
 
IUCN - Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas: 
Protected Landscapes/Seascapes –IUCN - Gland, Switzerland and Cambridge, 
UK.  2002. 122 p. 
 
 
VEIGA, S.M. e RECH, D. – Associações: como constituir sociedades sem fins 
lucrativos – DP&A Editora – Rio de Janeiro – 2001 – 128 p. 
 
 
VEIGA, J.E. e VALE, P.M. - Economia e política do aquecimento global in: 
VEIGA, J.E. (org.) - Aquecimento global: frias contendas científicas - Editora Senac - 
São Paulo - 2008 - 112 p. 
 
 
WERNECKVIANNA, L. - Liberalismo e sindicato no Brasil - 3ª edição - Editora 
Paz e Terra - Rio de Janeiro - 1978 - 288 p. 
 
 
__________________, - A revolução passiva: iberismo e americanismo no 
Brasil - 2ª edição revista e ampliada - Editora Revan - Rio de Janeiro - 2004 - 244 p. 
 
 
WEBER, M. - Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva 
- tradução: Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa - revisão técnica de Gabriel 
Cohn - Editora Universidade de Brasília - Brasília, DF - Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo - São Paulo - 1999 - reimpressão 2004 - 586 p. 



234 

 

 
 
VALLEJO, L.R. - Políticas públicas e conservação ambiental: territorialidades 
em conflito nos parques estaduais da Ilha Grande, da Serra da Tiririca e do 
Desengano (RJ) – Tese de Doutorado em Geografia - Universidade Federal 
Fluminense – Niterói – RJ – 2005 – 288 p. 
 
 
VINHA, V. - O Estado e as Empresas "Ecologicamente Comprometidas" sob a 
Ótica do Neocorporativismo e do State-Society Synergy approach: o Caso do 
Setor de Papel e Celulose - Revista Arché Interdisciplinar - Ano VIII - Nº 25 - 
Universidade Cândido Mendes Ipanema – Rio de Janeiro – 1999 – p. 13-46 
 
 
_______, - As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da 
construção de uma convenção in: MAY, Peter H. (org.) – Economia do meio 
ambiente – teoria e prática – 2ª edição - Editora Elsevier – São Paulo – 2010 – 379 
p. 
 
 
VOLTOLINI, R. – O valor estratégico do Investimento social privado – Grupo de 
Instituto, Fundações e Empresas - GIFE – São Paulo – 2007 
Disponível em: <http://www.gife.org.br/artigos_reportagens_conteudo11944.asp> 
Acesso em 11/agosto/2012 
 
 
XAVIER, M.A.S. -Ticumbi e a Arte de Curar na Comunidade da Vila de Itaúnas - 
Conceição da Barra, Es, como Expressões de Espacialidades - Tese de Doutorado – 
POSGEO - Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói –RJ – 2008 -  
 
 
WOOD, E.M. – Democracia contra capitalismo – a renovação do materialismo 
histórico – tradução Paulo Cezar Castanheira – Boitempo Editorial – São Paulo – 
2010 – 260 p. 
 
 
WWF e ICMBio – ONAGA, C.A.; DRUMOND, M.A.; e FERREIRA, M.N. 
(organizadoras) – Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais 
do Brasil: Resultados de 2010 – Brasília – 2012 – 67 p. 
 
 
YOUNÉS, T. e GARAY, I. – As Dimensões Humanas da Biodiversidade: o 
Imperativo das Abordagens Integrativas in: GARAY, I. e BECKER, B.K. - As 
Dimensões Humanas da Biodiversidade. O desafio de novas relações sociedade-
natureza no século XXI – Editora Vozes – Petrópolis – RJ – 2006 – 483 p. 
 
 
YOUNG,C.E.F. - Mecanismos de Financiamento para a Conservação no Brasil – 
Instituto de Economia – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – Rio de 
Janeiro – 2005 – 08 p. 



235 

 

 
 
ZHOURI, A. e LASCHEFSKI, K. (org.) - Desenvolvimento e conflitos ambientais - 
coletânea do I Seminário Nacional Desenvolvimento e Conflitos Ambientais - Editora 
da Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte - 2010 - 484 p. 
 


