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“Adoraria ser capaz de expressar a perfeição de uma foca deslizando 

na água, de um macaco-aranha se balançando de um lado para o outro, 

ou de um leão fazendo o simples gesto de virar a cabeça. Mas a língua 

naufraga em mares como esses.”.   

(“A Vida de Pi”, Yann Martel, 2001)  



 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo fundamentar a importância de compreensão das percepções 

ambientais de sujeitos e atores sociais diversos como forma de tornar a educação ambiental 

como prática do engenheiro ambiental, mais efetiva rumo ao futuro sustentável e sustentado a 

longo prazo. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas a partir de roteiro que permitiu 

explorar a noção ambiental de cada indivíduo e o papel que ele acredita desempenhar neste 

contexto. A história da relação homem-natureza e a história do movimento ambiental são 

visitadas para tornar compreensível o comportamento do homem atual, através de correlações 

entre os olhares atuais e os períodos históricos a eles associados. As respostas dos 13 

entrevistados encontram-se resumidas em quadros informando os recortes dos áudios segundo 

temas. O tempo total de gravação foi de 04h18min28s. Foi concluído ser central buscar 

compreender o olhar e a visão de mundo do outro, como forma de potencializar o processo 

educacional. Reconhece a técnica de entrevista e da foto-elicitação como disparadora de 

percepção, memórias e ideias, possibilitando implicar o sujeito no tema em estudo e; a 

amostra teórica como garantia da pluralidade de perfis e de diversidade nas falas. 

 

Palavras-chave: Relação Homem-Natureza. Percepção Ambiental. Educação Ambiental. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to substantiate the importance of understanding the environmental 

perceptions of subjects and social actors as a way to make environmental education as a 

practice of environmental engineer, more effective towards the sustainable future and 

sustained long-term. Interviews were conducted with a script that allows exploring the 

environmental notion of each individual and the role he believes to play in this context. The 

history of the man-nature relationship and the history of the environmental movement are 

visited to make understandable the behavior of the current man, throughout correlations 

between current sights of view and their historical context. The answers of the 13 

interviewees are summarized in tables informing the clippings of the audios according to 

themes. The total recording time was 04h18min28s. The study concludes to be central in 

seeking to understand the look and the worldview of the other, as a way to potentialize the 

educational process. It recognizes the technique of interview and photo-elicitation as a trigger 

of perception, memories and ideas, allowing the subject to be implicated in the subject under 

study and; theoretical sample as a guarantee of the plurality of profiles and diversity in the 

speeches. 

 

Keywords: Man-Nature Relation. Environmental Perception. Environmental Education. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Quando decidi pelo curso de engenharia ambiental, tinha como objetivo entender a 

faceta mais técnica da questão ambiental e “fugia” justamente daquilo que considerava mais 

simples, por não querer me ater apenas a atitudes do dia-a-dia que podemos ter com o objetivo 

de preservar, mas sim compreender também os impactos da produção de energia, por 

exemplo, e o que se busca a fim de eliminar esses inconvenientes. Assim, eu entrei na 

faculdade buscando compreender um tema tão complexo quanto o meio ambiente dos seus 

mais diversos ângulos para que pudesse atuar da melhor forma possível como ambientalista. 

No decorrer da graduação, adquiri muito conhecimento e, no entanto, no quarto ano, comecei 

a sentir falta de falar e pensar ainda mais sobre educação ambiental.  

Apesar de estar imersa no mundo verde, notei que pessoas próximas não 

necessariamente estavam e eu não tinha as ferramentas necessárias para introduzir outras 

pessoas ao movimento. Notei ainda que apesar de estudar em prol de uma causa, eu não 

olhava com a ênfase que deveria para o meu cotidiano em busca de adaptações para usar e 

desperdiçar menos recursos, produzir menos lixo ou então tomar decisões pautadas na 

natureza. É certo que uma pia pingando sempre irritará qualquer ambientalista, o que me fez 

brigar com meu pai algumas vezes para que ele consertasse o quanto antes aquele “pinga-

pinga” em sua casa, mas eu sentia falta de algo que pudesse me instruir mais a fundo sobre 

melhorias na minha relação com o meio e que pudesse me tornar apta a instruir outras pessoas 

(muitas das quais tinham um olhar já mais distante do que o meu para o mundo natural). 

A ironia em minha trajetória foi ter começado a estudar engenharia ambiental para 

entender o meio ambiente de uma visão mais abrangente, o que incluía um ponto de vista 

mais técnico, que talvez eu não tivesse acesso em outras graduações e no final do curso buscar 

a parte mais humana e inexata da questão. Quando voltei para esse lado esquecido ou 

subestimado anteriormente, compreendi seu poder de influência e seu potencial como 

transformador da relação sociedade-natureza. Quando olhei dessa nova perspectiva, percebi 

como a engenharia do meio ambiente é, apesar de essencial, apenas uma das ferramentas e 

que o objetivo pode ser fomentado através da educação ambiental. Sem ela, estaríamos 

criando indústrias limpas para uma sociedade que suja; estaríamos criando tecnologias, 

técnicas e formas de operar visando a preservação e sustentabilidade para uma sociedade que 

não entende a importância desse movimento; estaríamos enxugando gelo... 



14 

 

 

 

 

Além disso, o próprio papel de engenheira ambiental que desempenharei daqui a 

alguns meses e que venho construindo desde o início da faculdade me faz enxergar como é 

difícil defender o meio ambiente em uma sociedade que está de frente para as criações 

humanas e de costas para o mundo natural. Não só difícil, mas também delicado, porque 

envolve dialogar com os hábitos e estilo de vida de cada um, o que muitas vezes faz o 

ambientalista ser visto como “ecochato”. Dessa forma, a educação ambiental deve permitir 

que o homem civilizado se reconecte com a natureza e assim simplifique e potencialize as 

soluções tecnológicas sustentáveis a serem adotadas, assim como a compreensão e a 

cooperação necessários que envolvem o processo de harmonização com a natureza.  

Junto a todos esses pensamentos, ainda preocupada em como esse movimento atingia 

o público no geral, comecei a refletir sobre o conteúdo de meio ambiente a que estive exposta 

ao longo da vida antes de decidir por um curso de graduação nessa direção. A impressão que 

tive foi de um discurso presente, mas ao mesmo tempo maçante e muitas vezes vazio. Quantas 

vezes não ouvimos que devemos economizar água mesmo que junto à essa informação não 

venham justificativas embasadas e didáticas para isso? Como podemos esperar que uma 

pessoa adira a uma causa/movimento se ela não compreende de fato suas motivações?  

É por isso que acredito ser essencial compreendermos o que as pessoas estão 

pensando sobre meio ambiente e como estão pensando, visto que esse tipo de informação 

nos trará um panorama de como a informação ambiental chega até cada um e então intensifica 

o poder de intervenção. E rever no processo histórico a relação dessas ‘formas’ e ‘comos’ 

com a sustentabilidade. Estudar também o uso de técnicas qualitativas para compreensão do 

tema em estudo. Muitas vezes é possível encontrar educadores em pessoas que não 

professores, assim como o engenheiro ambiental é um educador ambiental em potencial. 

Muitas vezes o trabalho técnico do engenheiro ambiental pode não ser valorizado, 

compreendido ou estimulado e por este motivo, este profissional deve ser capaz de trazer luz à 

causa ambiental, através de diálogo onde se compreenda o lugar de fala do outro. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O panorama atual referente aos problemas ambientais - popularizado como crise 

ambiental - não é do meio ambiente e sim da própria civilização (GUIMARÃES, 2012). Uma 

das formas mais pungentes de relação que a sociedade estabeleceu com a natureza ao longo 

do tempo é a de dominação através da utilização do poder tecnológico para benefício próprio 

(RAMOS, 2010). Esse tipo de relacionamento ainda gera consequências desastrosas, questão 

essa que viria a público intensamente nas décadas de 60 e 70, quando o movimento ambiental 

ganha peso e voz. 

Até esse momento, acreditava-se que o desenvolvimento econômico era infinito e 

dessa forma, também o era a exploração dos recursos naturais. Surge então o conceito de 

sustentabilidade como resposta à crise instalada, solicitando uma remodelagem da relação 

homem-natureza (LEFF, 2001).  

No relatório de Brundtland, Our Common Future (ONU, 1987, p.24, tradução nossa) 

definiu-se desenvolvimento sustentável como desenvolvimento que implica em “satisfazer as 

necessidades das gerações presentes sem comprometer a habilidade das gerações futuras em satisfazer 

suas próprias.” 

Assim, a sustentabilidade assume uma dimensão social, na medida em que não se 

refere a um problema ecológico específico, mas sim a diversos problemas oriundos do modelo 

social adotado (GUIMARÃES, 2012). 

A transformação do atual modelo rumo a sustentabilidade encontra na educação 

ambiental uma poderosa ferramenta, que integra as esferas política, social, econômica e 

ambiental. A educação ambiental permite desenvolver consciência crítica para que o cidadão 

compreenda os desdobramentos de suas escolhas no dia-a-dia e assim tenha real poder de 

decisão sobre seu estilo de vida. Uma vez conscientizada, a sociedade não só pratica, como 

também estimula e exige o comportamento em harmonia com o meio ambiente (ROOS; 

BECKER, 2012).  

De acordo com a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO, 1975, p.3, tradução nossa), o objetivo da educação ambiental é: 
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Formar uma população mundial consciente e preocupada com o meio 

ambiente e problemas a ele relacionados, e que tenha conhecimento, 

habilidades, atitudes, motivações e compromisso para trabalhar individual e 
coletivamente em busca de soluções aos problemas atuais e prevenção de 

novos. 

 

De acordo com Roos e Becker (2012), se existem tantos problemas na relação 

homem-natureza, isso é em parte devido à falta de conhecimento sobre a fragilidade do 

sistema terrestre e dos impactos que provocamos no meio, já que a educação ambiental em 

escolas apenas aparece na década de 80.  

Segundo Castells (1999), apesar de o “pensamento verde” já ser preocupação das 

grandes empresas, os problemas ambientais mais básicos continuam a existir devido a 

necessidade de mudança nos meios de produção, consumo, organização social e da vida de 

cada cidadão do planeta Terra. Muitas vezes o que separa as pessoas de condutas mais 

adequadas no cotidiano é a ignorância no sentido mais puro da palavra, por isso o acesso ao 

conhecimento concreto, de qualidade, que explique motivos e consequências e não seja 

apenas alarmista é essencial. 

É curioso observarmos que muito dos grandes problemas do mundo moderno tem 

ligação com o meio ambiente, no entanto, isso acaba sendo camuflado por diversas outras 

questões. É o caso da maioria das guerras no oriente médio, onde a gestão dos recursos 

hídricos é a “gota d’água”
1
 em relações já fragilizadas.  

Júnior Heringer e Sparemberger (2017, p.1113) explicam que a disputa por espaços 

habitáveis e seus respectivos recursos ao longo do globo  

 

fomenta conflitos bélicos, os quais, com a falência da autoridade estatal em 

muitas regiões, passam a assumir formas étnicas, nacionais, religiosas ou 

raciais. 

 

Quando a relação de uma espécie com a comunidade à qual pertence torna-se 

problemática, é de extrema importância que sejam resgatados os valores de ligação entre elas, 

visando reconstruir o elo que garante sua sobrevivência. A distorção do olhar sobre a questão 

dá margem à interpretação de que o mundo não é mundo sem o homem ou ainda de que o 

                                                

 

1 A escolha do uso de expressão informal se deve a seu sentido metafórico no contexto utilizado. 
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mundo natural não existe sem nós, quando a realidade se mostra completamente oposta. 

Verdade essa que funciona da mesma forma para as muitas espécies já extintas em 

decorrência das ações humanas. 

É por todos esses motivos que se torna essencial entender qual a visão das pessoas 

acerca do meio, de forma a tornar claro como ambientalistas podem intervir nessa relação, 

buscando incentivar a sociedade a ser o mais ecofriendly possível. Este trabalho busca 

dissecar as diferentes formas de se relacionar com o meio, estabelecidas até hoje, dando ao 

ambientalista melhor entendimento da visão das pessoas com quem tem de lidar e muitas 

vezes debater.   

Por isto, teve como objetivo geral explorar as diversas percepções ambientais que 

atores sociais com formação, idade, nacionalidade, profissão entre outras características 

distintas possam ter. Para isso, utilizou uma revisão histórica da relação homem-natureza, de 

forma a permitir também realizar correlações entre as visões acerca desta relação 

estabelecidas ao longo do tempo com o comportamento do homem moderno (objetivo 

específico). 

O próximo capítulo abordará a metodologia utilizada para esta pesquisa, estando este 

trabalho (deste ponto em diante) dividido essencialmente em quatro partes: metodologia, 

revisão bibliográfica, entrevistas e análise das entrevistas. A segunda é constituída por 

pesquisa documental e bibliográfica, revisitando a história da relação homem-natureza e do 

movimento ambiental associado através do olhar de autores já consagrados no estudo do tema 

e outros menos conhecidos, mas com reflexões tão importantes quanto. No que tange a este 

resumo acerca da relação homem-natureza no mundo de forma geral (capítulos 4.1 e 4.2), a 

referência base e original é do autor John McCormick, enquanto no âmbito brasileiro 

(capítulo 4.3), Eduardo Viola é a principal fonte. 

Esta síntese da história do movimento ambiental, bem como da relação do homem 

com o meio contempla principalmente o homem ocidental e o indivíduo que faz parte do 

agrupamento social capitalista urbano e aqueles que deste dependem. Povos que estão à 

margem desta organização tendem a ter olhares diferentes para o meio e, portanto, não são 

abordados profundamente neste estudo. Além disso, diversas nações orientais tem uma 
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relação completamente diferente com a natureza daquela desenvolvida na Europa Ocidental 

(de onde deriva a maior parte das concepções acerca do tema hoje no Ocidente)
2
. 

A revisão da literatura traz base ao leitor sobre a relação homem-natureza desde seu 

surgimento com o objetivo de permitir compreender mais profundamente os comportamentos 

atuais e ainda possivelmente iluminar os caminhos a serem trilhados. A reconstrução histórica 

tem como função esclarecer de onde vêm os conceitos e as relações estabelecidas nos dias 

atuais do homem aqui retratado com o meio. O estudo da história ambiental permite 

compreender que nossa visão de hoje veio sendo construída e modificada com o passar dos 

anos e mesmo nesse momento está em constante transformação. Vale ressaltar que foi 

realizado um compilado dos acontecimentos mais importantes para este trabalho, sendo a 

história ambiental muito mais extensa e complexa. 

O capítulo 5 pretendeu resumir a construção temporal realizada no capítulo anterior 

através de duas linhas do tempo – destacando os principais acontecimentos pela visão da 

autora. Além disso, a forma do homem lidar com a natureza é sintetizada textualmente de 

forma a organizar a linha de raciocínio.  

No capítulo 6, foram analisadas as entrevistas realizadas com indivíduos pertencentes 

a diferentes grupos sociais (pesquisa de campo) e foi possível identificar nestas entrevistas 

formas da relação homem-natureza levantadas pela pesquisa bibliográfica. No capítulo 7, são 

expostas as conclusões da Pesquisa Nacional de Opinião sobre Meio Ambiente e Consumo 

Sustentável, produzida pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2012, como forma de 

enriquecer o debate proposto e suscitar reflexões frente às conclusões deste trabalho. 

É importante esclarecer que ao compilar a história do movimento ambiental, torna-se 

inevitável o uso dos termos natureza e meio ambiente como forma de se referir a natureza 

ausente o homem e todo o nicho humano, assim como informalmente é dito no cotidiano. 

Embora nem sempre tenha sido dessa forma, vale lembrar que o conceito de natureza/meio 

ambiente foi sendo construído e modificado ao longo do tempo, hoje podendo englobar a 

                                                

 

2 Para o homem oriental, a natureza e o indivíduo são um só, assim como na visão de muitas sociedades tribais. 

Para saber mais sobre a diferença entre as visões ocidente/oriente, consulte A Natureza Entre Oriente E 

Ocidente: Uma Leitura De Grande Sertão: Veredas E As Perspectivas Filosófico-Culturais (ALMEIA, 2013). 
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sociedade humana e suas criações
3
. Mesmo a história das modificações do conceito de 

natureza revela muito sobre a relação do homem com todo o restante da biosfera. 

  

                                                

 

3 A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981 (BRASIL, 1981), define, no 

artigo terceiro, meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. É interessante observar que esta 

definição, apesar de englobar o meio humano, ignora os diferentes significados que a expressão pode assumir, 

considerando o indivíduo que a utiliza. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho caracteriza-se como descritivo, de acordo com Triviños (1987), na 

medida em que é realizada coleta de dados acerca do comportamento ambiental de indivíduos 

pertencentes a diferentes grupos sociais, descrevendo a realidade destes. A pesquisa também é 

qualitativa, ou seja, o foco está no conteúdo trazido por cada entrevistado e no 

aprofundamento da compreensão de um grupo social e não no seu potencial estatístico. 

UFRGS (2009). Para Deslauriers (1991)
4
 a partir de UFRGS (2009), o objetivo da amostra 

deste tipo é produzir novas informações aprofundadas, não importando seu tamanho, sendo 

seu desenvolvimento imprevisível e o conhecimento do pesquisador parcial e limitado. 

Também é exploratório, uma vez que pretende destrinchar a relação homem-natureza 

estabelecida, levantando possíveis interferências na vida do indivíduo e na construção 

histórico-social que o levam ao comportamento atual (estabelecimento de possível nexo 

causal, ou seja, construção de hipóteses) (GIL, 2002). E anteriormente mencionado, ao utilizar 

a entrevista como técnica torna-se uma pesquisa de campo. 

A escolha dos entrevistados foi feita a partir do conhecimento prévio acerca de 

características e nichos muito distintos de vivência (seleção de pessoas com idades, 

profissões, formações e locais de residência diversos). Significa dizer que a amostra teórica na 

abordagem qualitativa teve como principal objetivo despertar as mais variadas formas de se 

relacionar com o meio, buscando compreendê-las. A entrevista caracteriza-se como 

semiestruturada, visto que possui um roteiro predeterminado, mas a interação entre o 

pesquisador e o entrevistado é adaptável ao fluxo da conversa, permitindo liberdade e 

espontaneidade ao indivíduo para que compartilhe informações que enriquecerão a coleta de 

dados (TRIVIÑOS, 1987). 

Foi utilizada a técnica da Foto-elicitação proposta por Collier (1957) para convocar 

memórias, pensamentos e ideias guiada por três imagens (Figuras 1,2 e 3) que destacam o 

tema do estudo a partir de referências espaciais e temporais diversos. Em complemento às 

perguntas, que estimulam com maior ênfase o lado racional, o uso das fotos evocou o lado 

sensitivo-emocional, como forma de surpreender, provocar reflexão e assim trazer respostas 

mais espontâneas do sujeito. A ordem das fotos foi pensada de forma a migrar de um olhar 

                                                

 

4 Jean-Pierre Deslauriers, Recherche qualitative. Guide pratique, Montreal, McGraw-Hill, 1991, 142 p. 
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global (através do rompimento da barragem de Brumadinho, que obteve comoção nacional) 

para um olhar cada vez mais próximo dos sujeitos utilizando a poluição por resíduos em uma 

paisagem e depois atingindo a vida de outro ser vivo. 

 

 

Figura 1 – Foto 1 da Entrevista. Brumadinho, 2019 

 

Fonte: Site Globo5. 
 

 

Figura 2 – Foto 2 da Entrevista. Lixo na Praia de Ipanema 

 

Fonte: Site Globo6. 

  

                                                

 

5 Disponível em <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/bombeiros-e-defesa-civil-sao-

mobilizados-para-chamada-de-rompimento-de-barragem-em-brumadinho-na-grande-bh.ghtml>. Acesso em 03 jul 

2019. 
6 Disponível em <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/praias-de-ipanema-e-leblon-estao-

improprias-para-banho-diz-inea.html> Acesso em 03 jul 2019. 
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Figura 3 – Foto 3 da Entrevista. Cegonha envolta em saco plástico 

 

Fonte:Site National Geographic.7. 

 

As entrevistas foram registradas com o gravador do celular. A escolha dos 

entrevistados teve por base diversificar o campo amostral para trazer maior riqueza ao 

trabalho, considerando sua natureza qualitativa. O roteiro das entrevistas segue a seguinte 

ordem:  

-Obtenção do consentimento quanto à gravação novamente, início da gravação com 

identificação do dia/hora;  

-Identificação do sujeito a partir de informações básicas, como idade, formação, profissão e 

onde mora/morou
8
;  

-Pergunta “O que é natureza para você?”;  

-Pergunta “Qual sua relação com essa natureza?”;  

-Pergunta “O que você entende como proteção do meio ambiente?”;  

-O entrevistado é solicitado a avaliar-se com uma nota de 0 a 10 com respeito a frequência em 

que acredita pensar em meio ambiente, sendo 0 nunca pensar e 10 pensar sempre; o 

entrevistado é solicitado a refletir sobre sua nota;  

                                                

 

7 Disponível em <https://nationalgeographic.sapo.pt/natureza/actualidade/1852-plastico-baixas-na-vida-

selvagem> Acesso em 03 jul 2019. 
8 O entrevistado não é solicitado a dizer seu nome de forma a sentir-se mais à vontade quanto ao 

compartilhamento de informações. 
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-É apresentada a Foto 1 - acerca do rompimento da barragem na cidade de Brumadinho 

(Minas Gerais) no início de 2019 - e solicitado ao entrevistado que compartilhe seus 

pensamentos sobre este caso;  

-São apresentadas a Foto 2 – lixo na areia da praia de Ipanema - e Foto 3 – garça envolvida 

em saco plástico, em seguida é solicitado ao entrevistado que compartilhe seus pensamentos 

ao olhar para as fotos; 

-É indagado se as imagens representam uma preocupação ao entrevistado e o porquê; é 

indagado se existe algo que ele possa fazer no seu cotidiano para impedir este tipo de situação 

e quais as dificuldades em fazer isto; agradecimento (Apêndice A). 

O acervo das gravações encontra-se no Apêndice B e o resumo das entrevistas no 

Apêndice C. A análise das entrevistas busca explorar as informações trazidas por cada 

indivíduo ao máximo, de forma a propor reflexões em cima dos conteúdos mencionados 

durante as gravações, não se atendo apenas a classificação dos pensamentos em categorias. 
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4. HISTÓRIA DO MOVIMENTO AMBIENTALISTA E DA RELAÇÃO 

HOMEM-NATUREZA 

 

4.1 Da Pré-História ao Colonialismo 

O movimento ambientalista tem uma trajetória que o torna diferente dos outros 

movimentos de massas, na medida em que não possui um início ou um líder bem definidos e 

sua evolução ocorreu lentamente alternando entre períodos de atividade e períodos de 

latência. O movimento em si surge no pós-guerra, no entanto, todo o cenário que culminou 

nesse momento foi sendo construído ao longo da evolução da sociedade e consequentemente 

da transformação da relação homem-natureza. Dessa forma, as primeiras questões ambientais 

como conhecemos hoje aparecem já na Antiguidade, com a formação de grandes civilizações 

(MCCORMICK, 1992). 

Diamond (1994) explora em seu artigo a ideia utópica que hoje temos dos antigos 

povos quanto à proteção ambiental.  Evidencia que apesar de considerarmos as sociedades 

pré-industriais como isentas da destruição de ecossistemas, muitas delas sofreram suicídio 

ecológico, mais conhecido na língua portuguesa como ecocídio
9
. Evidentemente o colapso de 

civilizações está intimamente relacionado a ocorrência de guerras e encontro com outros 

povos, no entanto, o desmatamento e a consequente erosão provocada são fortes candidatos de 

fatores determinantes ao declínio dessas sociedades
10

, como exemplo o autor cita a civilização 

Maia e a civilização Micênica. Apesar de comunidades pré-industriais terem tido problemas 

com o meio ambiente, elas não tinham todo o conhecimento que temos hoje ou ainda registros 

arqueológicos de outros povos que provavelmente sucumbiram ao ecocídio como forma de 

alerta
11

 (DIAMOND, 1994). 

O senso de sustentabilidade, por outro lado, esteve sempre presente e começou a ser 

desenvolvido desde o homem caçador-coletor, passando pela grande Antiguidade com seus 

modelos de desenvolvimento em comunidades e sendo distorcido conforme o homem se 

                                                

 

9 O ecocídio é definido como a destruição de ecossistemas ou a provocação de danos ambientais que coloquem 

em risco a sobrevivência dos habitantes do local (LAY et al, 2015). 
10 Sem conhecimento científico aprofundado sobre o processo de erosão decorrente do desmatamento, enchentes 

e perda dos nutrientes do solo eram comuns e resultavam na falta de lenha e comida (DIAMOND, 1994). 
11 É importante levar em conta o aumento de complexidade da sociedade moderna frente a sociedades antigas, o 

que reflete em novas soluções para antigas questões, no entanto, o cenário de devastação ambiental não só se 

repete, como se agravou enormemente.  
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tornava cada vez mais urbano e distante dos centros provedores de recursos. Pinto (2011) 

atribui o sucesso na montagem dos modelos autossustentados dos egipícios, hititas e cnossos à 

aproximação do homem urbano às comunidades rurais. Para o autor, a compreensão do elo 

entre o centro e o entorno fornecedor de produtos desenvolvia a noção de sustentabilidade
12

. 

A relação homem-natureza, no entanto, inicia-se concomitantemente ao surgimento 

da humanidade. O homem nômade vivia em busca de condições favoráveis do meio visando a 

sobrevivência e por ser totalmente vulnerável nessa configuração, atribuía explicações 

místicas para os fenômenos naturais, caracterizando o tipo de relação hoje conhecido como 

antropomorfismo. Quando dominou técnicas que lhe permitiram o assentamento em 

determinada região, tornando-se sedentário, ainda se sentia parte da natureza, no entanto, a 

criação de mitos para justificar seu lugar no cosmos ganhou espaço. Os primeiros filósofos 

gregos hoje estudados, os pré-socráticos, tiveram papel fundamental na construção da 

identidade do homem nesse momento, de forma que ele passa também a tentar entender os 

fenômenos naturais, além de fazer parte deles (NAVES; BERNARDES, 2014). 

Para Pelizzoli (2004) surge então o primeiro conceito de natureza – physis - e traz 

consigo um caráter dinâmico e unificador de tudo que existe, ou seja, vivo, visão que 

começaria a ser revertida com a revolução industrial. A criação do conceito de cidade pela 

civilização grega vem a seguir, representando o início de um maior distanciamento do homem 

e do meio. A prioridade passa então a ser o agrupamento social que se esboça e as leis que o 

acompanham como meio de preservação dos bens produzidos dentro dessa nova forma de 

organização, constituindo a mais nova noção de sobrevivência humana (NAVES; 

BERNARDES, 2014). 

Com a conceituação de fenômenos, objetos e comportamentos, o desenvolvimento 

intelectual e o ordenamento social ganham força e o conceito de cosmos passa a abranger 

                                                

 

12 Com a ascensão do mundo globalizado no século XXI, a distância entre os centros fornecedor e consumidor de 

produtos passou a ser abissal e as fronteiras políticas já não representam limites, quando é possível consumir 

itens produzidos do outro lado do globo. Esse distanciamento inibe o entendimento das consequências de 

escolhas diárias que fazemos como cidadãos do planeta Terra. Um exemplo claro desse cenário é o sal rosa do 

Himalaia, que se popularizou recentemente por conter menos sódio do que o sal tradicional utilizado na 

culinária, no entanto, logo em seguida, foi noticiado a existência de trabalho escravo nas minas de extração no 

sul do Paquistão. Enquanto é possível consumir produtos de origens sobre as quais temos pouco 

conhecimento/controle, mais recentemente na contramão desse processo emerge também um movimento de 

resgate aos valores socioambientais, onde as marcas se preocupam em estimular e fornecer consumo consciente, 

que reestabeleça a ligação entre consumidor e produtor, bem como empodere o ato de consumir (é o caso de 

eventos de black friday social ou marcas que divulgam informações acerca de sua linha de produção até o 

momento de consumo). 
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também as cidades e suas leis. Conforme crescem os espaços urbanos, observa-se a 

necessidade de delimitação de fronteiras e cada vez mais é reforçada a ideia de proteção dos 

bens produzidos dentro desses limites através do aumento de complexidade desse novo 

arranjo social, o que empurra a natureza para posição de plano de fundo
13

. Nessa nova forma 

de estruturação, mais categórica, o pensamento místico perde espaço para a racionalização 

dos fenômenos (NAVES; BERNARDES, 2014).  

Martello e Tocchetto (2012, p. 1972) definem esse ecossistema urbano que nasce 

como “produto técnico do homem” e chamam a atenção para um aspecto intrinsicamente 

humano: a cultura, que molda e é moldada pelo indivíduo ao longo do tempo. A relação 

preponderante sobre a natureza hoje já neste momento é de dominação, sempre em busca de 

benefício imediato, no entanto, apesar de lapidar cada vez mais sua faceta cultural, o homem 

jamais poderia romper sua relação com o meio por ser primeiramente um ser biológico. 

Com a introdução da agricultura e da criação de animais, o homem se fixou no 

território e deu início a uma nova forma de relação e consequentemente de cultura: a 

urbicenose. Este ecossistema é formado por elementos retirados da própria natureza e 

modificados pelo homem, onde importa mais a cultura e a comunidade humana que ali habita. 

Ainda para Wolanski (1989), a solução da crise ecológica é entender a cultura humana como 

parte integrante da natureza e exaltar a existência e desenvolvimento desta, em detrimento de 

sua objetificação.  

Esse novo espaço criado distanciou-se dos ecossistemas naturais, pois caracteriza-se 

pelo processamento e consumo e não pela produção, sendo antinatureza por excelência 

segundo Branco (1999) e reconhecido por Martello e Tocchetto (2012). De acordo com Odum 

(2000), por não possuir atividade de produção ou fixação de energia primária, a cidade não 

pode ser considerada um ecossistema verdadeiro. A cidade funciona, portanto, como destino 

final dos produtos de áreas externas. 

Por viver imerso em um local de grande enfoque no aspecto social do ser humano, 

enxergar-se como natureza propriamente dita é uma reconexão e reconstrução da relação que 

o homem tem com o meio e consigo mesmo. Essa forma de relacionar-se com o meio natural 

no ocidente tem forte influência da cultura europeia, fruto da civilização grega e das crenças 

                                                

 

13 Um dos maiores símbolos do século XXI é representado pelo computador da Microsoft com o plano de fundo 

de uma colina verde, o que é muito emblemático sobre nosso tempo histórico. 
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cristãs. Já o olhar do indígena, por exemplo, é bastante diferenciado, sendo caracterizado pelo 

sentimento de pertencimento em relação ao meio. 

O caráter antinatural do urbano se intensificaria com o surgimento da metafísica, 

quando o antropomorfismo dá espaço ao antropocentrismo. Se no império romano 

predominava a visão racional da natureza, com seu declínio e início da idade média, passa a 

predominar a visão mística, agora representada por um único Deus ao invés de diversas 

divindades (NAVES; BERNARDES, 2014). 

A visão dicotômica homem-natureza, por outro lado, se torna mais evidente nesse 

momento, podendo ser explicada, como sugerem Naves e Bernardes (2014) pela presença 

marcante da religião: o homem estaria sob tutela divina e hierarquicamente superior à 

natureza, do qual deve e pode desfrutar.  

Outros autores, como Pelizzoli (2004), acreditam que a posição de superioridade 

atribuída ao homem se deve à noção de sua condição divina (originada por uma interpretação 

literal da bíblia) e, portanto, não necessariamente uma dicotomia, mas ainda assim, entende o 

período como aquele no qual a dissociação se torna mais evidente. 

Para Coelho (1977
14

 apud MORIMOTO; SALVI), a frase “conhece-te a ti mesmo” 

marcou o início da cosmovisão antropocêntrica, já no período da Grécia clássica. Platão com 

sua filosofia racionalista exaltava a ideia em detrimento da realidade mundana – 

dessacralização da natureza -, forma de enxergar o mundo que se tornaria mais concreta rumo 

à idade média. No decorrer da história, a sucessão de mercantilismo, colonialismo, revolução 

científica e revolução industrial sedimentaram a visão racionalista, utilitarista
15

 e 

mecanicista
16

 do mundo. 

Para Pelizzoli (2004) a presença marcante da religião na idade média impediu o 

avanço da ciência, por isso, esse progresso só aconteceria mais tarde durante a revolução 

científica através do conhecimento baseado na comprovação empírica. René Descartes cria o 

que se convencionou chamar de método cartesiano, no qual a observação de evidências 

consiste na primeira etapa rumo à produção de conhecimento que vise o aproveitamento da 

natureza para benefício humano. Apesar de a revolução representar um momento de grande 

                                                

 

14 COELHO, Luiz Fernando. Introdução histórica a filosofia do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1977. 
15 A visão utilitarista entende o que o valor da natureza está apenas nos recursos que oferece ao homem. 
16 A visão mecanicista entende que a natureza funciona através de mecanismos e dessa forma, pode ser 

desvendada e totalmente compreendida. 
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oposição ao pensamento teológico da idade média como forma de explicar o funcionamento 

do mundo, nas duas configurações a natureza é um recurso a ser utilizado pelos homens. 

Enquanto o homem primitivo tinha uma forte veneração do meio natural embasada no medo 

do desconhecido e da sua grande dependência de sobrevivência, o homem desse momento 

histórico já se tornou um possuidor da natureza (NAVES; BERNARDES, 2014). 

Com o método cartesiano, a visão antropocêntrica teológica gradualmente se torna 

uma visão antropocêntrica cientificista predominante até hoje, na qual a dicotomia homem-

natureza é clara e o homem se sente superior às demais espécies devido a sua capacidade de 

raciocínio. Os inúmeros avanços científicos decorrentes desse modelo racional caminharam 

até culminar na revolução industrial, onde a tecnologia se torna a mais nova religião humana 

(NAVES; BERNARDES, 2014). O meio é tido como recurso inesgotável que fomenta o 

progresso industrial, alavancado pelas novas tecnologias e a preservação da natureza já é uma 

ideia muito distante para o homem produto dessa época, de forma que ela passa a se opor ao 

desenvolvimento
17

. Indo de encontro à sociedade tecnocrata e desenvolvimentista nascida 

com a revolução industrial, o movimento ambientalista começará a reconhecer limites de 

utilização dos recursos, ou de acordo com uma visão menos antropocêntrica, da natureza 

(NAVES; BERNARDES, 2014). 

Na modernidade, o conceito de desenvolvimento sustentável surgiria no Relatório de 

Brundtland justamente para ajudar a esboçar novas soluções para o aparente impasse entre 

preservação e desenvolvimento. Já no século XVI, foi feito o primeiro registro da ideia de 

sustentabilidade que se tem conhecimento, na província de Saxônia, através da palavra alemã 

Nachhaltigkeit e foi utilizada para se referir ao uso sustentável dos recursos florestais (BOFF, 

2012). 

Ainda de acordo com Boff (2012), em 1713, na Saxônia, foi escrito o primeiro 

tratado sobre sustentabilidade do mundo pelo capitão Hans Carl Von Carlowitz e em 1795 

Carl Georg Ludwig Hartig
18

 escreveu o livro “Indicação para a avaliação e descrição das 

                                                

 

17 Porto-Gonçalves (2004) em “O Desafio Ambiental” defende a ideia de que desenvolvimento se opõe a 

natureza, uma vez que é sinônimo de urbanização e consequentemente de construções humanas, como a cidade e 

a indústria, que afastam do meio natural. 
18 Consultar os dois volumes de HARTIG, Georg Ludwig. Anweisung zur Taxation und Beschreibung der 

Forste. Bey Georg Friedrich Heyer, 1804. Disponíveis em: 

<https://books.google.com.br/books/about/Anweisung_zur_Taxation_und_Beschreibung.html?id=_iMVAAAA

QAAJ&redir_esc=y> e 

<https://books.google.com.br/books/about/Anweisung_zur_Taxation_und_Beschreibung.html?id=EyQVAAAA
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florestas”, onde afirmava que deveríamos “usar as florestas de tal maneira que as futuras 

gerações tenham as mesmas vantagens que a atual” (apud BOFF, 2012).  

A decadência do sistema feudal aos poucos deu espaço para o desenvolvimento do 

mercantilismo, representando os primeiros passos do capitalismo. Tem início o processo de 

urbanização, onde antes existia uma sociedade majoritariamente rural. O colonialismo surge 

como um desdobramento do mercantilismo, onde as colônias são formas baratas de obtenção 

de matéria-prima, assim como de monopólio da venda de produtos manufaturados. 

Com a chegada do colonialismo, houve um choque entre o hierarquismo europeu e o 

perspectivismo das sociedades pré-modernas (principalmente as tribais). Isso porque essas 

enxergavam-se como pertencentes à natureza e cultivavam sentimento de comunidade com os 

outros seres. Como eram sociedades tecnologicamente simples, evitar a morte constituía 

tarefa diária, por isso tinham uma visão perspectivista de si mesmos, ou seja, ora eram 

espécies caçadas, ora espécies que caçavam, o que contribuía para o desenvolvimento do 

sentimento de igualdade com o meio (CABRAL, 2014). 

Para essas sociedades, não existia o conceito de natureza, porque a floresta fazia 

parte da sua ordem social. A forma com que os povos nativos americanos enxergam outros 

seres pode ser definida como perspectivismo cosmológico, ou seja, todo ser vivo possui 

consciência e cultura e está sob uma roupagem animal, mas possui uma forma interna como a 

forma humana, visível apenas para a própria espécie. Não se trata sobre o homem ser mais um 

animal em meio a tantos outros no planeta, mas sim do entendimento de que a visão de cada 

espécie sobre sua posição no mundo é singular (CASTRO, 2007).  

 

Assim, o modo como os seres humanos veem os animais e outras 

subjetividades que povoam o universo — deuses, espíritos, mortos, 

habitantes de outros níveis cósmicos, plantas, fenômenos meteorológicos, 
acidentes geográficos, objetos e artefatos —, é diverso do modo como esses 

seres veem os humanos e veem a si mesmos. Cada espécie de ser, a começar 

pela nossa própria espécie, vê-se a si mesma como humana. Assim, as onças 

se veem como gente: cada onça individual vê a si mesma e a seus 
semelhantes como seres humanos, organismos anatômica e funcionalmente 

idênticos aos nossos. Além disso, cada espécie ou tipo de ser vê certos 

elementos-chave de seu ambiente como se fossem objetos culturalmente 
elaborados ou definidos, como suportes de uma visada humana: o sangue 

dos animais que matam é visto pelas onças como cerveja de mandioca, o 

                                                                                                                                                   

 

QAAJ&redir_esc=y>. Acesso em 08 Jul. 2019. E também: GROBER, U. “Modewort mit tiefen Wurzeln. Kleine 

Begriffsgeschichte von sustainability und Nachhaltigkeit.” Jahrbuch Ökologie, 2003, p.167-175.  
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barreiro em que se espojam as antas é visto como uma grande casa 

cerimonial, os grilos que os espectros dos mortos comem são vistos por estes 

como peixes assados etc. Em contrapartida, os animais não veem os 
humanos como humanos. As onças, assim, nos veem como animais de presa: 

porcos selvagens, por exemplo. (...). Quanto aos porcos selvagens (isto é, 

aqueles seres que vemos como porcos selvagens), estes se também se veem 

como humanos, vendo, por exemplo, as frutas silvestres que comem como se 
fossem plantas cultivadas, enquanto veem a nós humanos como se fôssemos 

espíritos canibais — pois os matamos e comemos. Em suma: os humanos, 

em condições normais, veem os humanos como humanos e os animais como 
animais (e os espíritos como espíritos, ou melhor, não os veem; ver estes 

seres usualmente invisíveis é um signo seguro de que as ‘condições’ não são 

normais). Os animais predadores e os espíritos, de seu lado, veem os 

humanos como animais de presa, ao passo que os animais de presa veem os 

humanos como espíritos ou como animais predadores (CASTRO, 2007, p. 

8-9). 

 

Apesar de ter havido problemas ambientais em civilizações antigas e mesmo na 

Europa medieval, pouca importância foi dada a eles a longo prazo em parte devido ao seu 

caráter regional (e não global como atualmente), fazendo com que o movimento pelo meio 

ambiente comece a ser de fato delineado na segunda metade do século XIX (MCCORMICK, 

1992).  

Uma questão bastante comum na Europa medieval era a poluição do ar, intensificada 

pelo caráter compacto das cidades para facilitar sua logística de circulação de pessoas e 

produtos. A grande densidade populacional e verticalização das habitações faziam com que as 

ruas funcionassem como aprisionando o ar poluído. Episódios críticos de nevoeiro causado 

pela queima de carvão foram muito comuns em Londres, podendo ser observados até mesmo 

nos quadros de Monet em sua visita ao país, como mostra a Figura 4 (MAKRA; 

BRIMBLECOMBE, 2005). 
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Figura 4 - Pintura de Monet “The Thames below Westminster”, 1871. 

 

Fonte: Google Arts and Culture (2018)19. 

 

Outro exemplo é o aumento da alcalinidade do solo ocorrido nas planícies alagadas 

entre os rios Tigre e Eufrates, contribuindo para o declínio da agricultura suméria (MAKRA; 

BRIMBLECOMBE, 2004). Ou então na China, durante a dinastia Tang, quando as florestas 

foram desmatadas em um raio de 200 quilômetros a partir da capital tendo como objetivo a 

geração de calor e tinta (EPSTEIN, 1992). Ainda em tempos antigos, o desmatamento para 

construção de navios era muito comum, podendo ter contribuído para a diminuição da 

cobertura vegetal no território grego (MAKRA; BRIMBLECOMBLE, 2004). 

Esses episódios, apesar de significativos, restringiam-se a locais específicos e não 

encontravam eco em um mundo não globalizado, dessa forma, a preocupação com estas 

questões tornavam-se esporádicas. Além disso, o equilíbrio ambiental em muitos casos era 

restaurado rapidamente devido a menor escala de exploração comparada aos dias atuais.  

Makra e Brimblecombe (2004) destacam ainda que apesar de ser comum 

encontrarmos nas sociedades orientais uma cultura que historicamente preza mais pela 

vivência em harmonia com o meio, mesmo nessas em diversos episódios a pressão econômica 

modificou as prioridades do homem. 

                                                

 

19 Disponível em <https://artsandculture.google.com/asset/the-thames-below-westminster/IQEhkeOJmxv3qQ?hl=pt-BR> 

Acesso em 03 jul 2019. 
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4.2 Do Século XIX à Década de 1990 

Os primeiros grupos protecionistas surgiram na Grã-Bretanha na década de 1860 e as 

raízes do movimento se encontram na história natural e na era das descobertas científicas. 

Uma vez que se começa a compreender mais sobre a natureza, junto evolui o conhecimento 

sobre a exploração exercida pelo homem e consequentemente a vontade de preservar as 

espécies selvagens. Esse tipo de sentimento continua a se desenvolver e começa a abarcar a 

preservação do ambiente de uma forma geral, mesmo que no início a conservação de áreas 

verdes servisse como forma de escapar dos grandes centros urbanos (MCCORMICK, 1992). 

Não por coincidência a preservação começa a ganhar mais espaço no período que se 

segue à revolução industrial no primeiro país a experimentar o poder de produção das 

máquinas. A evolução da manufatura para o uso de máquinas aumentou o poder de produção, 

bem como a demanda por recursos naturais e o impacto no meio. As aglomerações urbanas 

começam a se tornar cada vez mais densas e o crescimento desordenado permitia a 

proliferação de doenças
20

 (REGO, 2013). 

Apesar de já haver episódios de poluição anteriores a este período, a maior parte dos 

produtos consumidos era basicamente de origem orgânica, enquanto a partir da 

implementação das indústrias, novas substâncias não biodegradáveis surgem, além do 

aumento da escala de produção e consequentemente de exploração. A esta altura, as cidades 

eram lugares hostis, cheia de imundice, cobertas de fumaça e sem serviços básicos de 

estrutura para a população (SILVA; CRISPIM, 2011). As condições duras de trabalho do 

proletariado e os problemas ambientais criados pelas indústrias geravam cada vez mais 

insatisfação (REGO, 2013). 

A negação do estilo de vida urbano e exaltação da natureza se revelariam também no 

movimento artístico através do arcadismo, no século XVII (popularizando a expressão em 

latim fugere urbem). A visão arcadiana sintetiza a relação de harmonia entre o homem e o 

meio e foi condensada no livro The Natural History of Selborne, de Gilbert White, um dos 

mais famosos naturalistas britânicos (MCCORMICK, 1992). É interessante observar que o 

movimento anterior ao arcadismo foi o barroco, de caráter urbano e cuja temática estava 

                                                

 

20 Na idade média, surgiram muitas epidemias como a peste negra, cujo espraiamento foi facilitado pelas 

condições ambientais e de higiene. A higienização precária foi um dos principais motivos para a reforma urbana 

de Paris, no século XIX, tão bem-sucedida que inspiraria diversas outras reformas ao redor do mundo, inclusive 

na cidade do Rio de Janeiro (TOURINHO, 2007). 
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centrada na dualidade razão/fé, motivado pelas reformas protestantes, o que reafirma o caráter 

cíclico da história. 

Os românticos e primitivistas
21

 também adeririam ao movimento, encontrando prazer 

em estar no meio natural, o que antes era considerado estranho e proibido. A intervenção 

humana passa a ser encarada como uma forma de prejudicar aquilo que era naturalmente belo 

e suficiente (HUGHES, 1975). 

Para Lowe (1983)
22

 citado por Mccormick (1992), no período vitoriano, a história 

natural se tornou um passatempo popular e uma forma de estar mais perto de Deus. Ainda que 

todo o desenvolvimento urbano se alicerçasse sobre a visão natureza-recurso, uma 

“consciência biocêntrica” (WORSTER, 1994) nasce para relembrar a interrelação do homem 

com a natureza e até mesmo a “intrarelação”. Nessa, Darwin teve um papel importante com a 

publicação sobre evolução (The Origin of Species) em 1859 resgatando a noção de que o 

homem era mais uma das diversas espécies constituintes dos ecossistemas terrestres. A nova 

consciência contribuiria para o surgimento de uma responsabilidade sobre as interferências na 

natureza (MCCORMICK, 1992). 

No século XVIII, de acordo com Lowe (1983), o termo “equilíbrio da natureza” se 

referia à forma resistente como a natureza garantia seu funcionamento mesmo frente às 

intervenções humanas, no século XIX, o termo ganha o sentido de um equilíbrio frágil. Ainda 

que no Período Vitoriano contemplar e estudar a natureza fossem preferências em detrimento 

da preservação, esse seria o pontapé para o início de outra fase do movimento, aquela que 

entende a delicadeza dos biossistemas. Conforme os naturalistas se aprofundavam em seus 

estudos, o desejo de preservação crescia frente ao reconhecimento do impacto da atividade 

humana (MCCOMIRCK, 1992).  

Nesse momento, devido a adoração de esportes campestres, a caça se torna muito 

popular (mesmo entre os naturalistas), mas o que realmente provoca maior polêmica é a 

matança de pássaros indiscriminada (SHEAIL, 1976). Assim, na década de 1860, surge a 

primeira causa protecionista popular, criticando a grande matança de pássaros para confecção 

de roupas femininas, o que aproximou o naturalismo do protecionismo (ALLEN, 1978). 

                                                

 

21 O primitivismo é a exaltação das sociedades pré-industriais e suas culturas.  
22 LOWE, Philip. Values and Institutions in the History of the British Nature Conservation. In: WARREN, 

Andrew; GOLSMITH, F.B. Conservation in Perspective. Londres,1983. 
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O desvio do olhar na direção do meio ambiente, ainda que tenha começado por uma 

pequena parcela da população, fez parte de um processo maior de insatisfação com o modelo 

urbano onde a indústria era o cerne da economia. Também são questionadas nesse momento 

as condições sociais, muitas vezes de miséria, assim como a ameaça à saúde humana que a 

poluição gerava (MCCORMICK, 1992). Essa última questão sendo traduzida na primeira lei 

contra poluição do mundo: a Lei dos Alcális
23

 em 1863 (ASHBY; ANDERSON, 1981).  

A aversão ao espaço criado em torno da indústria e aquilo que ela representava 

acabou estimulando a busca por espaços abertos e naturais como forma de lazer. Nesse 

contexto de busca por amenidades à vida urbana, surge o National Trust (1895), um 

organismo cujo objetivo era a aquisição de terras de valor cultural e natural, no entanto, a 

proteção de terras de valor histórico e cultural se tornou prioridade (SHEAIL, 1976). 

Considerava-se mais importante se opor a crueldade contra animais e limitar a caça do que 

criar áreas de preservação
24

. 

O movimento que toma conta do mundo então é o imperialismo, cujos preceitos se 

fundamentam no colonialismo, no entanto, por tratar-se de um processo em ocorrência no 

século XIX, a reação, ainda que incipiente, seria outra. Se no início da exploração as florestas 

eram vistas como obstáculos, conforme se desenvolviam na metrópole movimentos pelo meio 

ambiente, também não tardariam a aparecer nas regiões exploradas preocupações similares 

(MCCORMICK, 1992). 

A derrubada de florestas e principalmente a caça de animais eram os fatores mais 

chamativos e preocupantes, mas controlar os colonos era difícil, já que tinham como fonte de 

renda os produtos da caça e cada vez mais se dispersavam pelo território. Outras desordens 

ambientais, como a erosão do solo provocada pelo desmatamento também se faziam 

presentes, apesar da aparente abundância de terras e o poder do comércio de madeira frearem 

possíveis intervenções (GROVE, 1985
25

 apud MCCORMICK, 1992). A fauna e flora 

                                                

 

23 A lei dos Alcális foi a mais importante lei ambiental do século XIX no Reino Unido, tendo regulamentado a 

produção de alcális, conhecida por seu grande potencial poluidor. Em Liverpool, esta indústria transformou 

paisagens em locais que se assemelhavam a superfície da lua (ZIMMERMANN, 2013).  
24 Ainda que a primeira reserva natural na Grã-Bretanha tenha surgido em 1888, só depois da segunda guerra 

mundial, as áreas preservadas ganham maior apoio e surgem os parques nacionais – mesmo com um significado 

diferente do restante do mundo, uma vez que os parques conservavam a área rural como um todo e não apenas 

áreas virgens (MCCORMICK, 1992). 
25 GROVE, Richard. Incipient Conservationism in the Cape Colony and Emergence of Colonial Environmental 

Policies in Southern Africa. Ensaio não publicado apresentado em conferência: The Scramble for Resources: 

Conservation Policies in Africa, 1985. 
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abundantes em oposição a metrópole urbanizada davam a falsa sensação de que a exploração 

desenfreada não geraria problemas – foi o caso da Austrália
26

 (MACEWEN; MACEWEN, 

1981
27

 apud MCCORMICK, 1992). 

A partir da década de 1860, os governos começam a criar áreas naturais reservadas 

para lazer, representando um esboço do reconhecimento de valor do meio natural. Já na 

África, cuja exploração começara em 1652, surgiram as primeiras reações em 1658 com 

proclamações para controlar a derrubada florestal, o abate de pinguins e focas. O panorama no 

continente africano era tão preocupante que apesar de haver legislação para diminuição da 

caça em Natal (República Sul-Africana), a atividade avançava e somente entre 1872 e 1874, 

cinquenta toneladas de marfim foram apropriadas por caçadores nos atuais Botswana e 

Zimbabwe (TABLER, 1955
28

 apud MCCORMICK, 1992). Como forma de alerta, em 1883, 

morreu o último quaga no zoológico de Amsterdam
29

 e no mesmo mês foi fundado o primeiro 

organismo de conservação da vida selvagem na África do Sul, Natal Game Protection 

Association, além do estabelecimento de uma reserva de caça na república do Transvaal, que 

mais tarde se tornaria parte do Kruger National Park (MCCORMICK, 1992). 

Com os Estados Unidos não foi diferente: apesar de ter havido casos de preservação 

na costa leste, a maioria dos colonos enxergava as florestas como impedimento ao 

desenvolvimento. Da mesma forma que ocorreu na Grã-Bretanha, a história natural e o 

romantismo tiveram influência sobre o movimento ambiental. Enquanto o romantismo 

exaltava a beleza natural e o prazer de se estar cercado por natureza - muitos artistas se 

inspiraram na beleza da colônia americana nos séculos XVIII e XIX em suas obras – o estudo 

da história natural desenvolvia base teórica que serviria de justificativa para a preservação.  

Em 1872, é criado em solo americano o primeiro parque nacional do mundo, 

Yellowstone. O pioneirismo norte-americano pode ser explicado por alguns fatores essenciais, 

como: valorização da natureza; existência de terras em domínio público; padrão de 

                                                

 

26 Problema esse também enfrentado pelo Brasil até os dias atuais, como afirmam Drummond, Franco e Oliveira 

(2010, p.342): “A grandeza territorial e a farta disponibilidade de recursos naturais do país funcionam como 

inibidores de consciência e de políticas conservacionistas”. 
27 MACEWEN, Ann; MACEWEN, Malcolm. National Parks: Conservation or Cosmetics? Londres: George 

Allen & Unwin, 1981. 
28 TABLER, Eric C. The Far Interior. Cidade do Cabo: A. A. Balkema, 1955. 
29 É curioso como mesmo depois de mais de um século, ainda morrem os últimos indivíduos de espécies 

selvagens. Desde 2010 até a data de entrega deste trabalho, 431 espécies ao redor do globo foram consideradas 

como extintas pela International Union for Conservation of Nature. Para saber mais sobre a influência do 

homem neste processo, consulte o livro “A Sexta Extinção: Uma História Não Natural” de Elizabeth Kolbert. 
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colonização americano do Oeste para Leste e o mais importante, existência de áreas 

preservadas quando esse movimento ganhou força (NASH, 1970). As unidades de 

conservação começam então a tomar forma, abrindo caminho contrário à tendência 

expansionista e imediatista. De acordo com Pádua (1987), funcionam como resistência ao uso 

indiscriminado dos recursos naturais e ocupação desenfreada do território. 

É importante salientar que a valorização da natureza culminando na criação de áreas 

protegidas foi resultado de um longo processo, uma vez que no início da colonização, as 

florestas americanas eram vistas como ameaças físicas e míticas, olhar esse que foi se 

transformando com o decorrer do tempo a partir da influência do romantismo e naturalismo. 

Os trabalhos de Carl Von Linné, Charles Darwin e Alfred Russel também tiveram influência 

determinante estimulando a curiosidade e respeito pela natureza. Além disso, a independência 

em relação à Inglaterra fez o americano procurar algum elemento de identidade cultural 

nacional e na ausência de patrimônio histórico, artístico e arquitetônico como o europeu, o 

patrimônio natural foi o escolhido (NASH, 2014
30

 apud FRANCO; SCHITTINI; BRAZ, 

2015). Vale lembrar que a criação do parque de Yellowstone coexistiu com o espírito 

expansionista para o oeste americano, mas o pequeno grupo de intelectuais ambientalistas 

existentes sustentaria o surgimento de um maior número de defensores da natureza 

(FRANCO; SCHITTINI; BRAZ, 2015). 

Apesar de Yellowstone ter sido a primeira área protegida instituída tal como se 

conhece hoje, anteriormente na história, pedaços de terra foram demarcados para proteção 

como resposta a situações de crise específicas (THOMAS, 2010). O conceito em torno dessas 

áreas diz respeito à proteção da vida selvagem ameaçada pela civilização urbano-industrial e a 

preservação de um pedaço de natureza intocada. Diegues (1994) chama atenção para o fato de 

que essas ilhas de natureza primitiva funcionam, para o naturalismo do século passado, como 

fuga do cotidiano, resgatando o mito do paraíso perdido. 

Em 1900, o primeiro acordo ambiental do mundo é assinado em Londres, pela Grã-

Bretanha, França, Alemanha, Itália, Portugal e Congo Belga. Era a Convenção para a 

Preservação de Animais, Pássaros e Peixes na África. Apesar de seu objetivo parecer nobre, a 

preservação estava sendo implementada como forma de garantir a continuidade da atividade 

de caça (MCCORMICK, 1992). 

                                                

 

30 NASH, Roderick. Wilderness and the American Mind (Fifith ed.). New Haven: Yale University Press, 2014. 
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A convenção não teve efeitos práticos, no entanto, incentivou ações futuras, como 

seria o caso da fundação da primeira organização ambiental internacional (Society for the 

Preservation of the Wild Fauna of the Empire, hoje com o nome Fauna and Flora 

Preservation Society). A fundação tinha como objetivo preservar a vida de grandes mamíferos 

e pássaros nas colônias e seus patrocinadores ficaram conhecidos como penitent butchers
31

 

(FITTER, 1978
32

 apud MCCORMICK, 1992). 

Alguns naturalistas advertiram sobre o declínio da caça africana, como Carl Georg 

Schillings (MCCORMICK, 1992). Suas viagens à África renderam os livros In Wildest Africa 

(1901) e With Flashlight and Rifle (1907), onde afirma (SCHILLINGS, 1907, p.111, tradução 

da autora) 

 

Em nenhuma época na história, a humanidade presenciou um nível de 

desenvolvimento tão grande da indústria, de conhecimento e de cultura. (...) 
O emprego contínuo, de formas cada vez mais complexas, dos recursos 

oferecidos pela natureza para o homem, parece, ao mesmo tempo, o estar 

cegando para malefícios que se perpetuam todos os dias.  

 

Carl acreditava ser urgente e necessário reunir informações sobre a vida dos animais 

selvagens para elaborar medidas de proteção. 

 

  

                                                

 

31 A expressão “açougueiros penitentes” faz alusão a preservação como forma de manter o “estoque” de caça em 

equilíbrio. Enquanto metade dos patrocinadores era constituída por naturalistas, a outra metade era formada por 

caçadores interessados na manutenção da caça. Para saber mais sobre o tema, consulte The Penitent Butchers 

(Fitter, 1978). 
32 FITTER, Richard S. R.. The Penitent Butchers. Londres: Collins, 1978. 
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Figura 5 – Fotografia retirada do livro With Flashlight and Rifle p. 231 e 232 

 

Fonte: Livro With Flashlight and Rifle, 190633. 

 

Em 1909, protecionistas europeus propuseram no International Congress for the 

Protection of Nature, em Paris, a criação de um organismo internacional pelo meio ambiente 

(BOARDMAN, 1981).  Em 1913, foi criada a Consultative Commission For The 

International Protection Of Nature, em Berna, com o objetivo de coletar informações que 

embasassem a proteção da natureza, assim como para promover a causa. Com o advento da 

primeira guerra mundial, a comissão foi encerrada (MCCORMICK, 1992). 

No início do século XX, uma marcante ruptura no movimento ambientalista 

americano ocorreu entre aqueles opostos ao desenvolvimentismo
34

: a divisão entre 

preservacionistas e conservacionistas. Os primeiros defendiam a preservação das áreas 

virgens com uso apenas para fins educativos e recreativos enquanto esses defendiam a 

exploração dos recursos dessas áreas de forma sustentável. Essa dicotomia preservação x 

conservação veio a público em 1886, quando uma comissão foi formada a fim de avaliar o 

estado das florestas dos Estados Unidos. O trabalho concluiu que as florestas se encontravam 

em situação de risco e alguns estudiosos (dentre eles Pinchot e Sargent) defendiam que elas 

não deveriam ser fechadas à ocupação e sim adaptadas ao uso sustentável
35

 (MCCORMICK, 

1992). 

                                                

 

33 Disponível em <http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/125/1252578172.pdf> Acesso em 03 jul 2019. 
34 Desenvolvimentismo aqui se refere a defesa do desenvolvimento econômico sem considerar a proteção 

natural. 
35 Em 1972, o filósofo norueguês Aarne Naess, cria o termo ecologia profunda para se referir a visão ecocêntrica 

do universo, viés que será desenvolvido ao longo dos anos, defendendo o valor intrínseco da vida humana e não 
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A questão dos pássaros foi a única que obteve avanços significativos a nível 

internacional até a segunda guerra mundial, com a assinatura do acordo sobre pássaros 

migratórios entre EUA e Grã-Bretanha (em nome do Canadá) em 1916; a fundação do 

International Commitee for Bird Protection
36

, em 1922, em Londres; a assinatura do Tratado 

sobre os Pássaros Migratórios em 1937 pelos EUA, México e Canadá. Até 1940, o Society for 

the Preservation of the Wild Fauna of the Empire (SPWFE), International Office for the 

Protection of Nature (IOPN), International Council for Bird Preservation (ICBP), a 

Convenção para a Preservação de Animais, Pássaros e Peixes na África e a Convenção sobre 

a Proteção da Natureza e a Preservação da Vida Selvagem no Hemisfério Ocidental
37

 

representavam o começo de um ambientalismo internacional. Apesar de suas diferenças, os 

movimentos conservacionista e preservacionista tinham interesse na internacionalização da 

causa ambiental, porém a segunda guerra mundial ditaria um novo ritmo ao movimento 

(MCCORMICK, 1992). 

Para o verão de 1949, foi marcada a United Nations Scientific Conference on the 

Conservation and Utilization of Resources (UNSCCUR)
38

 com o objetivo de analisar a 

conservação dos recursos naturais frente à reconstrução de muitos países no pós-guerra 

(MCCORMICK, 1992, p.46). Uma das grandes preocupações no pós-guerra se referia a 

segurança alimentar.  

 

Tornou-se claro para diversos economistas e conservacionistas que o mau 

gerenciamento dos recursos e o crescimento populacional eram obstáculos 
para a solução da crise de alimentos 

 

Em Limits of the Earth (1953), Osborn argumenta que as nações e culturas 

floresceram enquanto os recursos se mostraram suficientes para suas necessidade básicas, 

assim como para sustentar suas economias, ou seja, os períodos de grandes civilizações 

estariam relacionados a suficiência enquanto os momentos de decadência estão relacionados a 

                                                                                                                                                   

 

humana independente do utilitarismo (DIEGUES, 1994). Já o conservacionismo daria origem à ecologia 

superficial, onde se entende a natureza como recurso a ser utilizado pelo homem. 
36 Tornaria-se mais tarde o International Council for Bird Preservation (MCCORMICK, 1992). 
37 A convenção, do ponto de vista da conservação, abrangia o controle de comércio de animais, a proteção de 

áreas virgens, condições de proteção a determinadas espécies, criação de novos parques e legislação dentre 

outros tópicos. Isso significa que era um avanço enorme para seu tempo, no entanto, só oito países assinaram e a 

organização caiu no esquecimento (MCCORMICK, 1992). 
38 Para McCormick (1992, p.54), “Inquestionavelmente, a UNSCCUR foi o primeiro marco importante na 

ascensão do movimento ambientalista internacional.”  
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uma demanda por recursos ambientais maior do que o possível. O novo ritmo de crescimento 

do planeta fazia surgir a dúvida: há recursos suficientes para todos? Osborn se baseou na 

relação entre destruição ambiental e queda da sociedade, como acredita ter ocorrido em Roma 

e na Grécia (MCCORMICK, 1992). 

Nesse período, a teoria de Malthus ressurge com os neomalthusianos. Em sua obra 

An Essay on the Principle of Population (1798), Malthus chamou atenção para o crescimento 

demográfico acentuado que a sociedade presenciava - a partir da Revolução Industrial, a 

população começou a crescer rapidamente. De acordo com o autor inglês, a população no 

mundo crescia de forma exponencial enquanto a produção de alimentos aritmeticamente, o 

que faria a estrutura social vigente colapsar. Atribuía ao crescimento demográfico as mazelas 

sociais, ignorando o que era provocado pelo próprio sistema capitalista, cada vez mais 

fortalecido (LIMA, 2013). 

Os neomalthusianos aparecem em momento similar aos malthusianos, quando no 

pós-guerra os países subdesenvolvidos experimentam um grande progresso na área sanitária e 

de saúde pública dos centros urbanos, provocando uma explosão demográfica (UNFPA, 

2011). Esse grupo sugere o controle de natalidade através de métodos contraceptivos como 

forma de resolver a miséria e fome de parte da população. No entanto, de acordo com Lucci et 

al (2005), apenas uma distribuição de renda mais justa se mostra eficiente para diminuir o 

crescimento populacional e assim melhorar a qualidade de vida. Ao contrário do que os 

neomalthusianos previram, diversos países subdesenvolvidos adotaram medidas antinatalistas 

e a miséria/fome ainda se fazem presente (FONTANA et al, 2015). 

De acordo com Rodrigues (2009), os neomalthusianos do movimento ambientalista 

especificamente vestiram uma “indumentária verde” em Malthus alegando que o crescimento 

populacional e também o aumento das necessidades humanas associadas não só provocaria a 

disputa por alimentos, mas sim a escassez de todos os recursos da Terra. Muitos estudiosos 

surgiram com trabalhos sobre o tema, como o livro The Population Bomb (1968) e Tragedy of 

Commons (1968). Nesta obra, Hardin retoma a tese sobre as áreas comuns, criada por William 

Forster Lloyd, e defende a visão de um futuro caótico para a Terra alegando a impossibilidade 

de solução tecnológica para o problema ambiental e a necessidade de regulamentação da 

liberdade para procriação. Em The Population Bomb, Ehrlich defendia o controle da 

natalidade como forma de evitar a fome que previa para os anos 70/80, ocasionada pela 

demanda excessiva e não suprida de alimentos, cujo aumento da produção para acompanhar o 
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ritmo populacional tenderia a deteriorar os recursos terrestres, tornando a situação ainda mais 

caótica (MCCORMICK, 1992).  

Barry Commoner foi outro nome importante neste contexto, cuja publicação mais 

famosa foi The Closing Circle, em 1971. Nesta, defendia a ideia de que a tecnologia 

defeituosa era a principal causa dos problemas ambientais e não o crescimento populacional. 

Acreditava que o uso de materiais não biodegradáveis e agressivos ao meio ambiente eram 

produto de uma tecnologia falha, que ocasionaria a destruição dos recursos a longo prazo 

(MCCORMICK, 1992).  

Apesar de estes trabalhos conterem ideias polêmicas, trouxeram uma contribuição 

importante para o movimento ecológico. A noção de finitude dos recursos delineou limites ao 

modo de vida humano, e estes precisam ser constantemente reforçados até hoje
39

. Ainda que 

as conclusões de Hardin sejam controversas, em seu artigo sobre as áreas comuns (1968, 

p.1244, tradução nossa), a frase “Todo homem está preso em um sistema que o incentiva a 

aumentar seu rebanho sem limites – em um mundo limitado” continua representando 

fielmente o mundo atual, no que tange os hábitos de consumo (FRACALANZA; 

BONACELLI, 2015, p.102). 

 

Passado meio século do contexto da eclosão do Movimento 
Conservacionista norte-americano, o pensamento ambientalista parece ter 

sido ofuscado pelos horrores de duas grandes guerras, entremeadas por um 

período de profunda recessão mundial, da emergência de Estados totalitários, 
do holocausto e das explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki.  

 

Se por um lado, o fim da guerra trouxe debates acerca do desenvolvimento dos 

países, também trouxe os Estados Unidos emergindo como potência mundial e instaurando o 

                                                

 

39 Toda obra, por mais que contenha ideias que se mostram equivocadas ao longo do tempo, acrescenta reflexão 
ao tema de estudo. O conceito de pegada ecológica, por exemplo, dialoga perfeitamente com os limites de 

sustentação do planeta e está incorporado às discussões ambientais atuais. Além disso, é importante refletir sobre 

o tamanho da população humana do ponto de vista puramente ecológico: toda população de qualquer espécie que 

começa a experimentar taxas de crescimento aceleradas, atinge um patamar onde os recursos começam a se 

tornar escassos provocando um declínio populacional como forma de garantir o equilíbrio da natureza. Então as 

populações que serviam como fonte de alimento àquela e as populações que compartilhavam o mesmo nicho 

ecológico daquela voltam a crescer. Por ter o aspecto racional e cultural bastante desenvolvidos, a população 

humana tenta evitar as consequências ecológicas de sua superpopulação através do emprego de tecnologias, por 

exemplo, no entanto, o uso excessivo dos recursos não prejudica só o que convencionamos chamar de natureza, 

mas também o próprio indivíduo humano. Diversos autores têm mostrado a relação entre diminuição da 

expectativa de vida e a má qualidade ambiental, bem como a diminuição da qualidade de vida, o que representa 

uma forma de equilíbrio ecológico. 
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American way of life
40

, como forma de expandir a sociedade de consumo (Figura 6). Agora 

predominava o consumo excessivo com padrão de vida elevado em contraste com o 

progressismo do final do século XVIII e início do século XIX e neste contexto, as previsões 

sobre escassez de recursos pareciam não encontrar embasamento para o olhar do cidadão 

leigo (MCCORMICK, 1992).  

 

Figura 6 – Propaganda do American way of life na Califórnia, 1937 

 

Fonte: Mashable41.  

 

No começo dos anos 60, começa a surgir o novo ambientalismo, não mais focado 

como antes apenas na conservação da natureza e de recursos, mas sim em todas as facetas da 

relação humana com o meio. O sistema capitalista passa a ser questionado. Por volta de 1970, 

não há mais receio quanto ao assunto ambiental, ele ganha um público muito maior do que 

nos anos 50 e trata de questões mais globais (MCCORMICK, 1992). 

                                                

 

40 “American way of life é o modo de vida norte-americano propagado pelos Estados Unidos durante a Guerra 

Fria, valorizando o capitalismo e depreciando o socialismo” (MAGNOLI, 2004, p.85). Designa a cultura 

estadunidense e foi bastante utilizada pela mídia no período da guerra fria como forma de promover e manter a 

supremacia deste país no mundo. Suas bases são democracia livre, produção/expansão econômica sem limites, 

liberdade e busca pela felicidade. Apesar de criticada por muitos intelectuais europeus por esmorecer a cultura 

local, a cultura americana e a busca por bens de consumo para uma vida mais confortável passaram a ser o 

desejo de diversas pessoas ao redor do globo, cuja vida no pós-guerra tornava-se menos pesarosa. A mídia e 

especialmente a popularização da televisão tiveram papel primordial na divulgação deste estilo de vida, seja por 

meio de filmes ou anúncios (AFONSO, 2015). “O American way of life era um dos meios de atingir as bases 

populares, e angariar apoio através do desejo de viver a felicidade transposta pela midiatização da dita 

“sociedade americana” (AFONSO, 2015, p.246). 
41 Disponível em <https://mashable.com/2017/04/01/the-american-way/> Acesso 03 jul 2019. 
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Se antes importava o debate entre a natureza crua dos protecionistas e a 

administração dos recursos dos conservacionistas, nessa nova fase importa a sobrevivência 

humana frente a relação desastrosa com o meio natural. O homem entende melhor seu lugar 

na natureza, a fragilidade da configuração atual e por consequência a questão assume o caráter 

de crise. Além disso, enquanto o protecionismo era basicamente filantrópico e o 

conservacionismo baseava-se na economia, o apelo agora é político (MCCORMICK, 1992). 

De acordo com Cotgrove (1982), a mensagem passada pelo novo ambientalismo era 

de que os desastres ambientais consequentes do modelo vigente só poderiam ser evitados caso 

houvesse mudanças nos valores das sociedades industriais. McCormick (1992) estabelece seis 

fatores que teriam sido fundamentais para o despertar dessa nova fase: aumento do número de 

ambientalistas, era dos testes atômicos, a publicação do livro Silent Spring, diversos desastres 

ambientais com ampla divulgação, avanços na ciência e influência de outros movimentos 

sociais. 

O crescimento econômico prolongado foi um fator presente nos quatro momentos de 

maior pulsão do movimento ambiental (década de 1890, final dos anos 20, final dos anos 50 e 

começo dos anos 70) (LOWE, 1980 apud MCCORMICK, 1992). Quanto mais bens as 

pessoas acumulavam, mais passavam a questionar os custos externos desse estilo de vida, 

assim como a valorizar imaterialidades
42

. O novo ambientalismo teve sua trajetória 

intimamente relacionada aos movimentos sociais, de forma que a crise de Suez, a guerra fria, 

a ameaça de guerra nuclear e as desigualdades raciais somadas a uma economia crescente e a 

deterioração ambiental fizeram crescer a frustração com os governos, onde entra o caráter 

ativista do movimento (COTGROVE, 1982). Acreditava-se que só a ação direta poderia 

chamar a atenção do governo para assuntos até então não convencionais. 

Todo esse movimento de ação estourou nos anos 60/70, no entanto tem suas raízes 

nos anos 50, quando a Europa começou a se recuperar da guerra, os EUA se recuperaram da 

crise de 1929, a taxa de mortalidade estava declinando e havia esperança na capacidade dos 

governos em resolver os problemas, possivelmente em decorrência do cenário anterior de 

desânimo devido as guerras mundiais. Os anos 50 foram marcados então pela prosperidade da 

classe média e inevitavelmente pelo aumento da desigualdade social (MCCORMICK, 1992). 

                                                

 

42 Esse tipo de comportamento muitas vezes pode não ser verdade para períodos de curto prazo e para ações 

individuais, mas a sociedade como um todo tende a ter mais consciência conforme enxerga os custos associados 

ao estilo de vida, enquanto coletivo. 
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No pós-guerra, Estados Unidos, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), Grã-Bretanha e França começam os testes nucleares para criação de bombas 

atômicas. Antes de ser uma questão ambiental, a era atômica trazia perigos à segurança global 

e trouxe à público a ideia de que a tecnologia poderia causar contaminação ambiental, assim 

como trouxe os conceitos de problema ambiental e meio ambiente globais. Os testes 

atmosféricos ocorreram entre 1949 e 1963, ano de assinatura do Tratado de Proibição Parcial 

de Testes Nucleares
43

 e geraram diversos desastres: contaminação de peixes na costa japonesa 

e dos tripulantes do navio Fukuryu Maru pelo teste atômico BRAVO dos EUA; chuva de 

granizo anormalmente radioativa que ocorreu na Austrália em função de testes atômicos 

britânicos em 1952; chuva radioativa que caiu sobre o estado de Nova York em 1953, depois 

de um teste atômico em Nevada entre tantos outros (MCCORMICK, 1992). 

A precipitação nuclear passou a chamar atenção de cientistas e em 1958, é criado o 

Saint Louis Citizens' Committee for Nuclear Information nos EUA com o objetivo de divulgar 

sobre o fenômeno. Quando o período de testes foi iniciado, esta não era uma preocupação 

para a sociedade, mas conforme as precipitações se tornaram mais frequentes, o tema foi 

ganhando destaque até o momento em que a precipitação foi apontada como uma das 

justificativas para assinatura do tratado. Barry Commoner (1971), um dos criadores do 

comitê, entende que os testes mostraram pouco conhecimento sobre o meio ambiente, visto 

que se acreditava que a precipitação poderia ficar durante anos na estratosfera, quando na 

realidade ela retornava em questão de meses até a troposfera. Apesar de não ser a principal 

motivação do tratado, a questão ambiental assumia grande importância, por ser vista como 

objetivo secundário do acordo - “pôr um termo à contaminação do meio ambiente humano por 

substâncias radioativas” (DUPUY; HAMMERMAN, 1973) - e chegou a ser mencionada pelo 

presidente Kennedy como segunda principal vantagem da assinatura em seu discurso na 

televisão e rádio para o país. 

Um acontecimento de menor escala, no entanto de grande repercussão foi o 

lançamento do livro Silent Spring de Rachel Carson, onde a cientista expõe os efeitos sobre a 

fauna e flora do uso de um agrotóxico utilizado em larga escala à época nos Estados Unidos, o 

DDT (diclorodifeniltricloroetano). O debate em torno do livro se deveu a sua abordagem não 

apenas econômica como tantos outros antes, mas também ecológico. Ademais, o enfoque em 

                                                

 

43 O termo parcial se refere a proibição dos testes nucleares atmosféricos, sem restrição para os testes 

subterrâneos. 
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apenas uma problemática, a retirada desta dos círculos acadêmicos para tradução em um 

material acessível ao público leigo e seu tom alarmista contribuíram para seu sucesso 

(GRAHAM, 1970). 

O DDT era amplamente utilizado ao redor do mundo por ser barato e de fácil 

produção e começou a ser comercializado antes do estudo de seus efeitos ambientais, no 

entanto, após todo o debate suscitado, a pulverização aérea foi proibida em diversos estados 

americanos e o procedimento de registro dos pesticidas foi aprimorado
44

 (MCCORMICK, 

1992). 

Entre 1966 e 1972, ocorreram diversos desastres ambientais ao redor do mundo que 

serviriam para dar força à questão já levantada pelos testes nucleares e por Silent Spring. É 

importante deixar claro a existência de outros acidentes ambientais anteriores a esse período, 

porém é apenas a partir de 1960 que o público está sensibilizado o suficiente pela questão 

ambiental para que essas tragédias tivessem maior repercussão. São alguns exemplos de 

desastres neste período: desmoronamento de uma pilha de resíduos de mina no sul do país de 

Gales, resultando na morte de 144 pessoas (aproximadamente 80% delas eram crianças) em 

1966; naufrágio do navio petroleiro Torrey Canyon em 1967 no sudoeste da Inglaterra com o 

derramamento de 117 mil toneladas de petróleo cru; poluição intensa por quilômetros do 

litoral da Califórnia devido a um jorro de petróleo na plataforma de petróleo da Companhia 

Union Oil em 1969; contaminação por mercúrio na Baía de Minamata, Japão, cuja produção 

química havia iniciado em 1939
45

 (MCCORMICK, 1992). 

Esse conjunto de desastres em um período de sensibilidade e receptividade maior 

para o assunto ambiental só fez agravar as preocupações (MCCORMICK, 1992, p.75). 

 

As pessoas estavam sensibilizadas para os custos potenciais de um 

desenvolvimento econômico descuidado e passaram a emprestar um apoio 
crescente a uma série de campanhas ambientais locais e nacionais, as quais 

recebiam ampla cobertura dos meios de comunicação de massa.  

 

                                                

 

44 Na década de 70, o DDT foi banido de vários países e está banido no Brasil apenas desde 2009.   
45 Em 1956, as famílias de pescadores já tinham desordens associadas a poluição, culminando no pagamento de 

pequenas indenizações as vítimas da doença, apesar de a companhia responsável ter negado relação entre a 

substância e os sintomas (MCCORMICK, 1992). 
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Esse novo momento do ambientalismo deixou de lado a proteção da natureza e dos 

espaços abertos e trouxe como foco a poluição (WADDINGTON, 1975
46

 apud 

MCCORMICK, 1992). 

Pesquisadores como Rachel Carson, que trouxeram a público questões científicas, 

eram muito criticados pela falta de precisão dos seus dados por aqueles descrentes do 

movimento que ganhava massa. Por isso, como forma de embasar as teorias, houve amplo 

incremento na pesquisa científica internacional sobre meio ambiente. A organização que 

“liderou” essa tendência foi o International Biological Programme (IBP), lançado em julho 

de 1964. O programa foi extremamente importante por permitir o contato entre especialistas 

de diferentes países, assim como por produzir quarenta volumes de descobertas catalisando 

novos programas de pesquisa ambiental e sensibilizando ainda mais o mundo para as ameaças 

enfrentadas pela biosfera (MCCORMICK, 1992). 

A influência de outros movimentos sociais foi outro fator de grande peso para o 

surgimento do ambientalismo dos anos 70. O clima de ativismo criado principalmente pelo 

movimento dos direitos civis beneficiou o ambientalismo, apesar da natureza muito distinta 

destes movimentos em se tratando do público que cativavam. Enquanto o movimento aqui 

retratado tinha uma aderência maior da classe média (em sua maior parte branca), lutas sociais 

por justiça econômica, social e pelos direitos civis atraíam público de menor renda (ZINGER; 

DALSEMER; MAGARGLE, 1973). De certa forma, o ambientalismo acabava rivalizando 

com os direitos civis, o que fazia muitos ativistas pensarem que o dinheiro da classe média 

seria desviado para uma causa menos nobre (MCCORMICK, 1992)
47

. 

O jornalista americano James Ridgeway, à época, chegou a dizer que o movimento 

ecológico era remoto, separado e isolado da onda revolucionária que estava varrendo a 

sociedade americana ( ... ) [o movimento] “não tem posição sobre guerra, repressão política, 

negros, pobres, ou qualquer outro fator que tenha criado correntes de tensão na sociedade" 

(RIDGEWAY, 1970
48

 apud MCCORMICK, 1992). Apesar das divergências, o movimento 

pelos direitos civis foi fundamental por ter ensinado técnicas de protesto efetivo à sociedade. 

                                                

 

46 WADDINGTON, C. H.. The Evolution of IBP. Org. Barton Worthington. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1975. 
47 Essa discussão acabou sendo incorporada no conceito de mundo sustentável, de forma que a igualdade social é 

tida como premissa. Entendeu-se com o tempo que falar de sustentabilidade sem falar no aspecto social, era não 

só incompleto como também ineficaz. 
48 RIDGEWAY, James. The Politics of Ecology. Nova York: E. P. Dutton and Co, 1970. 
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O movimento pelo desarmamento nuclear também teve grande influência no ambientalismo, 

uma vez que tinha em comum a busca por um maior controle sobre a tecnologia e seu impacto 

na vida humana (MCCORMICK, 1992). 

O movimento contra a guerra do Vietnã também trouxe contribuição para o 

movimento verde. Os campi universitários tornaram-se centros de protestos por todo os 

Estados Unidos, reunindo estudantes que estavam descontentes com a sociedade de forma 

generalizada, sentimento que seria expresso pela oposição à guerra (MCCORMICK, 1992). 

Não só nos EUA, mas também em outros países industrializados no final da década de 60, 

ocorreram protestos estudantis, cuja principal característica que os diferia de outros, segundo 

a Crisis at Columbia Cox Comission, era a maior sensibilidade de seus protestantes às 

questões públicas e maior sofisticação nas táticas políticas (COX COMMISSION, 1968
49

 

apud MCCORMICK, 1992). 

A discriminação racial e a guerra do Vietnã e seus rumos imorais eram vistas como 

símbolos do fracasso dos sistemas sociais que existiam e a degradação do meio ambiente 

encontrou espaço nesse conjunto. McCormick (1992, p.78) completa:  

 

Materialismo, tecnologia, poder, lucro e crescimento eram caracterizados 

como símbolos do que havia de pior na sociedade ocidental e como ameaças 

para o meio ambiente.  

 

O ambientalismo nutriu a contracultura e encontrou base no movimento hippie, de 

forma que o retorno às áreas de natureza era visto como o “único caminho para manter os 

valores da terra em mundo materialista” (MCCORMICK, 1992, p. 78). 

Para Fox (1981) após passar por esse período histórico turbulento, o movimento 

ambiental amadurece, aprendendo muito com as outras mobilizações. E foi quando as 

mobilizações contra a guerra e a favor dos direitos civis perderam força que muitos ativistas 

“investiram” em um pensamento mais verde.   

Anthony Downs (1972) defende que as questões sociais que despertam o interesse do 

público americano geralmente têm cinco fases: 1 – estágio pré-problema, 2 – estágio de 

descoberta alarmada, frequentemente deflagrado por uma série de acontecimentos que 

                                                

 

49 COX COMMISSION. Crisis at Columbia: Report of the Fact-Finding Commission Appointed to Investigate 

the Disturbances at Columbia University in April and May 1968. Nova York: Vintage Books, 1968. 
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revelam a existência do problema, caracterizado por euforia 3 – estágio realista, onde o 

problema é encarado de forma racional e menos eufórica, 4 – declínio gradual de interesse 

pelo público e 5 – estágio pós-problema, quando é esquecido.  

De acordo com McCormick (1992), o novo ambientalismo surgido nas décadas de 

60/70 corresponde às três primeiras fases do modelo na Europa Ocidental e Estados Unidos. 

Encontra-se alojado no estágio 3, em que existe uma reação menos emocional e mais 

calculada aos problemas ambientais, tornando-se “uma questão central das políticas públicas”. 

O autor observa ainda que o problema ambiental consegue atrair maior atenção do que outras 

questões porque tem caráter universal e acredita que Downs falha por não considerar a 

integração das questões levantadas por políticas públicas, o que as impede de caírem nos 

estágios de maior esquecimento. 

No ano de 1966, o mundo é agraciado com a publicação das primeiras fotografias 

tiradas da Terra no espaço, o que viria a reforçar a ideia dos recursos limitados (CLARKE, 

1985).  

Em julho de 1965, Adlai Stevenson, embaixador americano das Nações Unidas, usou 

em seu discurso (preparado por Barbara Ward
50

) a metáfora da Terra como uma nave 

espacial, onde a humanidade vivia dependente de recursos limitados. Em 1966, o tema seria 

desenvolvido por Kenneth Boulding (1966), economista da Universidade de Michigan, que 

associou uma economia exploratória e romântica (onde consumo e produção eram benéficos) 

à expressão “economia cowboy”, enquanto a “economia do homem espacial” seria aquela 

caracterizada pela manutenção de estoques, minimização de produção e onde o sucesso é 

representado pela natureza, qualidade e complexidade do estoque total de capital. 

E foi por essa trajetória que em 1970, o movimento ambiental se colocava de fato 

como um movimento de massas presente, com as questões ambientais de interesse entrando 

em agendas de políticas públicas, a ciência comprovando previsões negativas acerca da 

natureza e fomentando o debate sobre os limites do crescimento. Todas essas mudanças que 

trouxeram impulso a trajetória verde, tiveram como marco simbólico o primeiro Dia da Terra 

(Figura 7) – maior manifestação ambientalista da história - realizado em 22 de abril de 1970 

(MCCORMICK, 1992). 

                                                

 

50 Barbara Ward (1914-1981) foi uma intelectual britânica que trouxe grandes contribuições para o movimento 

ambiental. Tornou-se bastante conhecida por suas palestras, muitas das quais foram transcritas sendo publicadas 

como livros. Defendeu fortemente o desenvolvimento sustentável antes mesmo do termo surgir na modernidade. 
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Figura 7 – Ativistas no primeiro Dia da Terra, em 1970 

 
Fonte: Life Gate, 201651. 

 

Entraram em cena então os profetas do apocalipse, como ficaram conhecidos os 

teóricos e filósofos ambientais cujas previsões para o planeta eram trágicas (MCCORMICK, 

1992). 

O relatório The Limits to Growth, produzido pelo Massashusets Institute of 

Technology (MIT) sob encomenda do Clube de Roma - hoje uma organização não 

governamental formada por cientistas, economistas, empresários e membros da sociedade 

civil, que tem como objetivo conduzir pesquisas e promover debates sobre desafios globais 

que a humanidade enfrenta (Club of Rome
52

) – foi um importante marco deste capítulo da 

trajetória ambientalista. Surgiu em 1968 com 30 pesquisadores, chegando a mais de uma 

centena em 1972, quando seu relatório mais famoso foi lançado. Mota et al (2008, p.12) 

definem como principal conclusão do relatório:  

 

(...) a sociedade industrial estava excedendo a maioria dos limites ecológicos 

e que, se mantidas as tendências de crescimento da população mundial, a 

industrialização, a poluição, a produção de comida e a intensidade de uso 
dos recursos naturais, o limite para o crescimento do planeta seria atingido 

em até 200 ou 300 anos. 

 

                                                

 

51 Disponível em <https://www.lifegate.com/people/news/the-history-of-earth-day> Acesso em 03 jul 2019 
52 Disponível em <https://www.clubofrome.org/> Acesso 03 jul 2019 
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Esta previsão recebeu muitas críticas, o que acabou sendo essencial para trazer a 

questão ambiental para os holofotes em escala global. Algumas obras tiveram o mesmo papel, 

como o já mencionado Silent Spring, This Endangered Planet, Blueprint for Survival, 

Exploring New Ethics for Survival e The Tragedy of Commons, no entanto The Limits to 

Growth, de acordo com Oliveira (2006) é a mais importante dentre elas por colocar a temática 

na agenda política global. 

Dividindo a situação ambiental em três possíveis futuros cenários (world 1, 2 e 3), 

seu tom alarmista indicava a necessidade de mudança de contenção do crescimento 

econômico (da forma como se conhecia) a fim de evitar um futuro desolador. A contenção do 

crescimento não significaria contenção do desenvolvimento e os países desenvolvidos 

deveriam ser os primeiros a adotar nova postura, ajudando os países menos desenvolvidos a 

acelerarem seu crescimento em um espaço de tempo mais curto. A crítica mais abrangente ao 

relatório foi realizada por 13 ensaístas da Universidade de Sussex da Grã-Bretanha e pode ser 

resumida em dois pontos principais: carência de dados e modelo computacional não 

condizente com a realidade (MCCORMICK, 1992). 

A equipe argumentava ainda que o debate crescimento versus não crescimento 

ignorava pontos como a pobreza, para a qual o cenário de crescimento econômico diminuído 

não era o ideal; que o estudo estaria subestimando o progresso tecnológico, que poderia 

modificar os cenários associados a catástrofes; que não era seguro confiar no modelo de 

mundo como instrumento de previsão e planejamento de políticas.  

Segundo Hecox (1976) de uma forma ou de outra, na década de 90, já era sabido que 

Limits to Growth foi escrito em um momento de modelagem computacional ainda em 

desenvolvimento inicial, quando não se compreendia de forma completa o funcionamento dos 

sistemas ambientais e pode ter sido influenciada pela corrente neomalthusiana presente na 

época. Para o autor o grande problema do relatório não foram suas conclusões amplas, mas 

sim a simplicidade da metodologia adotada. 

Muitos outros autores trouxeram também previsões apocalípticas nos anos 70 que 

acabaram por se mostrar pessimistas quando comparadas ao que realmente viria a acontecer 

10 ou 15 anos depois. Ainda que o receio gerado por essas previsões tenha incentivado 

medidas a fim de evitá-las e possivelmente modificado algumas tendências, é duvidoso que os 

cenários teriam se tornado realidade, mesmo porque os profetas do apocalipse seguiram em 

tom de alerta. Conforme surgiam novos profetas, surgiam também novas críticas e pela visão 
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de Sills (1975
53

 apud MCCORMICK, 1992) as pessoas envolvidas na temática dividiam-se 

em otimistas (críticos do movimento) e pessimistas (ambientalistas).  

John Maddox, editor da Nature, foi considerado por McCormick como o porta-

estandarte dos críticos do ambientalismo e acreditava que o debate do apocalipse era muito 

dogmático, além de subestimar a capacidade da sociedade humana de cuidar da própria 

sobrevivência. Silent Spring recebeu também muitas críticas (algumas até mesmo violentas), 

nas quais se dizia que o livro era um ataque ao mundo empresarial, ao progresso científico e 

tecnológico, aos Estados Unidos e ao próprio homem – crítica realizada por Thomas Shepard 

e Melvin Grayson (MCCORMICK, 1992).   

O movimento oposto ao ambientalismo – chamado de ‘movimento contra social’ por 

Killian (1976) – era composto por muitas facetas, dentre elas despertava a aversão naqueles 

que: acreditavam que as pessoas deveriam poder escolher o tamanho das suas próprias 

famílias; associavam o ambientalismo ao comunismo (um administrador estadual da Geórgia 

chamou atenção para o fato de que o Dia da Terra coincidia com o aniversário de Lênin 

(NEWSWEEK, 1970
54

 apud MCCORMICK, 1992)); associavam o movimento ambientalista 

com baixa na exploração de minérios (BAGGE, 1971
55

 apud MCCORMICK, 1992) e 

demissão de funcionários, na medida em que as indústrias não poderiam operar se tivessem 

que obedecer a padrões de poluição rígidos (ALBRETCH, 1972
56

 apud MCCORMICK, 

1992). 

Muitos profetas exageraram nas suas previsões e conclusões, o que fazia os 

ambientalistas mais tradicionais temerem pela abrangência da perda de credibilidade no 

movimento durante a “síndrome apocalíptica”. Daniel Luten, presidente da Friends of Earth 

International, argumenta em 1985, que os profetas podem ter adotado essa previsão 

imediatista, porque tinham medo de que o interesse do público não duraria tempo suficiente 

para analisar as questões que precisavam de atenção. A crise imediata prevista não ocorreu, o 

que trouxe descrédito ao movimento (MCCORMICK, 1992). 

                                                

 

53 SILLS, David L. Human Ecology. SILLS, David L.;  MERTON, Robert K (ed). Human Ecology. International 

Encyclopedia of the Social Sciences. Nova York: Macmillan, 1975. 
54 NEWSWEEK, 4 de maio de 1970. 
55 BAGGE, Carl E. Radicalism Perils Supply of Minerals. Discurso citado em Salt Lake City Tribune, 29 de 

junho de 1971. 
56 ALBRETCH, Stan L. Journal of Voluntary Action Research 1, outubro de 1972. 
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Apesar de muitas previsões não terem se concretizado, a tática de choque utilizada 

estimulou intensamente o debate ambiental, trazendo mudanças sociais e políticas. 

McComirck (1992, p.97) pontua, que 

 

como Smith, Matlhus, Mill, Marx e Keynes antes deles, os novos profetas do 

apocalipse desencadearam um debate acalorado, de modo que seus 
argumentos se tornaram menos importantes do que os efeitos dos mesmos. 

  

Em 1968 e 1972, duas importantes conferências para a trajetória verde foram 

realizadas: Conferência da Biosfera (Paris, França) e a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, Suécia). Essa teve uma repercussão e importância 

maiores do que aquela, por ser a primeira vez em que (MCCORMICK, 1992, p.98) 

 

os problemas políticos, sociais e econômicos do meio ambiente global foram 

discutidos num fórum intergovernamental com uma perspectiva de 

realmente empreender ações corretivas.  

 

Alguns tópicos levantados pela Conferência da Biosfera foram aproveitados por 

aquela sediada em Estocolmo, onde a única nova abordagem ambiental se referia à poluição 

ácida, porém o maior impacto público e político se justificariam devido ao enfoque nos 

aspectos políticos, sociais e econômicos - enquanto a primeira focou nos aspectos científicos. 

Esse contraste explica uma maior cobertura jornalística e maior envolvimento de ONGs em 

Estocolmo (MCCORMICK, 1992). 

Seu resultado mais notável foi a criação do United Nations Environmental 

Programme (UNEP), em 1972. Marcou ainda um momento de transição entre a fase 

emocional do novo ambientalismo – anos 60 - para a fase mais racional – anos 70 -, onde 

realmente são discutidas as consequências da relação homem/meio ambiente, inclusive na 

esfera política. Possibilitou também o debate entre as percepções das questões ambientais 

entre países menos e mais desenvolvidos
57

. 

                                                

 

57 Participaram da conferência países de realidade econômica muito diversas. Enquanto os desenvolvidos já 

haviam experimentado um crescimento econômico acentuado e enfrentavam a poluição gerada, os su-

bdesenvolvidos ainda ansiavam pelo progresso de sua economia e lidavam com problemas de caráter básico, 

como pobreza, fome, doenças etc. Alguns encontros preparatórios para Estocolmo foram realizados, onde os 

países menos desenvolvidos foram “convencidos” de que poderiam prosseguir rumo ao desenvolvimento 

evitando os erros cometidos pelos países do primeiro mundo, além disso, o conceito de meio ambiente foi 

ampliado para abarcar também os assentamentos humanos (MCCORMICK, 1992). 
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Com a participação de 113 países (ausência em peso do leste Europeu), a conferência 

sueca teve especial importância por também trazer o tema “meio ambiente humano” para as 

discussões, porque apesar de já ter sido debatido em outras reuniões, nunca o mesmo foco. De 

acordo com Barbara Ward (1982
58

 apud MCCORMICK, 1992), antes de Estocolmo, a 

humanidade ainda se enxergava profundamente segregada do meio ambiente, passando a 

desenvolver maior sentimento de integração. O sentimento entre os especialistas em meio 

ambiente participantes da reunião era de que o tema chegava de forma concreta nas 

discussões internacionais e que “os problemas identificados no decorrer dos anos 60 eram 

dignos da atenção dos governos (embora alguns governos nacionais já tivessem começado a 

enfrentá-los)” (MCCORMICK, 1992, p.106). Apesar do clima otimista para muitos, a 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) – importante instituição 

conservacionista - foi bastante indiferente em relação as expectativas acerca da conferência.  

A representação das ONGs foi outro ponto marcante da conferência, evidenciando o 

crescimento dessas organizações na era pós-Estocolmo. Apesar de toda a repercussão do 

evento, alguns autores consideram que existiu um sentimento de desilusão devido à 

dificuldade em implementar as mudanças, uma vez que os problemas e soluções já haviam 

sido identificados (MCCORMICK, 1992).  

Dessa forma, de acordo com Barbara Ward (1982 apud MCCORMICK, 1992), a 

conferência não cumpriu muitas de suas promessas, pois com o avanço da ciência, identificar 

ou ter a solução correta para determinada questão não eram mais obstáculos e na verdade a 

sociedade, economia e estrutura política representavam os verdadeiros entraves. 

Os anos 80 inauguram uma faceta mais social do movimento ambientalista, com 

preocupação na superação da pobreza e controle do desenvolvimento. É na comissão de 

Brundtland, 1987, que surge a expressão desenvolvimento sustentável, que seria explorada 

pelo relatório Our Common Future pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento como documento preparatório à Rio 92 (MIGUEL, 2007). A comissão de 

Brundtland teve grande aderência contando com 185 países e pelo menos 250 organizações 

não governamentais (RAMOS, 1996
59

 apud MIGUEL, 2007). 

                                                

 

58 WARD, Barbara em ECKHOLM, Erick. Down to Earth. Nova York: W. W. Norton, 1982. 
59 RAMOS, L. F. A. Meio Ambiente e Meios de Comunicação. São Paulo: AnnaBlume, 1996. 
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Limits to Growth e Our Common Future influenciaram intensamente a Conferências 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano (1972, Estocolmo) e a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992, Rio de Janeiro) 

respectivamente. Para Oliveira (2012), existe um paralelo interessante entre os dois 

documentos: enquanto aquele propunha a quebra entre economia e ecologia, esse resgatava os 

laços entre os segmentos.  

Oliveira (2012, p.79) destaca que no documento de 1972, o “crescimento zero” 

proposto, sob o viés político-econômico, significava “um embrutecimento na relação Norte-

Sul, com um esmagamento das supostas pretensões de desenvolvimento dos países 

periféricos”. 

Porto-Gonçalves (1985; 1989) afirma que historicamente, este relatório tem uma 

relevância ímpar, por iniciar uma fase em que o meio ambiente é escopo de estudo dos 

pesquisadores do MIT, quando antes era tido apenas como preocupação de protestos juvenis.  

Para Lago (2007), a atração de novos públicos a causa nos anos 60 se deveu ao 

extravasamento das consequências ecológicas da industrialização (como poluição e tráfego) 

nos países ricos. 

Apesar disso, era um relatório pessimista em comparação com o Relatório de 

Brundtland, cuja solução encontrada estava pautada no desenvolvimento sustentável com a 

premissa de que o homem seria capaz de ajustar suas atividades aos limites do planeta. Além 

disso, não limitava o crescimento econômico, evitando atritos entre os países de diferentes 

grupos.  

Oliveira (2012) reflete sobre a subordinação do desenvolvimento sustentável ao 

neoliberalismo econômico e sobre as conclusões vagas deste relatório, tais como: não deixa 

claro as estratégias que norteiam esse modelo alternativo; não aponta responsáveis; cita 

particularidades dos países; não apresenta metas a serem atingidas com o passar do tempo; 

não apresenta recorte espacial, tratando o globo como um; não define o conceito de 

necessidades; não define o que o desenvolvimento sustentável difere do desenvolvimento já 

vigente.  
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Apesar de ter criado um ponto de encontro entre os diferentes grupos e em parte 

exatamente por isso, o Relatório de Brundtland foi bastante vago. Para Ramão (2008
60

 apud 

OLIVEIRA, 2012), configurou-se como uma ‘pseudossolução’ da questão ambiental, mas 

“um importante ajuste ecológico econômico”. 

 

  

                                                

 

60 RAMÃO, Felipe de Souza. A Geopolítica do Desenvolvimento Sustentável e as Transformações no Livro 

Didático de Geografia. Monografia (Graduação em Geografia) – Instituto Superior de Educação, Faculdade da 

Região dos Lagos (FERLAGOS). Cabo Frio / RJ, FERLAGOS, 2008. 
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4.3 Brasil 

O Brasil como país colonizado pelos portugueses tem sua história marcada por um 

choque brusco entre a maneira integrada de pensar do indígena e a visão do europeu sobre a 

natureza. Aqueles que dominaram os ameríndios de todas as formas imagináveis entendiam a 

natureza como produto divino destinado a ser matéria-prima. Deus teria criado as matas 

virgens para apropriação do homem e conforme aquilo que se convencionou chamar de 

progresso se realizava, tornava-se cada vez mais evidente a distância e quebra entre o 

culturalmente transformado e aquilo ainda não tocado pelo “criador terreno” (CABRAL, 

2014). 

Como já mencionado, as sociedades pré-modernas, principalmente as tribais, 

enxergavam-se como parte integrante da natureza. Para os ameríndios, não existia o conceito 

de natureza, porque a floresta fazia parte da sua ordem social. Enquanto o naturalismo 

ocidental enxerga o homem a partir de uma naturalidade biofísica distinta do outro ser, o 

ameríndio enxerga o outro como igual espiritualmente e diferente por seus atributos corporais 

(“animismo”), como se existissem diversas alteridades culturais (CABRAL, 2014). 

O separacionismo/hierarquismo europeu armou-se sobre o perspectivismo ameríndio 

e apesar disso, a transformação em um povo antropocêntrico e racionalista ocorreu 

lentamente. Os mestiços originados da fusão colonizadores/colonos e índios, como exemplo 

os caiçaras, herdaram conhecimento profundo sobre o meio ambiente, no entanto, seu olhar 

para o meio começou a ser estruturado de forma diferente, passando não mais a enxergar 

somente seres fraternos (CABRAL, 2014, p.151). 

 

(...) quando se coloca em perspectiva a formação da etnia neobrasileira, na 
longa duração, percebe-se que a tendência constante foi a de expulsar 

gradativamente, a floresta do domínio das relações culturais. Exterioriza-se, 

virginiza-se a mata, transformando-a tanto em recurso quanto ameaça, 

ambos situados numa outra esfera do mundo vivido – a esfera da “natureza”, 
inexistente na ordem indígena. 

 

O momento das grandes viagens rumo à novos continentes inaugurou os debates 

acerca das diferenças existentes entre as sociedades. A expressão “novo mundo” sintetiza esse 

sentimento, traduzindo o olhar curioso com que o europeu avistava as novas terras. A 

natureza compôs um fator fundamental de distanciamento entre esses universos, na medida 
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em que “seu excesso” e virgindade eram tidos como sinal de inferioridade, debilidade e 

barbárie (SANTOS, 2010). 

O naturalista francês Buffon entendia o estado bruto da natureza americana como 

sinal de hostilidade ao desenvolvimento da vida (SANTOS, 2010). Entendia-se o continente 

americano como primitivo e sinônimo de desordem, acreditando-se que com o abatimento das 

florestas, regularização dos rios e contenção das águas, a terra poderia ser tão fecunda quanto 

qualquer outra (GERBI, 1996). Por outro lado, as novas terras também motivaram inúmeros 

aventureiros nos primeiros séculos de exploração, quando ainda persistia a visão fantasiosa do 

novo mundo
61

 (SANTOS, 2010). 

A simbiose natureza/sociedade existente seria observada pelos europeus em sua 

chegada, sendo registrada em diversas obras de artes – onde o excesso de bichos e plantas se 

contrastaria com a pequenez do homem retratado, sugerindo indefinição entre cultura e 

natureza. O quadro Le Roi Porté (Figura 8) expressa bem essa relação (SANTOS, 2010, 

p.82):  

O excesso de bichos e a profusão de plantas (...) são elementos que sugerem 
uma indefinição entre cultura e natureza; a natureza tropical em seu excesso 

e o homem em sua pequenez são os elementos que nos contam da distância 

que separa a América da Europa(...). 

 

 
  

                                                

 

61 A ideia do novo mundo provocava sentimento de euforia na descoberta do desconhecido associada ao medo do 

que se poderia encontrar. Durante o período das viagens marítimas, muitas eram as lendas sobre monstros 

marinhos ou criaturas míticas que viviam em terra além-mar europeu e por isso provocavam consideráveis 

baixas na tripulação. Conforme boatos sobre o novo continente começava a chegar no velho mundo, crescia a 

curiosidade sobre as terras e assim surgiam novos aventureiros e “artistas viajantes”, dispostos a encarar 

travessias difíceis para conhecer essa nova gente. 
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Figura 8 - Le Roi Porté 

 

Fonte: Wikimedia 62. 

 

A inferioridade com que a “natureza excessiva” era enxergada pelos europeus 

estendeu-se à população que aqui habitava, fazendo com que todo o continente e sua gente 

fossem enxergados com menosprezo. Essa postura começaria a ser contestada pelo povo 

nativo no final do século XVIII e início do século XIX. Se antes, o aspecto selvagem do 

continente era utilizado como argumento de inferiorização, agora o povo americano 

enxergava a exuberância de sua natureza como garantia de desenvolvimento moral e material 

do continente. Enquanto a Europa centrava seu orgulho patriota pela sua história e herança 

cultural, a abundante natureza nas novas terras era promessa de um futuro de sucesso 

(SANTOS, 2010). 

O romantismo brasileiro surge nesse período histórico, fortalecendo a exaltação da 

natureza regional como forma de patriotismo, sustentado por um olhar de admiração. Esse 

cenário foi fomentado pela independência política do país em relação a Portugal, gerando 

                                                

 

62
Disponível em <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manufatura_dos_Gobelins_-

_Le_roi_port%C3%A9.jpg> Acesso em 03 jul 2019. 
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maior necessidade de autoafirmação de seu valor, centrado na valorização das paisagens 

locais (SANTOS, 2010, p.86). 

 

A natureza elevaria os países americanos, postando-os em pé de igualdade 
com os países do Velho Mundo. A opulência do trópico, sua vitalidade e 

originalidade, eram estímulos ao pensamento – a natureza tropical em sua 

peculiaridade haveria de inspirar os poetas e encaminhá-los à criação de uma 
literatura local e à uma civilização opulenta e cheia de energia criadora.  

 

Enquanto os românticos europeus voltam-se para o passado medieval como as raízes 

de suas nações, os românticos brasileiros tomarão a natureza como a riqueza de um país sem 

história. Na construção de uma identidade nacional, aos olhos dos escritores, o homem e a 

natureza têm o mesmo papel e são feitos da mesma substância apesar de a relação fraterna 

estabelecida pelos ameríndios já não poder mais ser reestabelecida (SANTOS, 2010). 

A obra A Escrava Isaura (1875), de Guimarães Rosa, é um exemplo de romance 

regionalista – não tem influência europeia, como as demais correntes do romantismo – cuja 

essência é a exaltação da natureza e da cultura local como elemento constituinte da identidade 

brasileira, disseminando conhecimento sobre o próprio país. O romantismo trouxe nova 

roupagem à relação com o meio, no entanto, sua maior contribuição não esteve associada a 

questões ambientais concretas, mas sim na construção de uma nova visão do mundo natural 

(LOSEKANN, 2014).  

Questões ambientais sendo tratadas como problema ambiental em decorrência das 

ações humanas surgiram já no século XVIII no Brasil. Até mesmo a noção do “pensar 

ecologicamente” ser importada da Europa, de acordo com Pádua (2002), está equivocada, já 

que os países tropicais – especialmente o Brasil – tiveram grande influência sobre o 

pensamento ambiental e mais especificamente sobre a reflexão acerca da destruição 

ambiental. No entanto, a percepção dessas questões não necessariamente se traduzia em 

mobilização, de forma que o Brasil colônia não escapava do viés progressista e 

desenvolvimentista herdado do velho mundo (LOSEKANN, 2014). 

O próprio nome do país é uma alusão ao primeiro produto explorado para o 

mercantilismo europeu e evidencia o tipo de relação com o meio ambiente estabelecida em 

um primeiro momento. Ao mesmo tempo em que o caráter colonial do Brasil reforçava sua 

posição de fornecedor de recursos ao velho mundo e, portanto, fomentava o debate sobre a 
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relação ambiental, também fazia as atitudes preservacionistas encontrarem grande resistência. 

(PÁDUA, 1987). 

Como Losekann (2014) ressalta, o processo exploratório deste território esteve 

associado a ciclos econômicos liderados por um produto principal, como o pau-brasil, a cana-

de-açúcar, café, minérios, algodão entre outros.  Embora a relação colonial com Portugal 

tenha sido rompida, sequelas dessa apropriação fazem parte do modelo social, econômico e 

político do país, seja pela dependência da economia de um produto para exportação – petróleo 

ou soja, por exemplo – ou então pelos “colonialismos internos”, onde perdas e ganhos são mal 

distribuídos
63

.  

No século XVIII, surgem as primeiras medidas de controle à problemas ambientais, 

mas ainda pouco significantes. José Bonifácio traria uma importante contribuição na história 

ambientalista, pensando na natureza de forma concreta, apesar de sua abordagem girar em 

torno da “sustentabilidade de uma economia da natureza”, ou seja, preservar hoje com o 

objetivo quase exclusivo de usufruir amanhã (PÁDUA, 1987). 

O político inaugurou a reflexão sobre o vínculo entre destruição ambiental e 

escravidão, refletindo um sistema social, político e econômico precário. Para Pádua (2002), as 

riquezas naturais brasileiras contrastavam intensamente com “o caráter rudimentar de sua 

exploração efetiva”. 

Entre os anos 1840 e 1880, a relação escravidão – destruição ambiental não foi 

dissecada, de forma que os autores se limitavam a apontar problemas ambientais isolados, 

relacionados ao esgotamento do solo pela monocultura e desmatamento. Joaquim Nabuco 

retomaria mais tarde o debate iniciado por José Bonifácio, afirmando em suas obras que a 

escravidão impedia o desenvolvimento de uma relação saudável com a terra. Para Nabuco, 

escravidão não se limitava apenas ao tipo de mão de obra utilizada, mas também a todo o 

modelo social, econômico e político que havia sido estruturado em torno desse conceito 

(PÁDUA, 2002). 

Apesar de existir reflexão sobre o tema já nessa época, a visão da natureza como 

recurso, típica do viés desenvolvimentista, só mudaria no século XX. Na primeira década do 

                                                

 

63
 Para saber mais sobre este assunto, pesquisar por “racismo ambiental”. Os “colonialismos internos” se 

traduzem das mais diversas formas, sendo um exemplo o contraste na mobilização gerada pela falta de água no 

Sudeste e falta de água no Nordeste. Ainda que as características ambientais da região propiciem a formação do 

polígono das secas, a exploração de um lugar já castigado o tornam mais pobre do que realmente o é. 
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século passado, Torres (1978) defendeu a esgotabilidade dos recursos e a inerente destruição 

ambiental associada a noção de progresso. Apesar de o movimento ambiental ganhar corpo 

apenas na década de 80, a década de 30 teve sua importância a nível nacional devido a 

estruturação institucional ambientalista brasileira através do avanço no campo legislativo, 

com a citação da proteção da natureza como obrigação do Estado na constituição de 1934, o 

código florestal
64

 (1934); código de caça e pesca (1934), código de águas (1930) e lei de 

proteção aos animais (1934) e há ainda a criação do primeiro parque nacional em 1937
65

 

(LOSEKANN, 2014). 

O movimento ecológico começa a despertar no Brasil na década de 70, momento em 

que o regime militar encontrava seu fim. Desde a época de Juscelino Kubitscheck com o lema 

“50 anos em 5”, a classe média tinha como entendimento de progresso o crescimento 

econômico acelerado. O caráter autoritário do regime militar fez concentrar as críticas da 

oposição nos custos sociais do crescimento e da desigualdade de renda, sem quase comentar 

sobre a degradação ambiental provocada neste período (VIOLA, 1988). 

Durante o “milagre econômico”, o governo brasileiro atraiu indústrias do primeiro 

mundo sob o pretexto da fraca/inexistente regulamentação sobre condutas ambientais 

adequadas. O regime militar também ficou conhecido por suas obras/ planos faraônicos e 

irresponsáveis do ponto de vista ambiental, o que suscitou reações como: Movimento em 

Defesa da Amazônia, em 1978 – contra a exploração da floresta por empresas internacionais; 

Campanha contra a Utilização de Energia Nuclear em 1980 e movimento Adeus Sete Quedas 

em 1982 contra a construção da hidrelétrica de Itaipu (ALONSO; COSTA; MACIEL, 2007). 

Para a primeira United Nations Conference on the Human Environment (Conferência 

de Estocolmo, em 1972), foram realizadas reuniões preparatórias, onde foi definida a postura 

a ser adotada pelo Brasil. Eliezer Sávio um dos representantes brasileiros na Comissão 

reconhece que estava determinado que o Brasil defenderia (PEREIRA, 2014): 

 

Que não nos interessa água pura e ar puro se não temos emprego e, 
consequentemente, dinheiro para comprar o que comer. O Brasil prefere ter 

um ar menos puro, um solo menos puro, águas menos puras, mas uma 

                                                

 

64 O código florestal foi o mais emblemático por ser o primeiro a estabelecer detalhes sobre proteção ambiental. 
65

 A lei que regula as unidades de conservação, só viria a regulamentá-las em 2000 através do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza– SNUC. 
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indústria que dê condições econômicas ao povo e ao governo para se 

desenvolver. Este é o ponto básico. Se for possível e economicamente viável 

industrializar sem poluir, isso será feito, se não for possível, teremos a 
indústria e as consequências das mesmas, apenas amenizadas com um 

planejamento adequado, quanto à localização, por exemplo.  

 

A posição do país na conferência foi bastante criticada internacionalmente, mas 

encontrou eco entre outros países subdesenvolvidos cujo objetivo também era o 

desenvolvimento e enxergavam oposição entre este e a conservação. As críticas internacionais 

não se limitavam a questão ambiental, como também abrangiam, o caráter ditatorial do 

governo, referido pelo The Guardian como as “manchas no boom econômico brasileiro” 

(DUARTE, 2015).  

Em 1972, o ministro do planejamento João Paulo dos Reis Velloso deu uma 

entrevista
66

 coletiva sobre o futuro do país no Rio de Janeiro, onde afirmou “Nós ainda temos 

muita área para poluir”, respondendo aos questionamentos por políticas ambientais, como 

aquelas adotadas por países desenvolvidos. 

Lemas como “Brasil país do futuro”, “para frente, Brasil”, “ninguém segura este 

país” faziam parte do plano de desenvolvimento do governo militar. Situações de crise social 

e destruição ambiental eram justificadas no presente como espécie de efeito colateral a ser 

mitigado em um futuro hipotético (DUARTE, 2015, p.66). 

A poluição atmosférica gerava movimentações bastante opostas, já que a fumaça das 

chaminés podia ser associada ao progresso por uns, enquanto para a população residente em 

áreas industriais, representava diminuição da qualidade de vida devido a política ambiental 

quase inexistente (DUARTE, 2015). Para uma população marcada pela pobreza e que nunca 

havia presenciado outro tipo de desenvolvimento, a promessa de um futuro melhor parecia 

compensar os malefícios provocados. 

Em 1971, ocorreu um fórum na Suíça, como parte do programa, com o objetivo de 

debater estas questões nos países em desenvolvimento. O embaixador Miguel Ozório adotou 

uma postura de defesa das ambições nacionais e criou um clima tenso entre os países do velho 

e novo mundo (DUARTE, 2015). O apoio da posição brasileira por outros países na mesma 

                                                

 

66 “O Retrato”, 1972, p.56-57. 
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situação mostrou o início da “polarização norte-sul” que se tornaria mais evidente na 

Conferência de Estocolmo (NICHOLLS,1973, p. 39-46
67

 apud DUARTE, 2015). 

Essa “industrialização rápida e barata” (DUARTE, 2015, p.69) se repetiu pela 

América Latina e Caribe, por isso foram criados alguns programas como o Red Panamericana 

de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire (REDPANAIRE) e a Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) – agências das Nações Unidas na 

América Latina. Visando evitar um panorama ambiental como aquele já presente na Europa, a 

REDPANAIRE foi criada em um momento onde a poluição atmosférica era uma preocupação 

das agendas dos países latino-americanos. As conclusões da REDPANAIRE através da 

medição e fiscalização dos parâmetros do ar (em 29 cidades latino-americanas até 1974) 

mostraram a morte da fauna e flora, corrosão de equipamentos, doenças pulmonares na 

população e perda da qualidade do ar e das águas. A CEPAL, por outro lado, acreditava que 

“a superação do subdesenvolvimento justificaria plenamente a conta dos danos ambientais” 

(DUARTE, 2015, p.70). 

Com a crise mundial do petróleo em 1973, o modelo econômico brasileiro se 

mostrou frágil, com o PIB entrando em queda. A crise econômica, a articulação dos operários 

na forma de greves no ABC paulista (1978) e o desagrado cada vez maior que o regime 

militar provocava eram sinais claros de que a sociedade pedia mudanças. Na década de 70, 

começam a ganhar destaque conflitos ambientais com indústrias, como é o caso das ações 

civis contra a Fábrica de Cimento Itaú em Minas Gerais e a luta dos moradores nas 

proximidades de Porto Alegre contra a Indústria de Celulose Borregaard
68

 (DUARTE, 2015). 

A Secretaria Especial de Meio Ambiente é criada em 1974 pelo presidente Geisel 

para cumprir exigências internacionais para financiamento de empréstimos (para inglês ver). 

Também na década de 70 são criadas agências estaduais de meio ambiente nas regiões Sul e 

Sudeste, mas só começam a agir de fato na década de 80 através do licenciamento ambiental. 

Em 1971, surge a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural – AGAPAN - 

primeira associação ecológica da América Latina. Vale ressaltar que ainda em 1958, foi criada 

a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, vinculada à União Internacional para 

a Conservação da Natureza (1957), no entanto, Viola (1988) considera este momento como 

                                                

 

67 NICHOLLS, Yvonne I. (Org.); Source book: emergence of proposals for recompensing developing countries 

for mantaining environmental quality. IUCN Environmental Policy and Law Paper n. 5, Morges, IUCN 1973. p. 

39-46. 
68 Vale ressaltar que apesar de isolados, os protestos da sociedade civil existiram (DUARTE, 2015). 
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pertencente à pré-história do ecologismo brasileiro, na medida em que a fundação seguia a 

linha conservacionista, assim como antigas sociedades protetoras de animais do século XIX. 

Além da AGAPAN, outras importantes associações eco-políticas surgiram no período, como 

o Movimento Arte e Pensamento Ecológico (MAPE, São Paulo, 1973), a Associação Paulista 

de Proteção Natural (APPN, São Paulo, 1976) e a Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

(AMDA, Belo Horizonte, 1978). 

O ano de 1974 é considerado como o começo de fato do movimento ecológico 

devido ao aumento da atividade da AGAPAN, dificultada anteriormente pelo governo Médici 

e ao surgimento de outras associações ecológicas nas principais cidades das regiões Sul e 

Sudeste, reflexo do início da liberalização política. Em 1973, com a crise do petróleo, surge 

no país o interesse por energias renováveis, no entanto, o investimento em energia nuclear, 

mega hidrelétricas e energia vinda do álcool da cana de açúcar (uma das formas mais 

perigosas) só fez reforçar o caráter não sustentável (VIOLA, 1988). 

Com esse despertar, fica evidente a distinção do movimento em duas subcategorias: 

comunidades alternativas rurais e a denúncia da degradação urbana. Aquele recebe influência 

do movimento de contracultura americano (baseada no bem estar, na negação da degradação 

social ou ambiental gerada pela cidade, alimentação com menos carne e diminuição do uso de 

industrializados são alguns exemplos de práticas incentivadas), no entanto, a dificuldade em 

estabelecer regras e mesmo manter uma vida nessas comunidades no campo
69

 fez com que 

essas pessoas voltassem à cidade e inaugurassem entrepostos naturistas. Já o movimento 

urbano se concentra em lutar através de associações com empresas ou agências estatais. Essas 

associações não ganharam grandes lutas ou tiveram um papel ativo em questões práticas, mas 

contribuíram para o aumento da consciência ambiental em toda a sociedade (VIOLA, 1988). 

A partir de 1979, esquerdistas exilados voltam para o país, o que proporciona uma 

“oxigenação cultural” favorável para o engrandecimento do movimento ecológico. Nas 

palavras de Viola (1988, p. 11), o ambientalismo aos poucos deixa de ser movido por uma 

“minoria folclórica” para tornar-se digno da atenção da sociedade em geral. Mais uma vez, 

apesar de não haver avanços práticos pela causa neste momento, a expansão de consciência 

acerca do assunto representa amplitude de espaço (VIOLA, 1988). 

                                                

 

69 O surgimento dessas comunidades ocorreu também nos Estados Unidos, como parte do movimento de 

contracultura. Algumas se tornaram bastante famosas por contar com a liderança de gurus. 
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Em 1980, a AGAPAN, inspirada pelo primeiro mundo, questiona o acordo nuclear 

Brasil-Alemanha, de tal forma que o estado do Rio Grande do Sul limita em sua constituição 

a construção de usinas elétricas
70

.  

Em 1982, o processo de liberalização política culmina com a realização de eleições 

competitivas e tem início também a transição do movimento ecológico – antes afastado da 

vida política para uma aproximação que possa interferir na estrutura social. Ao contrário de 

movimentos como o feminismo, as associações de moradores e o novo sindicalismo, o 

movimento ecológico participou de forma marginal da liberalização em 1982 (VIOLA, 1988). 

Já em 1984, a maior parte dos ativistas ambientais participa da campanha Diretas já. 

Conforme o movimento ganha destaque, ressurge a ideia de que os problemas ambientais 

estão ligados a “problemas da organização do poder e da propriedade na sociedade global” 

(VIOLA, 1988, p. 13). Durante este ano e também no seguinte, foram realizados diversos 

encontros regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul 

para discutir questões ambientais que afligiam esses estados. Esse momento marca a 

politização do ecologismo, pois trabalha não só o debate sobre as questões ambientais, mas 

procura estabelecer prioridades nas ações de reparo, alianças com outros movimentos, 

discussão sobre a formação de um partido Verde
71

 no país entre outras questões concretas. 

Fica evidente que enquanto a maior parte dos ambientalistas não queria 

envolvimento político em 1982, em 1985 o panorama era completamente distinto. O 

movimento passa a apoiar abertamente candidatos que abordem a questão ambiental. O 

espaço existente entre o ecologismo rural e urbano começa a se estreitar, trazendo à tona a 

problemática da criação de uma economia sustentável nas cidades. Em 1985, ocorre o 

Encontro em Pindamonhangaba (São Paulo), “os ecologistas urbanos conseguiram persuadir a 

parte dos rurais sobre a importância da participação no próximo Congresso Constituinte” 

(VIOLA, 1988, p.14). 

Viola (1988) destaca o avanço no movimento ecologista ocorrido entre 1982 e 1985, 

culminando em aumento do número de entidades verdes, consequente aumento do número de 

                                                

 

70 De acordo com o artigo 256 da constituição estadual do Rio Grande do Sul, “a produção de energia nuclear 

dependerá de consulta plebiscitária.” Os artigos 256 e 257, que discorrem sobre energia e resíduo nuclear foram 

tidos como inconstitucionais, gerando a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 330.  
71

 O partido Verde é fundado no estado do Rio de Janeiro em 1986 e consegue fazer coligação com o Partido dos 

Trabalhadores (PT) para concorrer nas eleições deste mesmo ano (VIOLA, 1988). 
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ativistas, penetração dessas ideias no mundo estudantil e na população com maior acesso à 

informação. O autor evidencia que o movimento se torna menos alarmista e mais concreto em 

relação a políticas públicas, principalmente municipais. A classe média passa a adotar alguns 

valores ecológicos, mas tentando manter seu padrão de consumo, de forma que quando 

ameaçado, o meio ambiente muitas vezes acaba preterido. 

De acordo com Viola (1988), em 1986, o movimento ambiental brasileiro atingiu um 

nível de concretude, que representa abandono do padrão cíclico de alguns movimentos em 

termos de quantidade de ativista e alcance de suas lutas. Destaca que o Brasil tem um caráter 

desenvolvimentista predatório forte, que pode ser explicado por sua área notável e a presença 

de regiões extensas com baixa densidade demográfica, dando a sensação de abundância, o que 

dificulta a visão dos custos reais das ações humanas. Reflete ainda sobre a rejeição do 

discurso ecologista por parte da burguesia brasileira e afirma que o setor produtivo mais 

sensível a políticas verdes é constituído pelas multinacionais, atraídas à época do milagre 

econômico (VIOLA, 1988). 

De acordo com Losekann (2014), a redemocratização trouxe o meio ambiente como 

um direito de todos e fez surgir gradualmente órgãos públicos de grande importância para a 

causa ambiental, como Ministério do Meio Ambiente – MMA (1985) e Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (1989). A autora identifica 

que para a maior parte da contribuição no movimento ecológico brasileiro não foi realizada 

por políticos engajados, mas sim por estudiosos pagos para trabalhar em programas 

específicos ou então através do trabalho de ONGs e universidades. O movimento ecológico 

no Brasil não teve grandes ONGs - como o Greenpeace, World Wide Fund for Nature (WWF) 

entre outras - a frente do processo, mas sim a pulverização dos ambientalistas em diversas 

entidades menores (MCCORMICK, 1992). 

Com o fim do período militar e sua promessa de desenvolvimento, os problemas 

políticos, sociais e ambientais vêm à tona e precisam ser reparados. Os casos de contaminação 

ambiental não foram poucos e Cubatão é um exemplo desse legado e também exemplo na 

mudança de postura: em 1980, pesquisadores relacionaram os casos de anencefalia ocorridos 

na cidade com a poluição, a contragosto dos militares. A Secretaria de Saúde do Estado de 

São Paulo exigiu então que as indústrias adotassem as mesmas medidas pelo meio ambiente 

do que suas matrizes no exterior. Aos poucos, meio ambiente deixou de ser problema do 
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“primeiro mundo” e passou a fazer parte também das preocupações de outros países 

(DUARTE, 2015). 

É impossível rever a história ambiental do Brasil sem citar Chico Mendes (Figura 9), 

seringueiro ativista nascido no Acre e assassinado no ano de 1988. Para Allegreti (2002), 

apesar de sua luta ser sindical e por justiça social, a conexão dos seringueiros com a vida na 

floresta possibilitou a aliança com o ambientalismo internacional. Ainda para a autora, Chico 

Mendes precisou ter um final trágico para ser considerado um herói em seu país, enquanto no 

âmbito internacional já configurava um símbolo de resistência. 

 

Figura 9 – Jornal O Globo  

 

Fonte:Jornal GGN, 201372. 

 

Destaca Allegretti (2008, p.38), 

o movimento dos seringueiros preencheu uma lacuna que faltava ao 
movimento ambientalista: o componente social e econômico para a defesa 

das florestas tropicais. Embora não tivessem poder econômico nem força 

política, os seringueiros detinham algo que estava sendo demandado no 
debate internacional: um argumento social para a defesa das florestas 

tropicais. Ou seja, o que estava sendo demandado, mesmo que os agentes 

desse debate não tivessem consciência antecipada disso, era um 
protagonismo dos pobres no debate ambiental. De outra ótica, o apoio desse 

                                                

 

72 Disponível em <https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/a-entrevista-que-teria-salvo-a-vida-de-chico-mendes-

2/> Acesso em 03 jul 2019.  



68 

 

 

 

 

grupo internacional e a consciência que foi se formando em torno dos 

problemas ambientais no Brasil, preencheram a falta de poder econômico e 

de força política do movimento dos seringueiros. Foi a combinação de 
ambos que permitiu que uma política pública pudesse ser socialmente 

construída.  

 

Outro acontecimento marcante para o movimento no país foi a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento de 1992, conhecida como Eco-

92 ou Rio 92. De acordo com Viola (1998), a Eco-92 foi um dos fatores que contribui para a 

globalização da política ambiental brasileira. Em 1990, a questão ambiental já era um tema 

muito popular nos países do norte e por isso, sediar a Eco-92 era extremamente 

engrandecedor e de fato impactou intensamente o movimento brasileiro (VIOLA, 1999). 

O Brasil adotou de forma sutil a postura globalista-progressista-sustentabilista, em 

um momento de transição entre o nacionalismo conservador e o globalismo conservador. O 

primeiro representado principalmente pelas forças armadas que perdem força com a queda de 

sua justificativa histórica, o comunismo. A política externa americana estimulava o 

enfraquecimento das forças armadas nos países latino-americanos, o que impeliu os militares 

a assumirem uma postura nacionalista e aliando-se as elites da região amazônica, sendo contra 

o desenvolvimento sustentável da floresta proposto pelo governo Collor (VIOLA, 1999). 

Apesar do seu impacto positivo, após a Rio-92, houve uma grande estagnação da 

movimentação que a “Geração 92” viveu
73

. A diminuição dos recursos financeiros, perda de 

interesse na questão ambiental pela população, aumento dos conflitos organizacionais por 

questões pessoais e pela bifurcação da forma de atuação das lideranças contribuíram para esta 

fase de menor atuação (VIOLA, 1999). Vinte anos depois, ocorreria também a Rio+20
74

. 

A Rio+20 não foi inovadora e foi duramente criticada por apenas reafirmar as metas 

estabelecidas na Eco-92, o que demonstrou certa estagnação do movimento. Sornberger et al 

(2014) acreditam que o discurso do desenvolvimento sustentável, presente nesta conferência, 

se encontra obsoleto. Os autores defendem o avanço da discussão a níveis mais profundos, 

                                                

 

73 Gerou cinco instrumentos normativos relevantes: Convenções de Mudança do Clima, de Biodiversidade, de 

Desertificação, Declaração do Rio e Agenda 21 e esteve associada a um otimismo devido ao fim do confronto 

bipolar. Para Viola (2012, p.476), a Rio 92 seguiu a tradição de outras “cúpulas estéreis camufladas de avanço”, 

por ter uma agenda muito abrangente e difusa. 
74 Em 2002, ocorreu também a Rio +10, em Johanesburgo. Esta não provocou o mesmo impacto que a primeira, 

porque, de acordo com Sornberger et al (2014), os países não se engajaram com as metas estabelecidas da forma 

como se esperava durantes estes 10 anos. Além disso, o ataque as torres gêmeas no fim de 2001 abafou as 

discussões ambientais (SORNBERGER et al, 2014). 
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repensando novas formas de desenvolvimento, com estímulo a criação dessa nova sociedade 

sustentável que pode ter novas práticas e formas de se organizar de forma a contribuir para a 

construção desse futuro verde
75

. 

Recentemente, o Brasil passou por duas tragédias ambientais lastimáveis e 

emblemáticas: rompimento das barragens de rejeitos nas cidades de Mariana (2015) e 

Brumadinho (2019), em Minas Gerais. Episódios como este levam ao questionamento do 

caminho ambiental que vem sendo percorrido por nosso país. É inevitável analisar os tipos de 

relação com o meio ambiente que “permitem” a ocorrência de situações criminosas como 

essas sem punições condizentes. 

De acordo com Porto e Schütz (2012), existem duas formas possíveis de proceder a 

gestão ambiental atualmente. Uma delas, em curso nos países desenvolvidos, internaliza os 

riscos ambientais associados a gestão do negócio, ou seja, adota tecnologias e procedimentos 

considerando o mínimo impacto no meio; a outra forma, predomina em países 

subdesenvolvidos, onde o neoextrativismo (ACOSTA, 2011) é uma grande fatia do seu 

mercado e os riscos dos negócios são encarados como externalidades, além disso, os direitos 

ambientais, trabalhistas e sociais são frágeis. O licenciamento ambiental é um procedimento 

relativamente rápido e demonstra a fragilidade estrutural do governo para lidar com questões 

ambientais, além disso, situações críticas de alto impacto ambiental e social são tão 

recorrentes, que já estão naturalizadas (LACAZ; PORTO; PINHEIRO, 2017). 

Apesar da aparente superação do imperialismo no mundo, as relações entre os países 

se moldaram a partir da primeira forma da divisão internacional do trabalho, onde as nações 

de periferia fornecem matéria-prima para aqueles possuidores de capital e tecnologia. Nesses, 

Marianas não seriam seguidas por “Brumadinhos”, uma vez que não ocorre naturalização 

destas tragédias, como no caso brasileiro. Para Lacaz, Porto e Pinheiro (2017, p.5), o grande 

desafio deste país é “reverter a trágica sina do esquecimento e da naturalização”, mesmo 

porque as consequências sociais, ambientais e culturais destes crimes acabam se perdendo 

entre trâmites jurídicos e deixam de ser acompanhadas pela maior parte da população. 

As referências à subordinação da economia dos países de margem aos países de 

centro são evidentes no dia-a-dia, desde a influência de uma grande potência como os Estados 

                                                

 

75 Construir um futuro verde difere de construir um futuro cinza com tom esverdeado. Para uma reconstrução de 

uma relação saudável com a natureza, é preciso que as bases sociais estejam sobre “pensar no natural”.  
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Unidos em produtos, na variação da bolsa de ações, na língua predominante no globo, nas 

referências culturais dentre tantas outras formas de dominação indireta. A relação deste 

homem periférico com a natureza é de desvalorização também porque a exploração da 

matéria-prima é sua forma de inserção na economia mundial e assim de desenvolvimento 

econômico associado, em tese, ao aumento de qualidade de vida. Nesta relação, o homem 

marginalizado tem no recurso a única oferta em troca deste desenvolvimento, por isso o meio 

ambiente é subjugado. 

O desenvolvimento de tecnologias permite o empoderamento social destes países, de 

forma que a natureza não seja mais seu único ingresso na economia mundial. Com outra 

forma de “barganha”, é muito mais simples a exaltação do natural e a preservação (antes um 

caminho difícil) se torna fluída e não é necessário um esforço tão grande para percorrê-lo. 
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5. SÍNTESE DOS PENSAMENTOS ACERCA DE MEIO AMBIENTE 

 

O estudo da história ambiental é fundamental para o entendimento da origem dos 

tipos de relação com o meio ambiente. No decorrer desta revisão bibliográfica, podem ser 

encontradas menções a diversas formas de se relacionar com o meio. As principais já 

caracterizadas na literatura estão sintetizadas nos parágrafos a seguir. 

A visão sacralizada é a primeira surgir, com as sociedades tradicionais, onde tudo é 

sagrado e a natureza é vista como uma provedora generosa (ELIADE, 1992). A vertente 

judaico-cristã-muçulmana inicia a separação do homem e da natureza, em um processo de 

dessacralização desta, enquanto a posição dos greco-romanos ainda gera debate entre os 

autores – enquanto alguns consideram sua postura como o início do pensamento 

antropocêntrico, outros entendem que eles sempre se sentiram parte do cosmos (ELIADE, 

1992). Para Vernant (2002), os greco-romanos situam-se em um caminho do meio, de forma 

que quebram e não quebram com a visão sagrada. Como a cultura ocidental é influenciada por 

estas duas ramificações, o tema torna-se bastante complexo, mas a hegemonia é da visão 

antropocêntrica (“não se deve ignorar a autonomia dos seres vivos, adotada por São Francisco 

de Assis”, por exemplo) (SOFFIATI, 1990, p.54). 

Durante o Renascimento, surgem pelo menos seis visões da natureza: fonte de 

inspiração estética (a natureza antes apagada nos quadros medievais volta a ser destaque nos 

quadros renascentistas), campo de especulação desinteressada, uma que perpetua o semi-

panteísmo medieval, entidade mágica (visão dos alquimistas), estoque de recursos a serem 

explorados para o bem-estar humano e uma visão crítica de Montaigne à superioridade 

humana (SOFFIATI, 1990, p.54). A revolução científica traz a concepção utilitarista e nas 

palavras de Soffiati, “Descartes e Newton se incumbem de banir os últimos vestígios do 

organicismo infiltrados nos interstícios das visões de mundo” (1990, p.54). O universo 

assume caráter mecanicista com o “rompimento” do homem com a natureza. Os interesses 

burgueses são favorecidos com esse novo olhar que encontra terreno preparado pela vertente 

judaico-cristã, rumando à revolução industrial. 

Em relação ao Brasil, é possível distinguir alguns momentos-chave nessa história, 

ainda pouco explorada a nível nacional: olhar dos estrangeiros que chegam a terras brasileiras 

e descrevem a fauna e flora aqui existente; projetos de transformação dos ecossistemas 

nativos; críticas acerca da destruição ambiental. Para Soffiati (1990), apesar de as sociedades 
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simples terem uma visão muito parecida, não é correto generalizar a visão de mundo das 

sociedades de povos nativos de outros países aos povos brasileiros, sendo necessário realizar 

um estudo com os indígenas remanescentes no país. 

A construção de uma linha do tempo com o surgimento de fases ou acontecimentos 

pontuais que impactaram a relação homem-natureza pode ser observada nas Figuras 10 e 11. 

A primeira tem como objetivo mostrar as influências nesta relação desde o surgimento da 

humanidade até o século XIX, momento onde surge uma insatisfação com o sistema 

ambiental, econômico e social (capítulo 4.1 e início do capítulo 4.2), enquanto a segunda 

objetiva resumir um período de maior delineamento dos contornos do movimento ambiental, 

envolto por uma tendência a oposição ao sistema vigente (capítulo 4.2). 

 

Figura 10 – Linha do Tempo Relação Homem-Natureza (Até o Neocolonialismo) 

 

Fonte: Menezes, 201976. 
 

  

                                                

 

76 Material produzido pela autora. 
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Figura 11 – Linha do Tempo Movimento Ambiental 

 
     Fonte: Menezes, 201977. 

 

Quando a História é estudada, é comum o uso de generalizações, na medida em que é 

possível encontrar pessoas com visões organicistas do mundo durante a revolução industrial. 

Também é possível encontrar pessoas com visões mecanicistas em tempos anteriores às 

máquinas de vapor, no entanto, o pensamento dominante é levado em conta para um estudo. 

Neste trabalho, as entrevistas realizadas tiveram como objetivo abarcar atores sociais 

distintos, justamente para que o maior número de visões possa ser identificado e analisado. 

Ou seja, mesmo que o pensamento dominante seja o antropocêntrico na forma de agir da 

sociedade como um todo, permanecem as individualidades. 

O interesse deste estudo é também explorar essas individualidades, que podem 

representar distintos grupos sociais. As falas são analisadas a fim de encontrar categorias de 

pensamento já existentes ou ainda identificar outras que possam estar surgindo. 

 

  

                                                

 

77 Material produzido pela autora. 
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6. DISCUSSÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Foram realizadas 13 entrevistas, em locais variados (casa do entrevistado, local de 

trabalho da autora, casa da autora e casa de familiares da autora) entre os dias 4 e 27 de junho 

de 2019. O consentimento quanto à gravação foi realizado antes desta. A maioria das 

perguntas não se refere a situações específicas para estimular a fala livre dos entrevistados e 

assim permitir uma exploração mais profunda do tema. O tempo total de acervo foi de 

04h18min28s (Apêndice B). No APÊNDICE C, encontram-se os quadros com resumo de 

cada entrevista. 

As entrevistas são anônimas com o objetivo de não constranger o entrevistado quanto 

à possíveis respostas acerca de condutas e/ou práticas inadequadas ou prejudiciais do ponto de 

vista sustentável. Este é um ponto de extrema importância, pois para entender como cada 

pessoa pensa, é necessário que estejam confortáveis em compartilhar. Importa para este 

trabalho entender como funciona a percepção do ser humano, em suas mais variadas versões, 

e não cabe julgar o que se considera correto ou incorreto para o meio ambiente. 

O grupo amostral é diversificado, sendo composto por pessoas com idades variando 

entre 26 e 69 anos, locais de residência diversos (Salvador, Rio de Janeiro, Teresópolis, 

Bogotá na Colômbia, Sevilla na Espanha) e doze profissões distintas (terapeuta holística, 

analistas de suporte, jardineiro, secretária executiva, engenheiro químico, engenheiro civil, 

engenheiro de produção, jornalista aposentada, técnico de mecânica aposentado, empresária 

de cosméticos naturais, porteiro e psicopedagoga). Além disso, o grupo é composto por 6 

mulheres e 7 homens. 
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6.1 Definição de Natureza e Relação 

As definições de natureza encontradas foram diversas, variando desde a noção do 

sacralizado até a de usuário. Em geral, quando se pediu uma definição de natureza, os 

entrevistados mostraram-se surpreendidos pelo caráter subjetivo e filosófico da pergunta. É 

importante ressaltar que a palavra “natureza” é empregada em diversos momentos na 

entrevista, mesmo pela autora ao fazer perguntas, empregando o sentido de um ecossistema 

livre da intervenção humana, mas esse tipo de abordagem só ocorre depois que o entrevistado 

já definiu natureza e já falou de sua relação com a mesma. 

É comum o uso da palavra no cotidiano com este significado, e, portanto, apesar de 

ser possível para alguns entrevistados utilizarem-na como lugar de ausência do homem, 

quando refletem sobre o assunto, podem defini-lo, de forma diferente. Isso ocorre porque o 

“valor biológico” desta palavra foi incorporado ao uso cotidiano, mas também pode variar 

junto com as formas de relação homem/meio e por isso as duas formas de olhar podem ser 

coincidentes ou não. 

Como Santos e Ibernon (2014) refletem, é uma palavra com um forte caráter 

polissêmico e deve ser analisada de acordo com o contexto. É interessante notar que apesar de 

todos terem sido avisados sobre o tema da pesquisa como “meio ambiente”, a entrevistada 12 

define ainda natureza como comportamento do ser humano, o que leva à outra faceta dessa 

polissemia. 

A variação das concepções sobre natureza pode ser moldada pela nação à que 

pertence o indivíduo, em um nível macro, e pelo repertório de experiências de vida de cada 

um, a nível micro. Esse repertório difere de acordo com os grupos sociais pertencentes – 

através da formação, atividade profissional, poder de decisão, interesses, intervenções no 

meio em que vivemos entre outros – e pode ser definido como uma construção histórico-

social. Por envolver grande subjetividade, pode haver variação do conceito em um mesmo 

país, dentro de regiões com característica étnicas, naturais e sociais distintas
78

 

(ROCANGLIO, 2009). 

Metade dos entrevistados incluiu o homem em sua definição de natureza, enquanto a 

outra metade não. Nesta, a definição “natureza é aquilo que não tem intervenção humana” foi 

                                                

 

78
 Uma expressão que também possui uma grande sensibilidade ao seu contexto é meio ambiente. 
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comum. Neste mesmo conjunto, apenas o entrevistado 13 define-se como usuário, revelando 

uma visão utilitarista. Já a visão sacralizada aparece quatro vezes (3, 8, 10 e 11). 

A entrevistada 1 define natureza como um lugar de liberdade e onde busca fugir do 

estresse, remetendo à ideia do meio como válvula de escape e oposto ao centro urbano – 

remete a expressão latina fugere urbem, típica do arcadismo. Os entrevistados 3 e 11 também 

enxergam a natureza como um local de relaxamento. O entrevistado 4 é espanhol e afirmou 

ter adquirido uma noção diferente de natureza depois de conhecer o Brasil, por seu caráter 

exuberante e contrastante com seu local de origem. 

Ao contrário da entrevistada 1, o entrevistado 6 busca estar próximo à natureza 

dentro do centro urbano através de atividades como trilhas, idas à praias entre outras e a 

entrevistada 10 afirma não estar em contato mais próximo com a natureza devido à 

insegurança pública que sente ao considerar um passeio na praia ou na Floresta da Tijuca, por 

exemplo. 

Os entrevistados 8 e 11 usam a expressão casa e nave respectivamente para referir-se 

ao planeta. Além disso, os entrevistados 2 e 10 falam sobre o poder da natureza. O 

entrevistado 2 inclui explicitamente o meio urbano em sua concepção de natureza, pois 

entende que um resíduo jogado no chão da rua terá como destino o meio natural. Essa fala 

demonstra a consciência de interligação entre o espaço antropormofizado e o espaço natural. 

Após a entrevista e a gravação serem encerradas, a conversa sobre meio ambiente 

prossegue e ele faz a seguinte observação: “não tem diferença entre o nordestino e o índio na 

relação com a natureza”. A partir desta frase e a explicação subsequente, foi possível perceber 

que o entrevistado entende os povos tradicionais que possuem uma ligação mais íntima com a 

Terra como próximos dos índios no sentindo de pertencimento/fraternidade com o meio. O 

entrevistado 2 durante toda a conversa demonstra paixão ao falar sobre o tema e 

conhecimento ambiental tradicional adquirido quando morou na Paraíba. 

Essa entrevista tem como enfoque central o conhecimento adquirido empiricamente 

sobre a natureza e seu papel na conservação. O entrevistado explica que conhecer a natureza 

em seus mecanismos mais singelos o fez ter um olhar singular para o meio, de respeito e 

admiração. Além disso, entende o poder medicinal associado aos elementos naturais. Este 

conhecimento empírico está intimamente relacionado ao conhecimento tradicional, cultivado 

por comunidades tradicionais. 
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Santos e Ibernon (2014) realizaram trabalho de pesquisa para entender a concepção 

de meio ambiente e natureza para alunos em diferentes períodos do curso de licenciatura em 

Ciências da Natureza. Encontraram três principais ramificações das definições: natureza 

biocêntrica, natureza generalizante e natureza como valores e sentimentos. A primeira refere-

se à definição a partir do uso de aspectos biológicos, a segunda refere-se a “tudo que existe” e 

a terceira a visão sacralizada, da natureza como fonte de bem-estar ou inspiração, por 

exemplo. Essas três categorias e suas composições descrevem satisfatoriamente também as 

definições obtidas neste trabalho, com exceção da entrevista 4, podendo ser observadas no 

Quadro 1.  

 

 
Quadro 1 – Entrevistados por categorias de natureza 

 Entrevistas 

Categorias (Santos e Ibernon)  
Natureza Biocêntrica - 

Natureza Generalizante 6, 12, 13 

Natureza como Valores/Sentimentos 1, 3, 8, 10 

Natureza Biocêntrica e Natureza como Valores/Sentimentos 5 

Natureza Generalizante e Natureza como Valores/Sentimentos 2, 7, 9, 11 

Não categorizado 4 
Fonte: Pesquisa de Campo (Menezes, 2019) - com categorias de Santos e Ibernon, 2014.  
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6.2 Proteção do Meio Ambiente 

Esta pergunta do questionário teve como objetivo entender a quem o entrevistado 

atribui o dever de proteção se inclui a si mesmo ou não e o que entende como proteger. A 

entrevistada 1 atribuiu esta reponsabilidade aos órgãos ambientais, enquanto os entrevistados 

6 e 8 falaram sobre um conjunto de ações (a última fala sobre três vertentes que considera 

necessárias, a legislação, programas de preservação e consciência individual).  

A entrevistada 10 pontuou a diferença de práticas entre a Irlanda e o Brasil, de forma 

que o saco plástico não está mais presente nos mercados, apenas a sacola de papel não 

gratuita, o que torna comum o uso de sacolas de pano pelos consumidores. O entrevistado 4 é 

engenheiro civil, tem mestrado em energias renováveis e trabalha em sua área e acredita que 

proteger o meio ambiente é realizar um projeto de menor impacto possível onde há tentativa 

de minimização do material de entrada e saída da obra. O entrevistado 9 fala ainda sobre 

proteger a “beleza natural”, ou seja, nesse momento denota uma visão paisagística da 

natureza. 

Os entrevistados 8 e 12 falaram sobre preservar para as gerações futuras e o 

entrevistado 13 utiliza a expressão “recursos naturais” para referir-se à necessidade de 

retardar ou impedir sua extinção. É interessante observar que foi comum ao longo das 

entrevistas aparecerem ideias relacionadas a preservação para gerações futuras, mesmo em 

outras perguntas, o que significa existir uma preocupação com o meio ambiente deixado por 

nós para a população que nasce e ainda vai nascer, mas também significa uma preocupação a 

longo prazo que já deveria ser imediata.  

Em 1987, no relatório de Brundtland, foi definida a sustentabilidade pensando nas 

gerações futuras, e em 2019 ainda estamos falando em gerações futuras quando deveríamos 

falar também na geração presente (o futuro referente aos anos 80). Ao mesmo tempo em que a 

preocupação com as gerações futuras cria um sentimento de solidariedade para com estas e 

por isso, estimule as práticas sustentáveis, também é uma forma de suavizar os danos que 

atualmente já são reais. Saber hoje que a água “potável” está poluída por microplásticos, que 

pessoas ao redor do mundo têm de usar máscaras no rosto para evitar a poluição dos centros 

urbanos, que em primeiro de agosto do ano passado o dia de sobrecarga da Terra foi atingido 

e tantos outros milhares de exemplos torna nosso cenário tão digno de preocupação quanto 

aquele que deixaremos para as outras gerações, mesmo porque a falta de responsabilidade 

sobre o presente está diretamente relacionada a falta de responsabilidade sobre nosso futuro. 
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6.3 Nota de 0 a 10 

A autoavaliação a partir de nota visa entender como o entrevistado vê a seus próprios 

atos frente ao que ele mesmo considera correto no que tange ao meio ambiente. Possui um 

caráter altamente subjetivo, então uma pessoa que pensa com mais frequência em meio 

ambiente do que a outra pode se dar uma menor nota por acreditar que deveria fazê-lo ainda 

mais, de acordo com seu senso crítico. O Quadro 2 apresenta a atribuição da nota segundo 

entrevistado. 

 

Quadro 2 – Notas dos Entrevistados 

Entrevistado Nota 
Entrevistado 1 Nota 6 

Entrevistado 2 Nota 7 

Entrevistado 3 Não pensa propositalmente com frequência, 

porque é um pensamento incorporado em seu 

modo de agir. 

Entrevistado 4 Nota 5 

Entrevistado 5 Nota 7 

Entrevistado 6 Nota 5 

Entrevistado 7 Nota 9 

Entrevistado 8 Nota 8 

Entrevistado 9 Nota 6 ou 7 

Entrevistado 10 Nota 8 

Entrevistado 11 Apesar de não pensar em meio ambiente todo dia, 

afirma que é um pensamento incorporado em seu 

modo de agir. 

Entrevistado 12 Nota 7 

Entrevistado 13 Nota 2 
Fonte: Pesquisa de Campo (Menezes, 2019)79. 

 

O entrevistado 13 é o único que se dá uma nota abaixo de 5 e a princípio não sabe 

dizer porque pensa raramente sobre meio ambiente, no entanto, no decorrer da entrevista 

deixa claro que não acredita no poder de sua ação individual como forma de preservação, 

visto que apenas entende o impacto de ações coletivas, ou seja, quando sabe que todos estão 

fazendo sua parte também. Dois entrevistados (3 e 11) afirmam não pensar diretamente, mas 

de maneira integrada em seu cotidiano já que o tema fez parte de sua educação. 

                                                

 

79 Material produzido pela autora. 
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O entrevistado 7 se dá a maior nota, pois afirma pensar constantemente no tema e 

demonstra ao longo da entrevista sua paixão por natureza. A entrevistada 1 afirma não pensar 

com frequência, mas é estimulada quando ocorrem situações de desastre (dá o exemplo das 

chuvas fortes e seus estragos, muito comuns na cidade do Rio de Janeiro, onde mora), 

ademais afirma pensar muito mais quando passa o fim de semana na Serra de Teresópolis e 

acredita que não pense tanto devido ao seu trabalho ser distante do ambiental. O entrevistado 

2 afirma pensar em natureza diariamente, mas como ainda tem muito a aprender, se dá nota 7, 

reafirmando o caráter subjetivo da pergunta. 

É possível identificar, através dos resultados obtidos nas entrevistas, dois motivos 

principais que estimulam o pensar em meio ambiente: o convívio íntimo com a natureza desde 

jovem (seja tendo experiências ao ar livre ou dependendo diretamente dessa natureza para 

obter água, por exemplo, ou ainda por acompanhar tragédias ambientais) e educação familiar 

sobre o que se deve e não se deve fazer. As pessoas que tiveram esse convívio mais imediato 

afirmam pensar com mais frequência, enquanto existem outras que possuem hábitos 

incorporados e sedimentados em sua educação. Já a entrevistada 5 encontra maior facilidade 

de pensar em meio ambiente/ter práticas sustentáveis quando está no trabalho, mesmo porque 

não há coleta seletiva onde mora. 

O entrevistado 6 se dá nota 5, porque afirma não ser uma causa com a qual se 

envolve, mas garante fazer sua parte e cita o consumo consciente como algo que busca. É 

interessante notar que ele se declara não envolvido com a causa, mas menciona um tópico que 

mostra grande sensibilidade ambiental, pois envolve a consciência ao consumir e não apenas 

ao fim do consumo, como jogar o lixo no local adequado. A entrevistada 8 afirma que tornar-

se consciente foi um processo e ter experiências de vínculo com a natureza a ajudaram, 

acredita que isso seja fundamental porque vivemos um distanciamento dos recursos nos 

centros urbanos. Esse é um tópico explorado no capítulo 4.1, através do exemplo do sal rosa 

do Himalaia.  

A experiência do contato com a natureza que pode ser estimulada pelo ecoturismo é 

definida na literatura como um uma poderosa ferramenta para a educação ambiental. A 

criação de sentimentos marcantes provocados por uma visita em grupo, por exemplo, a áreas 

protegidas aflora uma forma de conscientização não racional e muitas vezes mais 

transformadora do que aquela aprendida de maneira cartesiana. O “apelo sensitivo e 
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emocional” destas experiências pode mudar a aceitação do urbano como a melhor opção, de 

forma que o natural passe a ser mais valorizado (NEIMAN, 2004, p.8). 

O entrevistado 9 afirma pensar quando estimulado, o que acredita ocorrer 

semanalmente. A entrevistada 10 afirma pensar com frequência e associa o meio ambiente a 

uma vida mais saudável, mas se sente restrita na cidade a ter a vida que gostaria. A 

entrevistada 12 é empresária de um negócio de cosméticos naturais e sente que ainda deve 

pensar mais em meio ambiente.  
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6.4 Foto 1 

A utilização da foto 1 tem como objetivo entender como as pessoas percebem as 

tragédias ambientais. Todos os entrevistados, sem exceção, definem o que ocorreu em 

Brumadinho no início do ano de 2019 como uma tragédia. Muitos sentem tristeza ao ver a 

foto, enquanto dois entrevistados sentiram raiva ou revolta por fazer sua parte e entender que 

as empresas não estão fazendo o que lhes cabe. 

Na época do rompimento da barragem, foi possível perceber que as pessoas não 

entendiam a fundo que tipo de barragem havia sido rompida, mesmo sendo o segundo caso 

em menos de cinco anos, por isso tem-se a premissa de que poucos entrevistados realmente 

sabiam do que se tratava em detalhes. No entanto, não foi possível comprová-la porque 

ninguém falou sobre características específicas da tragédia e sim sobre um olhar global. A 

possível falta de informação das pessoas acerca da existência de barragens de rejeitos 

evidencia a necessidade de uma educação ambiental mais profunda, já que cada cidadão deve 

saber o básico sobre o que se passa com o local onde vive. 

A entrevistada 1 fala sobre a falta de cuidado com o próprio ser humano além da 

“falta de administração”, fator também evidenciado pelo entrevistado 4 através da expressão 

“falta de manutenção”. Mais da metade dos entrevistados identificam como motivo principal 

da tragédia a economia de capital. Já o entrevistado 2 fala sobre uma cobrança da natureza, 

por tudo que ela sofre na mão do homem.  

O entrevistado 3 fala sobre a possibilidade de ocorrer outros desastres como esse 

(bem como a entrevistada 5) e do fato de já ter ocorrido e não ter servido de alerta para a 

empresa responsável. 

O entrevistado 4 é o único que fala em tragédia pessoal e ambiental e também cita 

como motivo a economia em questões básicas. Afirma que em seu país, ocorreu uma situação 

parecida há alguns anos, mas que estas estruturas não são comuns lá. A entrevistada 5 define 

como negligência e descaso e fala sobre a dificuldade de recuperação do local.  

O entrevistado 6 acredita que o cerne da questão esteja na naturalização destas 

tragédias, incentivada por uma justiça permissiva, portanto a ocorrência de novos 

rompimentos é uma realidade com a qual temos de lidar. A entrevistada 8 fala em tragédia 

anunciada. A entrevistada 10 mostra-se muito sensível ao tema e esta situação a lembra da 

exploração de nossas riquezas na Amazônia, como em algumas cidades onde o brasileiro 

agora precisa de passaporte para transitar, nutrindo um sentimento de impotência nestes casos. 
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6.5 Fotos 2 e 3 

A utilização das fotos 2 e 3 tem como objetivo compreender como as pessoas 

percebem os danos causados ao meio ambiente e aquilo que entendem como seu papel nesse 

contexto. Essa é a parte mais livre do questionário, ou seja, onde as pessoas sentiram-se mais 

à vontade para refletir em cima da questão e trazer exemplos e histórias pessoais. Funcionou 

como um momento em que comportamentos anteriormente já descritos foram justificados. 

Além de ser o momento com mais conteúdo das gravações, também se comportou 

como ponto de reflexão, na medida em que permitiu aos sujeitos analisarem a própria 

percepção quanto à necessidade ou não de participação nas ações sustentáveis em contraste 

com suas ações efetivas, além disso, puderam refletir sobre as justificativas para se comportar 

da forma como expuseram. Este último momento do roteiro conclui assim uma linha de 

raciocínio que leva o indivíduo ao autoquestionamento sobre a relação homem-natureza por 

ele estabelecida. 

Todos os entrevistados com exceção do 13 acreditam que podem fazer pequenas 

ações diárias para impedir situações como as da foto. O entrevistado 13 afirmou como já 

mencionado, não acreditar atualmente, pela experiência em sua vida, no poder da ação 

individual, dessa forma prefere sua comodidade em usar mais sacolas plásticas, por exemplo, 

já que não acredita que o comportamento oposto mudaria algo. A entrevistada 1 acredita que 

podemos sim ter ações benéficas para a preservação, mas sente que falta informação (fator 

mencionado diversas vezes por outros entrevistados) sobre o que mais poderia fazer além de 

ações básicas, como separar o lixo reciclável. A falta de informação também apareceu 

associada as consequências de suas ações, ou seja, as pessoas muitas vezes não têm ideia do 

que realmente suas escolhas diárias provocam. 

Quando questionados sobre as dificuldades em praticar ações sustentáveis, o fator 

comodidade surgiu inúmeras vezes, confirmando algo já esperado. Além da comodidade, duas 

entrevistadas (8 e 12) falaram também sobre o marketing existente em torno de produtos que 

não são escolhas sustentáveis. A primeira falou sobre as nossas escolhas de consumo estarem 

centradas na forma em como esse produto nos é vendido e deu exemplo do uso desnecessário 

de isopor para comercialização de certos alimentos, quando poderiam ser embalados de forma 

diferente. No caso da segunda, reflete sobre os produtos artificiais e maléficos a saúde 

ambiental e humana que são vendidos como benéficos e geralmente a preços muito mais 

baixos do que os produtos orgânicos ou mais naturais.  
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Seguindo a mesma linha de raciocínio, o entrevistado 9 também evidencia o peso do 

sistema econômico em torno do sistema de consumo, visto que comercializar uma garrafa de 

iogurte de vidro será mais caro do que produzir uma de plástico (exemplo dado por ele). Outra 

fala comum foi a da necessidade de educação doméstica, ou seja, de receber educação 

ambiental no âmbito familiar. 

O entrevistado 4, fala algo muito interessante sobre o contraste Brasil-Espanha: 

apesar de termos uma legislação ambiental forte, a consciência individual é precária, enquanto 

na Espanha ocorre o oposto. Apesar de a legislação ambiental brasileira ser uma das mais 

completas do mundo, a área ambiental vem sofrendo retaliações constantes do governo, 

inclusive no que diz respeito a possibilidade de alterações destas leis de forma a possibilitar 

maior exploração do meio natural. Isso mostra que a legislação e inovações tecnológicas 

sozinhas não são capazes de promover a mudança para uma sociedade mais sustentável, 

porque dessa forma a transformação não é sustentada a longo prazo. 

O entrevistado 7 afirma que ver tragédias ao longo de sua vida o sensibilizou muito à 

causa, o que dialoga com o entendimento da entrevistada 8 sobre a criação de vínculo com o 

meio ambiente. Ainda que o primeiro fale sobre sentir o impacto para então preservar e a 

segunda sobre criar um sentimento mais profundo com a natureza para fazer aflorar a vontade 

de preservar naturalmente, os dois falam sobre sentir a necessidade de preservar, ao invés de 

simplesmente entender racionalmente. A entrevistada 8 também cita a importância da 

“educação voz a voz”, bem como a entrevistada 10 cita a importância de papéis de liderança 

na causa ambiental orientando as ações. 

A entrevistada 11 cita o valor intrínseco da natureza como motivador para a 

preservação, além do “valor instrumental” do meio ambiente em nossa sobrevivência. A 

entrevistada 12 acredita que existam pessoas que sabem as consequências de seus atos e não 

querem ver e que terceirizam a responsabilidade para o governo por entender que sua parte se 

resume a pagar taxas. Ela ainda fala sobre um “bloqueio” relativo a práticas sustentáveis.  

Outro ponto interessante observado foi o relato da entrevistada 5 acerca de sua 

dificuldade em mobilizar a prefeitura para que coloque uma caçamba de lixo na região onde 

mora para os dias em que o caminhão não passa ou mesmo da falta de assistência da 

prefeitura para recolher um sofá ou uma cama inutilizáveis, por isso não é incomum a queima 

destes objetos como forma de dar uma “destinação” ao lixo. Essa situação exemplifica o 

descaso com regiões que não fazem parte do cartão postal do estado. 
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A entrevistada 12 faz uma observação pertinente quanto à abordagem utilizada na 

entrevista aplicada. Ao observar a foto 3, comenta sobre a utilização de imagens que 

provocam sentimento de culpa no entrevistado e consequentemente uma certa retração em 

relação a proteção ambiental. Ela afirma que, como ambientalista, prefere utilizar uma 

abordagem que exalte a natureza por sua beleza e genialidade, aproximando as pessoas 

através do conhecimento. É possível fazer um paralelo entre este tipo de interpelação cuja 

função é chocar e aquele empregado pelos profetas do apocalipse, que teve como um dos 

resultados a diminuição do interesse pela causa ambiental. 

O entrevistado 6 mencionou a veiculação de programas sobre educação ambiental em 

horários ineficientes no sentido de atender às grandes massas como uma dificuldade. O fato 

de as emissoras de televisão receberem isenção de impostos por transmitir conteúdo ambiental 

define claramente como a natureza é objeto de barganha no sistema atual. Ao mesmo tempo, 

isso significa que se o capital é a máxima da estrutura vigente, o meio ambiente está sendo 

considerado de alguma forma. O instrumento da valoração ambiental, por exemplo, através da 

precificação dos serviços prestados por um ecossistema traduz a inserção do valor ambiental 

no sistema monetário em que vivemos.  

Apesar de todos os entraves para a preservação do mundo natural, é necessário 

reconhecer, como destaca a entrevistada 8, um movimento de resposta que se torna cada vez 

mais forte. Movimentos que incentivam o uso do copo de silicone retrátil assim como o uso 

de talheres reutilizáveis para fazer refeições fora de casa, o surgimento de cada vez mais 

marcas cruelty free e veganas, o movimento da segunda sem carne que ganha cada vez mais 

adeptos são alguns exemplos de iniciativas que se multiplicam a cada dia. A conscientização 

ambiental promovida através de redes sociais é outra ferramenta que dialoga muito bem com 

as novas gerações e estimula a reflexão. 
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7. CATEGORIAS DE PENSAMENTOS POR GRUPOS SOCIAIS E CONTEXTO 

HISTÓRICO-SOCIAL 

 

A pesquisa feita com diversos indivíduos de um grupo social específico permite 

mostrar um pensamento dominante para este perfil. A pesquisa feita com indivíduos de 

grupos sociais variados, caso deste trabalho, permite expor ideias encontradas e trazer 

reflexões a partir destas. O objetivo deste capítulo não é extrair informações estatísticas - 

mesmo porque o tamanho do grupo amostral não permite - mas sim traçar possibilidades de 

perfis a serem analisados em trabalhos futuros. 

Vale salientar que o interesse deste trabalho foi “mergulhar” no universo de cada 

indivíduo de forma a obter informações que justifiquem seu comportamento, no entanto, o 

levantamento de questionamentos para produção estatística futura se mostra válido, na medida 

em que permite gerar reflexões produtivas. 

É possível identificar a existência de grupos entre as pessoas entrevistadas, através 

das informações obtidas na etapa 1 de gravação, como mostra o APÊNDICE C. Essas 

categorias podem ser observadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Categorias para Identificação de Perfis entre os Entrevistados 

Nacionalidade 

Brasileiro Não Brasileiros 

Grau de Instrução 

Nível Superior Completo Nível Superior Incompleto 

Sexo 

Feminino Masculino 

Idade 

Menos de 40 anos Mais de 40 anos 

Natureza do trabalho 
Fonte: Pesquisa de Campo (Menezes, 2019). 
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Quanto à nacionalidade, os dois entrevistados não brasileiros (4 e 8) evidenciaram as 

diferenças existentes entre as práticas sustentáveis nos seus países de origem e no Brasil. De 

acordo com as comparações de experiências vividas por estes entrevistados, afirmam 

encontrar aqui uma consciência ambiental mais fragilizada. Além disso, a entrevistada 12 

falou sobre a fartura de recursos possivelmente motivar a falta de preocupação com o assunto. 

Neste grupo de entrevistas, o grau de instrução de uma pessoa não se mostrou 

associado ao seu envolvimento na causa ambiental. Inclusive a maior nota concedida na 

entrevista na avaliação do próprio comportamento quanto a frequência do pensar em meio 

ambiente foi do entrevistado 7, que não possui nível superior. Além do mais, a literatura 

mostra que a conexão com a causa está mais relacionada ao sentir do que ao pensar. Mesmo 

havendo entrevistados que alegaram a falta de conhecimento para fazer mais pela natureza, o 

grau de instrução não foi fator comum entre eles. Além disso, apesar de o entrevistado 2 não 

possuir nível superior formal, menciona ao longo de sua entrevista o conhecimento tradicional 

empírico adquirido e sua importância na sua relação com o meio.  

Em 2012, o Ministério do Meio Ambiente, em sua Pesquisa Nacional de Opinião – O 

que o Brasileiro Pensa do Meio Ambiente e do Consumo Sustentável, evidenciou a partir de 

pesquisa estatística que viver em áreas urbanas e possuir maior nível de escolaridade confere 

maior consciência ambiental, independentemente do gênero ou renda dos indivíduos
80

. É 

necessário realizar pesquisa estatística a partir deste trabalho com seleção amostral adequada 

considerando a diversidade e quantidade do todo de forma a contrastar estas informações. 

Em um trabalho estatístico, o sexo pode ser fator determinante para o surgimento de 

características específicas de um grupo. A possibilidade de estender esse estudo para um 

número maior de indivíduos pode permitir a delineação de peculiaridades
81

. 

Na Pesquisa Nacional, torna-se evidente que o brasileiro ainda acredita que os 

responsáveis pela proteção ambiental são os órgãos públicos e cada vez mais de forma 

descentralizada, ou seja, responsabilizando prefeituras e governos estaduais. Junto a isso, 

quando exposto ao tema desenvolvimento sustentável, Rio+20 e questões associadas, fala 

                                                

 

80 Este trabalho foi realizado a partir de pesquisa amostral composta por 2.201 pessoas a partir de 16 anos, 

residentes em áreas urbanas e rurais. Mais detalhes sobre a amostragem utilizada podem ser encontrados no 

documento online, com link no capítulo de referências bibliográficas. 
81 O ecofeminismo pode exercer influência nessa divisão de grupo social. A aproximação histórica de mulheres à 

natureza se deveu a responsabilidade sob papéis que lidavam com a agricultura, doenças, nascimentos e mortes e 

a relação entre ciclos femininos e ciclos naturais, como das marés. Por outro lado, a repressão exercida contra a 

natureza também é vivenciada pelo sexo feminino. 
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sobre proteção do meio ambiente, esquecendo-se das esferas econômica e social. Nas 

entrevistas realizadas neste trabalho, um entrevistado responsabiliza os órgãos ambientais pela 

proteção do meio ambiente enquanto outros dois falam sobre ações conjuntas. 

A pesquisa nacional conclui que a maioria dos brasileiros ainda possuem hábitos 

prejudiciais ao meio na fase de pós-consumo de um produto, ou seja, descarte inadequado, por 

exemplo. Campanhas de conscientização sobre diminuição do consumo e descarte de resíduos 

sólidos apresentam resposta positiva junto à população, enquanto campanhas sobre o combate 

ao desperdício da água e energia são terrenos férteis a serem explorados. De acordo com a 

pesquisa nacional, conforme a mídia televisiva e online dá mais cobertura ao tema ambiental, 

conceitos ambientais sofisticados passam a fazer parte do vocabulário dos brasileiros e a 

pesquisa mostrou uma evolução entre os resultados de 1992 e 2012 (antes, 47% dos 

brasileiros não conseguiam identificar problemas ambientais no seu bairro, passando para 

apenas 11% em 2012). 

Quanto à faixa etária, existe a premissa de que as novas gerações apresentam um 

entendimento mais profundo sobre consciência ambiental, visto que a educação ambiental em 

escolas aparece somente na década de 80 (ROOS; BECKER, 2012) e vem sofrendo evoluções 

ao longo do tempo. A realização deste trabalho para um grupo amostral de jovens entre 0 e 18 

anos e outro grupo amostral com faixa etária distinta pode apresentar resultados acerca deste 

questionamento. Na pesquisa realizada, pôde ser observado que a entrevistada 12, pertencente 

ao grupo “menos de 40 anos” representa através do seu trabalho com cosméticos naturais uma 

nova era do movimento ambiental, associada a maior conscientização individual e consumo 

de produtos cada vez mais naturais. 

Em relação ao tipo de profissão de cada entrevistado, esta categoria mostrou-se 

influente para o envolvimento com a causa. Significa dizer que indivíduos que lidam 

diretamente com o meio ambiente (entrevistados 7 e 12) tendem a possuir maior consciência 

ambiental e aqueles que tem de pensar sobre preservação enquanto realizam suas funções 

trabalhistas tem mais chances de desenvolver esta consciência. Por outro lado, há pessoas que 

não lidam com meio ambiente em suas atividades e tem a consciência bem desenvolvida, por 

experiências outras ao longo de sua vida. 

No capítulo 5, são feitos recortes acerca das relações homem-natureza exploradas nas 

entrevistas e em alguns momentos há a correlação com pensamentos predominantes em 

períodos históricos. Como forma de sintetizar estas visões, construiu-se o Quadro 4. Na 
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classificação dos pensamentos observados em categorias estudadas, é possível encontrar 

novas formas de enxergar que reúnem características de mais de uma categoria ou 

características ainda não catalogadas, por isso surgem as novas classificações (a entrevista 6 

não foi categorizada porque não ficou evidente para a autora como este entrevistado enxerga a 

natureza, apenas como encara a questão do movimento ambiental).  

O modelo de análise conceitual utilizado neste trabalho foi apresentado por Swartz-

Baccort Kim
82

 (a partir de FERNANDES et al, 2011) e consiste em três fases: revisão 

teórica, onde há revisão da literatura quanto ao tema; pesquisa de campo com manifestação 

das observações empíricas; fase analítica final, onde os dados das duas outras fases são 

contrastados e possíveis lacunas conceituais que irão estimular novas pesquisas são 

encontradas. 

 

Quadro 4 – Relação homem-natureza nas entrevistas e seu contexto histórico 

Entrevistas 

Formas de pensar a 

Natureza obtidas nas 

Entrevistas 

(Empírico) 

Formas de pensar a 

Natureza na Revisão 

Histórica 

(Teórico) 

Novas formas 

encontradas de 

pensar a Natureza  

(Analítico) 
1, 11 Natureza como fuga Visão arcadista - 

2 Pertencimento 
Associado ao conhecimento 

tradicional 
- 

3,5,7,9,11 Bem-estar - 
Proximidade da Natureza 

como qualidade de vida 

4 Recursos Visão empresarial - 

4 Exuberância - 

Natureza como aquilo que 

apresenta exuberância, ou 

seja, florestas em 

detrimento de campos, por 

exemplo. 

8 Sagrado Visão sacralizada - 

10 Sagrado místico Entidade mágica (alquimistas) - 

13 Recursos Utilitarista - 

6 - - - 
Fonte: Menezes, 201983. Obs.: A Entrevista 6 não foi categorizada pela autora, considerando o material apresentado. 

 

 

 

                                                

 

82 Schwartz-Barcott D, Kim HS. An expansion and elaboration of the hybrid model of concept development. In: 

Rodgers BL, Knalf KA. Concept development in nursing: foundations, techniques, and applications. 2nd ed. 

Philadelphia: Saunders; 2000.  
83 Material produzido pela autora. 
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A proximidade da natureza como fonte de bem-estar surgiu em cinco entrevistas, 

configurando uma nova categoria. Difere da visão arcadista, na medida em que não representa 

necessariamente a fuga do meio urbano, mas sim o prazer em estar no rural por si só. A 

categoria que fala da natureza exuberante remonta a visão colonialista, uma vez que sua 

construção está baseada no mesmo espanto ao comparar o espaço natural europeu com o 

espaço natural brasileiro da época, por isso é uma visão com bases históricas, mas 

contemporânea. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história do movimento ambiental representa um caminho de resgate a valores 

anteriormente inatos ao homem, assim como a qualquer ser vivo. O processo de tentativa de 

construção de um mundo à parte do natural gerou o efeito reverso, sendo hoje o tema 

ambiental uma preocupação universal. A reconstrução/reconexão desse elo tem na educação 

ambiental uma ferramenta poderosa, como forma de modificar profundamente os valores 

sociais. 

A humanidade encontra-se no caminho de transição entre a sociedade industrial e a 

sociedade sustentável, no entanto, ela precisa também ser sustentada a longo prazo de forma 

que entender como as pessoas hoje percebem a temática ambiental se torna vital para 

identificar os fatores que provocam distanciamento e assim poder inibi-los, bem como 

incentivar os fatores que estimulam essa conexão. No começo deste movimento, a 

preocupação era com as tecnologias de fim de tubo e agora se fez necessário e muito mais 

eficaz pensar em termos de produção mais limpa, não seria também o caso de olharmos para a 

raiz da relação homem/meio de forma a reconstruir essa interação distorcida e distanciada? 

O sistema econômico e a cobiça a ele associada foram mencionados diversas vezes 

durante as entrevistas como antagonistas à preservação natural. Por isso, o futuro sustentável à 

que tão arduamente tentamos chegar se faz por uma estrutura sólida com engrenagens 

concretas – sintetizada através das tecnologias limpas e produtos ecofriendly, além da ênfase 

no setor de serviços como geratriz da economia – mas sustentada por uma consciência 

universal de uma sociedade que exalta e cultua a natureza nas mínimas ações cotidianas. Essa 

valorização permite que mesmo tomando “decisões erradas” do ponto de vista ecológico, as 

pessoas tenham discernimento sobre o que estão fazendo. 

É óbvio que a transição para uma sociedade de consciência universal é muito mais 

complexa do que a teoria envolvida em sua construção, no entanto, a partir do entendimento 

do meio ambiente para diversos atores sociais em diferentes localidades, é possível intervir de 

maneira muito mais eficiente. É o caso do trabalho realizado por Oliveira et al (s/d) sobre a 

percepção ambiental das comunidades rurais no semiárido paraibano. Neste, fica evidente a 

descrença da população na possibilidade de o governo suavizar os efeitos das secas, portanto a 

instalação de captadores de água de chuva configura a melhor solução para este grupo social 

específico, ao torná-los independentes. 
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A visão da natureza por muitos entrevistados como uma fonte de bem-estar, por 

exemplo, também pode ser explorada a fim de provocar um maior engajamento ambiental, 

bem como a alegação de falta de informação representa um espaço para encaixe de ações 

conscientizadoras. Sabendo da existência de pensamentos que inibem a prática de ações 

sustentáveis pelo descrédito do poder de ações individuais é possível realizar campanhas que 

promovam esse tipo de atitude e invalidem percepções que não se provam verossímeis criadas 

pelos indivíduos.  

Assim, a nível global, compreender os principais motivos de distanciamento do 

homem com o meio torna possível investir em campanhas mais eficientes de educação 

ambiental de massas, enquanto a nível local, podem ser adotadas soluções como aquela 

descrita por Oliveira et al (s/d). 

Preservar o meio ambiente é um tema complexo começando pelas definições de cada 

um acerca das palavras natureza e meio ambiente e por lidar com alta subjetividade da relação 

homem/meio. Preservar envolve mexer na estrutura social e mudar hábitos, maneiras de olhar, 

portanto não existe falar em proteção com 100% técnica e objetividade, quando o assunto gera 

tantas vertentes e facetas, através das quais uma pessoa ou outra valida suas crenças e formas 

de enxergar o mundo. 

Como dialogar com todos esses grupos sociais? E mesmo dentro desses grupos 

sociais, como dialogar com as pessoas que ali também pensam diferente? Ao longo das 

entrevistas, foi possível enxergar perfis variados quanto ao comportamento com o meio 

ambiente, tendo se mostrado rico escolher um grupo de indivíduos tão diversos entre si. Além 

da análise da fala dos entrevistados para entender o que motiva as pessoas a pensarem à sua 

maneira, a troca no diálogo se mostrou extremamente positiva para suscitar questionamentos e 

reflexões sobre o tema. A possibilidade de continuidade deste trabalho através da exploração 

de maior número de indivíduos dos mesmos grupos sociais e também de outros grupos sociais 

traria resultados ainda mais estimulantes. 

O questionário foi pensado para extrair informações úteis dos entrevistados 

aprofundando-se no tema a cada pergunta, de forma que seu comportamento pudesse ser 

exposto e justificado. Com exceção de um entrevistado, tornou-se claro que a problemática 

ambiental é uma preocupação, ainda que não se pense nisso constantemente. A definição de 

natureza se mostrou plural, podendo ser uma visão generalizada, visão de sentimentos ou 
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visão ecológica propriamente dita - pelas definições de Santos e Ibernon (2014) - e ainda 

suscitou o surgimento de novos olhares (sintetizados em novas categorias). 

Com exceção de um entrevistado, as notas não estão abaixo de 5, o que demonstra 

um comportamento cauteloso dentro daquilo que cada indivíduo acredita ser o ideal
84

. Mesmo 

o entrevistado exceção teve suas motivações exploradas, de forma que seja possível 

compreender o que leva as pessoas a pensarem e se comportarem da forma que expuseram. 

O uso de duas técnicas de pesquisa centrada na entrevista direta com uso de roteiro e 

de imagens como evocadora permitiram a cada entrevistado mergulhar em processos de 

percepção e produção de pensamentos, expressando assim ideias recuperadas das memórias, 

dos conhecimentos prévios, das vivências cotidianas dialogando entre racionalidades e 

emoções. Imagem que desloca o sujeito-consumidor para um evento de ampla divulgação e de 

possível desconhecimento prévio de existência e imagens que situam no cotidiano o sujeito-

produtor de resíduos, potencializaram as respostas sobre ‘atos’ e ‘mudanças’ de atitudes 

necessárias ao pensamento local e global da sustentabilidade. Além disso, é importante 

ressaltar o papel reflexivo que a entrevista teve para muitos indivíduos do grupo amostral, ao 

promover uma autoavaliação e a exposição a situações que provocamos com nossas 

atividades. 

A entrevista também trouxe uma oxigenação de ideias intensa, não servindo apenas 

para categorizar formas de enxergar o meio, mas também suscitar reflexões sobre diversos 

ângulos da questão ambiental, como a abordagem ao lidar com educação ambiental, como o 

caminho mais palpável ao futuro sustentável, o entendimento da importância da educação no 

âmbito doméstico/familiar entre tantas outras ideias. 

A realização deste estudo permitiu para a autora a compreensão que a percepção do 

meio ambiente por cada um pode ser tão distinta quanto as pessoas o são. Entender quem se 

está educando, bem como quais são as dificuldades ou as facilidades que a pessoa apresenta 

torna o processo muito mais simples. A conclusão prática deste trabalho encontra-se 

evidenciada na pluralidade de percepções ambientais exploradas pela amostra de indivíduos 

entrevistados e sua conclusão teórica reside no entendimento sobre a potencialidade do 

“ouvir” para então conduzir. 

                                                

 

84 Refletir sobre o que é ideal para cada um é essencial e dialoga diretamente com a relação homem-natureza 

estabelecida, por isso, é possível que com mais consciência ambiental, as notas tendam a ser mais baixas. 
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APÊNDICE A 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Roteiro de Entrevista 

- Explicação do tema do trabalho; 

- Convite para a entrevista; 

- Explicação sobre a importância do uso da gravação; 

- Agendamento; 

- Apresentação dos preceitos da ética em pesquisa com garantia de não identificação dos 

sujeitos (preservação da privacidade) e a obtenção do consentimento informado e; 

- Esclarecimento de dúvidas. 

 

Início da Gravação 

-Dia/hora 

-Idade, Formação e Profissão (descrever sucintamente) e onde mora/morou 

-O que é natureza para você? 

-Qual sua relação com a natureza? 

-O que você entende como proteção do meio ambiente? 

-É comum para você pensar em meio ambiente e proteção do meio ambiente durante seu dia? 

Se eu te digo que 10 significa pensar todos os dias sobre meio ambiente e ter preocupação 

com isso e 0 significa não pensar sobre isso, qual número você se daria? 

-Por que você acredita pensar ou não pensar muito nesse assunto? 

 

Apresentação da foto 1 (Brumadinho) 

-Essa é uma foto do que ocorreu na cidade de Minas Gerais, Brumadinho, no início desse ano. 

O que você pensa sobre este caso? 

 

Apresentação da foto 2 (Pássaro envolvido no plástico) 

Apresentação da foto 3 (Lixo na praia) 

-O que você entende dessas fotos? 

-Essa é uma preocupação para você? Por que? 

-Você acredita que exista algo que você possa fazer no dia a dia para impedir isso? 

-Quais são as dificuldades em fazer isso? 

 

Agradecimento 
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APÊNDICE B 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Acervo das Gravações 

 

Número da Entrevista Data e Horário da Gravação Tempo de Gravação 

1 04 de junho 2019 – 22h21 00h17min12s 

2 04 de junho 2019 – 23h23 00h47min46s 

3 05 de junho 2019 – 00h08 00h15min52s 

4 05 de junho 2019 – 17h01 00h21min22s 

5 07 de junho 2019 – 15h11 00h15min57s 

6 14 de junho 2019 – 17h04 00h15min55s 

7 15 de junho 2019 – 13h42 00h12min02s 

8 17 de junho 2019 – 20h10 00h19min36s* 

9 17 de junho 2019 – 22h21 00h06min11s 

10 18 de junho 2019 – 20h22 00h19min52s 

11 23 de junho 2019 – 16h29 00h11min31s 

12 26 de junho 2019 – 14h23 00h18min16s 

13 27 de junho 2019 – 22h30 00h20min59s 

Tempo Total de Gravação 04h18min28s 

 

*A entrevista 8 foi gravada em dois áudios, no entanto a primeira parte apresentou uma 

danificação e não foi capaz de ser reproduzida. Por isso, a duração refere-se apenas ao áudio 

executável. As informações referentes à primeira parte foram registradas em papel através de 

reconstrução das falas com a entrevistada imediatamente após o término do segundo áudio. 
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APÊNDICE C 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 1 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h00min28s – 

00h01min17s 
 Feminino 

 63 anos 

 Graduação em Arquitetura 

 Analista de Suporte 

 Angra dos Reis, Tijuca no Rio de Janeiro 

(atualmente) 

Definição de Natureza 00h01min23s – 

00h01min35s 

“Ter muito verde, liberdade, respirar ar puro e relaxar.” 

Relação com a 

Natureza 

00h01min40s – 

00h02min05s 

“Procura da natureza para relaxar, busca de saída do 

estresse.” Entende que a cidade se opõe a natureza. 

Proteção do Meio 

Ambiente 

00h02min14s – 

00h02min38s 

Preservação das matas, da fauna, da flora, das águas, dos 

rios. Quando indagada sobre os atores que protagonizam 

esse tipo de proteção, a entrevistada cita os órgãos 

ambientais responsáveis. 

Nota de 0 a 10 00h02min48s – 

00h05min14s 

Nota 6. Ela afirma não pensar com frequência em meio 

ambiente, mas situações de desastres ambientais a 

estimulam (como quando ocorrem chuvas muito fortes e a 
população está vulnerável a possíveis impactos). Ela 

acredita que por seu trabalho tratar de questões muito 

distantes de meio ambiente, não pense sobre isso com tanta 

frequência. Além disso, quando frequenta a serra nos finais 

de semana, pensa muito mais em meio ambiente porque 

valoriza a proteção como forma de proporcionar esse 

momento de bem-estar. Quando volta ao Rio de Janeiro na 

semana, não pensa tanto em meio ambiente e para ela, 

parece que tem que fugir para outros lugares para ver 

natureza. 

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem – 

Brumadinho 

00h05min34s – 

00h08min27s 

A entrevistada usa as expressões “tristeza imensa”, “falta 

de cuidado com as pessoas, com a natureza”, “falta de 
administração”, “falta de olhar com cuidado para o ser 

humano” para referir-se à situação. Sentiu-se péssima ao 

acompanhar o caso e tem muito medo de outras tragédias 

que possam ocorrer por descaso dos órgãos públicos ou 

privados com o ser humano. Quando outras tragédias 

ambientais ocorrem, mesmo que não haja morte de pessoas, 

lembra-se do caso de Brumadinho. Para a entrevistada, o 

primeiro pensamento associado ao ocorrido envolve a 

morte de pessoas e a morte de animais fica em segundo 

plano. 

Foto 2  

Foto 3  
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O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h09min10s – 

00h15min05s 

Além dos órgãos públicos, entende que a população 

também é conivente com a poluição porque não tem 

educação ou respeito pelo local onde vive. Ela diz que as 

pessoas não veem o mal que isso traz para a própria 

humanidade e que não entendem o planeta como sua casa – 

já que ninguém se comporta dessa forma em casa. Acredita 

que é necessário um trabalho paralelo entre a população e o 

governo, porque não adianta a sociedade fazer e o governo 

não. Acredita que a educação “vem de berço”, mas também 

deve vir através da conscientização das consequências dos 

atos (isso não é claro para população), por um programa 
intenso de propagandas como teve sobre o cigarro (com a 

diferença de que as tragédias ambientais matam pessoas 

inocentes e animais). 

 

Quando indagada sobre a melhora na conscientização da 

população através da implantação da lei que permite a 

multa em pessoas que sujam o chão, acredita que seja 

verdadeira e faz um paralelo com a lei seca. Acredita no 

trabalho conjunto entre multa e conscientização e que com 

o tempo, a multa pode acabar. As fotos representam 

preocupação para a entrevistada, “por causa do futuro, quer 

dizer, futuro não, o presente.” 

Se existe algo que possa 

fazer 

00h15min11s – 
00h15min55s 

Quando chega no ponto das tragédias naturais, não 
podemos fazer nada, mas antes disso, podemos fazer 

pequenas coisas. A entrevistada afirma jogar lixo no lugar 

correto e crê que essas atitudes representam pouco, mas 

não saberia o que mais fazer.  

Dificuldades em fazer  00h15min56s – 

00h16min42s 

Acredita que a falta de informação sobre como ter atitudes 

mais sustentáveis configura uma dificuldade junto a falta 

de informação das consequências dos nossos atos. “Há 

pessoas que não fazem o mal, mas também não fazem 

nada” por falta de informação.  
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APÊNDICE C 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 2 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h00min17s – 

00h01min10s 
 Masculino 

 53 anos 

 Primeiro Grau Completo 

 Porteiro 

 Paraíba, Tijuca no Rio de Janeiro (há 33 anos) 

Definição de Natureza 00h01min15s – 

00h01min54s 

“Natureza para mim é tudo.” O entrevistado destaca a 

relação de dependência total que temos com a natureza e 

acredita muito em seu poder, vendo vida até mesmo em um 

galho caído no chão. Sente-se como parte da natureza. 

Relação com a 

Natureza 

00h01min59s – 

00h03min26s 

“Sou fanático pela natureza.” Tem uma casa em São 

Gonçalo, onde consegue ter mais contato com a natureza 
devido à presença de quintal. 

Proteção do Meio 

Ambiente 

00h03min35s – 

00h05min20s 

Define como complicado, porque muitas vezes acreditamos 

estar fazendo o correto para preservar, mas não estamos. 

Para ele, falta muita informação para as pessoas, cita como 

exemplo quem poda uma planta sem ter conhecimento para 

isso. 

Nota de 0 a 10 00h05min27s – 

00h13min57s 

 

 

 

 

 
00h15min21s – 

00h18min45s 

 

 

 

 

 

 

 

 

00h19min34s – 

00h21min11s 
 

Nota 7. Ele afirma pensar em natureza desde o acordar até 

dormir, mas crê que ainda há muito a aprender. Ele afirma 

ver muitas situações que considera maléficas, como 

pessoas jogando lixo na rua (rua essa que também 

considera natureza, já que o lixo ali jogado vai para algum 

outro lugar depois). 

 
Quando indagado sobre o motivo de sua preocupação tão 

latente com a natureza, fala sobre ter “nascido na 

agricultura” e saber como a natureza funciona de perto (dá 

como exemplo o crescer de um grão de milho). Quando 

morou na Paraíba, tinha uma relação mais íntima com a 

natureza do que a atual e muitas vezes cavou um buraco no 

chão e esperou brotar água para levar para sua casa, por 

não possuir água encanada. Hoje agradece cada pingo 

d’água que possui na vida. 

 

Para ele, existe muita gente que não entende de verdade a 

natureza e a relação desta conosco, vê a natureza como viva 
e sensível. Cita como outro exemplo de prática de 

conservação a economia de luz. Acredita ainda que se 

alguém conversa conosco desde pequenos sobre meio 

ambiente, vamos construindo consciência, caso contrário, 
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isso não ocorre. “Você começa a estudar e não sabe ler.” 

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem - 

Brumadinho 

00h21min25s – 

00h26min10s 

 

Define como “coisa de Deus”, mas também vê como uma 

cobrança da natureza por tudo que sofre. Dá como exemplo 

o bairro de Copacabana, construído em cima do mar e as 

vezes há ressacas que provocam danos. Entende que todos 

os habitantes tem parcela de responsabilidade. Ele acredita 

que as pessoas tem consciência sobre o que pode ocorrer, 

mas no momento em que tomam a decisão impulsivamente 

de construir uma casa em lugar que não devem, a 

consciência se esvai e só volta depois. O entrevistado fala 

também sobre a necessidade de dinheiro e a cobiça como 

motivadoras deste tipo de ação. 

Foto 2 

Foto 3 

O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h27min41s – 

00h39min13s 

Ao ver a foto 2, sente-se incomodado e revela que já catou 

lixo na praia. Ele faz parte de uma organização que ajuda o 

meio ambiente através de ações de coleta de resíduos em 

praias, por exemplo, mas perdeu a coragem de participar 

dos eventos porque ficou impressionando com o cenário 

(sapo morto, tartaruga e garça mortas pela ingestão de 

plástico, por exemplo). Não acredita que três ou quatro 

pessoas podem fazer a diferença, bem como isso tenha 

volta ao que era antes. Ele fala também sobre o descarte 

inadequado de resíduos vindo de presídios (no mar, por 

exemplo, por onde as pessoas acreditam que esse lixo será 

“levado embora”, mas tudo volta em eventos de ressaca). 
Cita também a geração de doenças a partir do lixo, que é 

uma preocupação grande para ele. 

 

Afirma também ter práticas não sustentáveis as vezes, mas 

que tem muita consciência que isso está errado. 

Se existe algo que possa 

fazer 

- Ao longo de toda a entrevista, ele evidencia acreditar muito 

no poder da ação individual através de práticas como 

recolher lixo do chão, das praias, economizar energia, água 

e tratar a natureza com respeito. 

Dificuldades em fazer  00h39min13s – 

00h47min40s 

Comodidade. Não acredita no poder das leis ambientais 

tanto quanto da conscientização. Acredita ser difícil multar 

quem joga lixo no chão porque é uma atividade corriqueira 

praticada por muitos. Usa a expressão “se multar” para se 
referir a autoanálise, que está relacionada à consciência 

individual. 
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APÊNDICE C 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 3 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h00min20s – 

00h01min38s 
 Masculino 

 63 anos 

 Técnico de Mecânica 

 Trabalhou como projetista durante 25 anos, hoje é 

aposentado 

 Campos, Rio de Janeiro (Vila Valqueire, Sulacap, 

Magalhães Bastos, Maracanã e Tijuca atualmente) 

Definição de Natureza 00h01min56s – 

00h02min26s  

“Natureza pra mim é tudo que Deus criou, nada artificial. É 

tudo criado pela própria natureza.” 

Relação com a 

Natureza 

00h02min36s – 

00h03min37s 

O entrevistado afirma nunca ter pensado sobre isso, mas 

prefere ambientes naturais, pois é onde se sente melhor, 

mais calmo. Não passa muito tempo na natureza e quando 
passa, é na serra de Teresópolis. 

Proteção do Meio 

Ambiente 

00h03min49s – 

00h04min54s 

Ele afirma procurar sempre proteger a natureza, dá como 

exemplo não jogar lixo na rua, não danificar a vegetação 

entre outras práticas. “Proteger a natureza é não destruir, 

não poluir, não sujar.” 

Nota de 0 a 10 00h05min24s – 

00h06min12s 

Não se dá uma nota. O entrevistado afirma não pensar 

propositalmente com frequência, porque é algo natural para 

ele, como se fosse um instinto. Gosta naturalmente de 

preservar, no sentido de não estragar e acredita que talvez 

esse comportamento tenha vindo pelos seus pais. 

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem - 

Brumadinho 

00h06min37s – 

00h09min08s 

Pensa ser um grande descuido das empresas que só se 

preocupam com ganho de capital e não se atentam à 

proteção da natureza ou das pessoas que estão por perto. 

Sentiu-se revoltado com esse caso, porque é uma empresa 
com condições de impedir essas situações e porque já 

ocorreu anteriormente e provavelmente acontecerá 

novamente. Quando indagado sobre o impacto do ocorrido 

frente à morte de pessoas, acredita que o alarme foi maior 

por conta disso, mas a repercussão foi a mesma. 

Foto 2 

Foto 3 

O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h09min55s – 

00h12min55s 

Entende que o homem está acabando com a natureza, 

utiliza a expressão “fragilizada” para se referir à ave frente 

a poluição gerada por nós em seu habitat. Cita ainda a 

impotência desse animal frente ao cenário. Quando 

indagado sobre a extensão desse impacto, acredita que todo 

ser vivo seja impactado, mesmo nós. As fotos representam 

uma preocupação para o entrevistado porque é um tema 
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discutido há muito tempo e não vê melhora (os rios 

continuam sujos, por exemplo). “Entra ano e sai ano e a 

coisa continua, quer dizer, piora. Cada vez mais você vê 

gente jogando lixo na rua”. Acreditava que com as 

gerações mais novas seria diferente, mas não vê melhora. 

Se existe algo que possa 

fazer 

00h13min16s – 

00h13min28s 

00h14min59s – 

00h15min34s 

Acredita que se cada um tiver consciência de que certos 

atos estão errados, não viveríamos com esse problema. 

Quando é perguntado se o entrevistado tem hábitos com o 

objetivo de preservar, afirma não pensar nisso 

conscientemente, pois é um comportamento já incorporado. 

Afirma não ter hábito de poluir e cita como única prática 

poluente o uso de gasolina.  

Dificuldades em fazer  00h13min39s – 
00h14min39s 

Cita a falta de educação como motivo para a não 
preservação. Acredita que essa educação vem de casa e vê 

pouca iniciativa das pessoas que trabalham com meio 

ambiente ou quando vê, é algo que perde força e não atinge 

o objetivo. 
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APÊNDICE C 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 4 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h00min20s – 

00h02min03s 
 Masculino 

 39 anos 

 Graduação de Energia Civil, Mestrado em Energia 

Eólica e Renovável 

 Engenheiro Civil 

 Espanha (em algumas cidades de anterior e hoje 

em Sevilla), Brasil (Bahia, Rio). Sempre viajando 

muito a trabalho (necessidade de estar perto dos 

locais de obra) 

Definição de Natureza 00h02min10s – 

00h03min32s 

O entrevistado afirma ter percebido a natureza quando 

chegou ao Brasil, pois enquanto aqui há presença de 
floresta, no sul da Espanha (onde mora) é uma região árida 

(muito mais seca do que o sertão brasileiro). 

Relação com a 

Natureza 

00h03min38s – 

00h05min40s 

Sente que ficou mais próximo à essa natureza selvagem 

desde que chegou no Brasil. Suas filhas o estimulam a 

passear em parques na Espanha, mas “são parques muito 

controlados.” Vê-se pouco integrado à natureza, por ter 

morado sempre em centro urbano, apesar de longe de casa 

muitas vezes. Para ele, mesmo as regiões secas são 

expressões da natureza, no entanto, quando fala em 

natureza, tem a ideia de verde abundante.  

Proteção do Meio 

Ambiente 

00h08min32s – 

00h10min54s 

Entende que proteção do meio ambiente a nível 

profissional, é o impacto de um projeto ser o menor 

possível (dá como exemplos tentar aproveitar ao máximo o 
material da própria obra, para minimizar entrada e saída de 

materiais ou vegetar os pés dos taludes para não erodir). A 

nível pessoal, tentar ter práticas como reciclagem, evitar 

uso de plástico, mas atribui essas práticas ao costume e não 

tanto por pensar em meio ambiente sempre que as executa. 

Nota de 0 a 10 00h11min27s – 

00h13min03s 

Nota 5. Porque pensa em meio ambiente apenas em 

algumas situações, enquanto outras não é comum. Cita 

como exemplo momentos em que sente calor e ao invés de 

abrir a janela, liga o ar condicionado. Para ele, é mais fácil 

ter práticas sustentáveis na Espanha, porque é onde está sua 

casa, assim tem mais formas de fazer a mesma coisa. 

Define a sociedade brasileira como consumista e sem 

consciência ambiental, dá como exemplo os momentos em 
que utiliza um Uber e independente da temperatura 

ambiente, o ar condicionado encontra-se ligado. 

Foto 1 

Rompimento da 00h13min26s – Define como tragédia ambiental e pessoal, por ter 
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Barragem - 

Brumadinho 

00h15min58s envolvido também a morte de pessoas. Utiliza a expressão 

“as pessoas olham os centavos sem pensar nos reais”, ou 

seja, tentam economizar em coisas básicas, quando uma 

simples manutenção poderia ter evitado o ocorrido. Na 

Espanha, ocorreu uma situação como esta há alguns anos – 

desastre de Doñana. Porém cita que lá não há mais 

presença de muitas estruturas deste tipo. 

Foto 2 

Foto 3 

O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h16min17s – 

00h18min54s 

“As pessoas não tem noção de civilização.” Lembra-se que 

quando era pequeno, ocorriam coisas semelhantes na 

Espanha, mas hoje não mais a este nível da foto 2. Acredita 

que somos todos responsáveis pela situação do plástico nas 
escolhas que fazemos, como comprar fruta já descascada e 

na embalagem. Fala também sobre a mudança do modelo 

de negócio visando não usar plástico em tudo, que é um 

elemento cômodo no dia a dia. “Se o mercado não 

vendesse sacola plástica, seria muito mais fácil que as 

pessoas não utilizassem.” As situações configuram uma 

preocupação para o entrevistado, mas a comodidade muitas 

vezes vence em sua vida.  

Se existe algo que possa 

fazer 

00h19min06s – 

00h19min49s 

Acredita na educação desde criança antes mesmo das leis. 

Fala em uma reestruturação social e que é muito difícil para 

uma pessoa mais velha mudar seus hábitos.  

Dificuldades em fazer  00h06min04s – 

00h08min24s 

 
 

 

00h19min58s – 

00h20min59s  

Ele identifica uma contradição no Brasil: a legislação para 

fazer obras é muito restrita, mas a conscientização em si 

não está presente na vida das pessoas. Na Espanha, ocorre 
o oposto.  

 

Quando visitou o interior da Bahia, viu campos cheios de 

lixos e mesmo no centro do Rio de Janeiro vê pessoas 

jogando lixo na rua, o que não ocorre na Espanha hoje em 

dia. Cita ainda a necessidade de proteção do meio frente à 

existência das comunidades indígenas no Brasil, o que não 

é comum na Europa. Não sabe dizer as dificuldades para 

implementar consciência ambiental na educação brasileira, 

mas entende que a educação é uma solução porque mudou 

o panorama na Espanha. 

 

  



111 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 5 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h00min22s – 

00h00min50s 

00h14min50s – 

00h15min57s 

 Feminino 

 33 anos 

 Graduação de Secretariado Executivo e Pós-

graduação em Gestão de Negócios 

 Secretária Executiva em Empresa de Engenharia 

 Belford Roxo (maior parte das habitações são 

casas com quintal) 

Definição de Natureza 00h01min00s – 

00h01min10s 

Árvores, animais, aquilo que colabora para nosso bem-estar 

e sobrevivência. 

Relação com a 

Natureza 

00h01min21s – 

00h01min35s 

Sente-se no dever de ajudar a preservar. 

Proteção do Meio 

Ambiente 

00h01min42s – 

00h02min10s 

A entrevistada dá como exemplo ajudar no plantio de 

árvores, não desmatar, ajudar na preservação dos animais 
em extinção, não jogar lixo na rua entre outras. 

Nota de 0 a 10 00h02min27s – 

00h03min28s 

Nota 7. Ela afirma ter atitudes mais sustentáveis no 

trabalho. Em casa, não é tão comum, mesmo porque não há 

coleta seletiva onde mora. Procura separar “garrafas PET” 

para dar à catadores independentes.  

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem - 

Brumadinho 

00h03min53s – 

00h05min22s 

A entrevistada fala em negligência, porque era um 

problema que as pessoas sabiam que poderia ocorrer. Cita a 

saúde dos cidadãos, mas também o impacto na natureza e 

fala sobre a dificuldade em recuperar o local. Alerta 

também sobre a existência de outra barragem com risco de 

rompimento e reafirma a “negligência e descaso”. 

Foto 2 

Foto 3 

O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h05min56s – 

00h09min17s 

Quanto à foto 2, define como motivo a falta de educação do 

povo. Ela acredita que no Brasil somos desleixados com a 
natureza, porque não se entende a dimensão de ações 

corriqueiras como jogar um lixo na rua. Quanto à foto 3, 

gera tristeza na entrevistada e acredita que isso se deva à 

não pensar nos animais, por exemplo. Quando é perguntado 

a entrevistada se vê uma relação causal clara entre as fotos, 

ela diz que a terceira parece ter sido forjada, mas depois 

afirma que acredita nessa situação ocorrendo naturalmente. 

Sua preocupação é mais latente quanto a situações como da 

foto 1 por ser algo mais presente no cotidiano. 

Se existe algo que possa 

fazer 

00h09min27s – 

00h10min15s 

Práticas como ir à praia e levar um saco para seu lixo. 

Acredita que se todos fizerem sua parte, seria mais fácil. 

Além disso, fala sobre o papel da prefeitura ao melhorar o 
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serviço de coleta de lixo e sobre a necessidade de 

conscientização de cada cidadão. 

Dificuldades em fazer  00h10min28s – 

00h14min50s 

Ela dá o exemplo do local onde mora, por onde a coleta de 

lixo passa três vezes na semana, geralmente. Como as 

pessoas não se atentam ao dia certo de passagem do 

caminhão, muitas vezes acabam jogando seus resíduos em 

um rio próximo já poluído, onde podem ser encontrados até 

mesmo móveis. 

 

Fala sobre a falta de assistência da prefeitura para recolher 

um sofá ou uma cama não mais utilizada e a consequência 

disso são episódios de fumaça gerada pela queima desses 
objetos. Praticamente todo dia as pessoas queimam lixo, 

por isso acredita que seja a preservação derive de uma ação 

conjunta entre a prefeitura e a consciência individual. 

Quando questionada sobre a diferença da atuação da 

prefeitura no local onde mora em relação a zona sul, por 

exemplo, afirma não ver situações como as descritas 

frequentemente nesse lugar por ter maior assistência da 

COMLURB e também acredita que isso se deva à maior 

consciência associada ao nível de instrução mais elevado 

dos habitantes. Fala ainda que quando o caminhão de lixo 

não passa, reclama com a prefeitura e já procurou saber 

como poderia instalar uma caçamba de lixo na região, no 
entanto, o processo burocrático a desmotivou por falta de 

tempo e disposição.  

 

  



113 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 6 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h16min00s – 

01h07min00s 
 Masculino 

 36 anos 

 Graduação de Engenharia Química 

 Trabalha na área comercial 

 Salvador, Rio de Janeiro (Leblon, Jardim 

Oceânico, Tijuca e Vila Isabel atualmente) 

Definição de Natureza 01h22min00s – 

02h31min00s 

“Natureza é tudo que existe e não teve intervenção 

humana.”  

Relação com a 

Natureza 

00h02min37s – 

00h03min30s 

Tem pouco contato com a natureza e sempre quando tem 

oportunidade, busca lugares que estimulem contato mais 

íntimo. Cita praias, trilhas, parque da Tijuca. 

Proteção do Meio 

Ambiente 

00h03min36s – 

00h04min06s 

“Entende como ações, mecanismos, normas, leis ou 

qualquer tipo de inciativa com o objetivo de preservar o 
que existe na natureza o máximo possível. Impedir que a 

intervenção humana degrade o que já existia lá.” 

Nota de 0 a 10 00h04min22s – 

00h06min31s 

Nota 5. Não é uma causa com a qual se envolve, mas é um 

tema para o qual é sensível e tenta fazer sua parte em coisas 

simples, como não desperdiçar água, energia, descartar 

adequadamente resíduos, consumir conscientemente (só ter 

o que realmente precisa). Além disso, acredita que não se 

envolver se deva em parte a não buscar essas informações e 

por outro lado, porque falta informação. Afirma não ser 

bombardeado de notícias verdes, no entanto, cita a 

inteligência artificial como fator para a seleção daquilo à 

que está exposto através da internet. 

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem - 

Brumadinho 

00h06min54s – 
00h08min53s 

“Os grandes empresários colocam o retorno financeiro e o 
lucro acima de qualquer coisa, inclusive vidas humanas.” 

Sente-se chocado com esse tipo de situação e define o 

sistema legislativo como frágil e a justiça permissiva, o que 

acaba incentivando essas situações, diferente do que ocorre 

em países desenvolvidos, porque a punição é muito mais 

grave. Acredita que a forma pela qual se lida com o 

desastre faz com que isso possa se repetir muitas vezes. 

“Essa é a sensação que eu tenho, que a gente vive em um 

ambiente onde o dinheiro, o retorno financeiro, as propinas, 

tudo tem mais valor que a natureza e a vida humana.” 

Foto 2 

Foto 3 

O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h09min11s – 

00h12min25s 

Quanto à foto 2, crê que se deva à falta de educação 

doméstica (instrução que vem da família) e também na 
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falta de informação quanto às consequências desses atos e 

do mal que isso pode causar às futuras gerações. O 

entrevistado fala ainda que esse desequilíbrio acaba 

retornando para nós de alguma forma. Ele fica preocupado 

ao ver estas fotos, porque projeta esta situação para o 

futuro e acha tenebroso o que pode ocorrer. 

Se existe algo que possa 

fazer 

00h12min34s – 

00h13min30s 

Acredita que educação básica seja a saída, especialmente 

para crianças e adolescentes porque serão os cidadãos do 

futuro e acredita que as pessoas mais velhas tendem a 

manter os mesmos hábitos. 

Dificuldades em fazer  00h13min47s – 

00h15min40s 

O entrevistado não tem ideia do que é feito na educação em 

termos de conscientização. Ele vê dificuldade do ensino 

público em ensinar matérias básicas, então acredita que a 
educação ambiental seja deixada ainda mais de lado. Ele 

sabe da existência de programas de conscientização através 

da televisão, por exemplo, mas não funcionam em horários 

que atinjam grandes massas. 
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APÊNDICE C 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 7 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h00min14s – 

00h01min41s 
 Masculino 

 55 anos 

 Segundo Grau Incompleto 

 Jardineiro há 23 anos 

 Minas Gerais (interior), Salvador e Teresópolis 

Definição de Natureza 00h01min47s – 

00h01min57s 

“Natureza é tudo”. Inclui o homem e suas construções. 

Relação com a 

Natureza 

00h02min10s – 

00h02min22s 

O entrevistado sente-se bem em meio à lugares verdes e 

sempre morou em locais como esse. 

Proteção do Meio 

Ambiente 

00h02min28s – 

00h02min44s 

“Acho que a gente deve proteger o meio ambiente”. Ele 

cita práticas que considera incorretas como jogar plástico 

na natureza. 

Nota de 0 a 10 00h03min10s – 
00h03min26s 

Nota 9. O entrevistado afirma que seu modo de pensar 
envolve pensar constantemente em meio ambiente. 

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem - 

Brumadinho 

00h04min00s – 

00h04min24s 

Ele sente muita tristeza ao ver a foto 1 e fala sobre a 

dificuldade da recuperação da área impactada pela presença 

de produtos químicos. 

Foto 2 

Foto 3 

O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h05min00s – 

00h05min37s 

“O próprio ser humano acaba com a natureza”. Cita o 

longo tempo necessário para degradação dos resíduos 

presentes na foto 2 e cita também a morte dos animais 

como fator preocupante. 

Se existe algo que possa 

fazer 

00h05min48s – 

00h06min02s 

Ele acredita que se todos pensassem em meio ambiente 

fazendo pequenas ações como recolher plástico de um 

bueiro ou da rua – ações que pratica -, o meio ambiente 

teria como melhorar. 

Dificuldades em fazer  00h06min14s – 

00h11min17s 

O entrevistado acredita que as pessoas não têm consciência 

porque não pensam no futuro. Além disso, fala sobre ter 
visto muitas tragédias ao longo da vida, como deslizamento 

de encostas, o que o conscientizou. Conta ainda sobre a 

recorrência da poluição por resíduos nas cachoeiras de 

Teresópolis. Fala também sobre locais do interior, onde é 

comum jogar resíduos nos rios, por exemplo, e sobre locais 

mais humildes, onde as pessoas jogam resíduos em terrenos 

baldios. 
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APÊNDICE C 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 8 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

-  Feminino 

 57 anos 

 Faculdade de psicopedagogia 

 Trabalha com terapias para dificuldade de 

aprendizagem no nível pré-escolar. 

 Bogotá (Colômbia), Rio de Janeiro (desde 2010) 

Definição de Natureza - Define a natureza como divina providência, um presente. 

Usa a expressão “nossa casa”. 

Relação com a 

Natureza 

- Relação direta. Sente admiração pela água, ar e tudo que 

nela está contida.  

Proteção do Meio 

Ambiente 

- A entrevistada entende como “cuidado com o que temos”. 

Um compromisso, porque está preocupada com o que 

deixaremos para as gerações futuras (tem uma neta e se 
preocupa com seu futuro). Ela acredita que a proteção do 

meio ambiente deve ser realizada através de três vertentes: 

legislação, ações práticas de proteção como programas e 

consciência de cada um. 

Nota de 0 a 10 - Nota 8. Ao longo de sua vida, a preocupação com o meio 

ambiente veio crescendo conforme se informava cada vez 

mais. Ter a experiência de uma casa no campo a ajudou a 

pensar sobre isso e acredita ser fundamental a interação das 

pessoas com o meio para que entendam o seu valor. Ela 

pensa que nos centros urbanos vivemos um grande 

distanciamento da natureza mais crua, porque nossa água, 

por exemplo, sai muito facilmente de uma torneira e não 
pensamos de onde ela veio. 

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem - 

Brumadinho 

- Define o ocorrido como uma tragédia anunciada, além 

disso a foto te traz tristeza e raiva também porque afirma 

fazer sua parte pelo meio ambiente, com ações simples 

como o uso de sacolas de pano, por exemplo. A 

entrevistada acredita que falta prevenção porque 

subestimam o funcionamento da natureza, acreditam que 

ela pode resolver qualquer coisa.  

Foto 2 

Foto 3 

O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h00min24s – 

00h04min26s 

Ela não entende como uma pessoa pode jogar uma garrafa 

de plástico como a da foto no chão. Acredita que isso se 

deva ao comodismo, mas também à falta de informação. 

Reconhece diferença entre a consciência no Brasil e na 

Colômbia, porque aqui é muito mais comum esse descaso 
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ambiental do que em seu país de origem. 

 

Ao analisar a foto 2, define a cena como de impotência do 

animal provocada por um ser inteligente. Representa uma 

agressão ao planeta através de um comportamento quase 

inconsciente e inconsequente. Ela fala ainda que se milhões 

de pessoas fazem o mesmo, o impacto é muito grande e 

acredita ainda que estamos atrasados nesse movimento de 

proteção, porque já perdemos muito. As fotos são uma 

preocupação para a entrevistada e indaga “o que vamos 

deixar para as gerações que estão vindo?”. Não acredita 
somente na terceirização dessa responsabilidade para o 

governo, mas também no poder da educação “voz a voz”.  

Se existe algo que possa 

fazer 

00h04min30s – 

00h05min00s 

Não comprar plástico, controlar uso de água são algumas 

das ações que podemos fazer em casa. Ela acredita que 

sozinha não vai fazer diferença e por isso precisa existir 

essa conscientização maior. 

Dificuldades em fazer  00h05min13s – 

00h19min00s 

A entrevistada acredita que falta conhecimento pela 

vivência física e muitas vezes o contato com situações 

críticas aflora consciência porque nossos limites de 

tolerância já estão muito altos. Apesar de conhecer o lado 

considerado ruim da situação, afirma também reconhecer 

um movimento de reação por parte de ONGs, grandes 

empresas, marcas. Define como um movimento de acordar, 

mas para ela deveria ser a passos mais largos. 
 

Comenta sobre uma situação que presenciou no 

supermercado quando uma mulher afirmava que precisava 

comprar frango na embalagem de isopor por ser muito mais 

prático para arrumar no freezer. “Isso foi o que nos 

venderam”, referindo-se ao nosso modo de enxergar a 

forma de fazer. Cita como alternativa voltarmos a comprar 

em pequenos produtores, como na feira ou na granja como 

antigamente. Ela fala ainda sobre o marketing realizado por 

grandes marcas, que pensa na beleza do produto e em 

vender e não em meio ambiente. Mostra-se preocupada 
também com os plásticos de um único uso. 

 

Acredita que uma das dificuldades em levar informação até 

as pessoas seja o excesso de informação sem qualidade 

veiculada por redes sociais principalmente (cita “as piadas 

do dia”) no nosso cotidiano e uma grande parte dela não 

acrescenta, é apenas uma distração. Assim como acessamos 

a informação muito facilmente, também passamos por ela 

facilmente. Dessa forma, pensa no investimento em 

estratégias para disseminar as informações ambientais 

como saída, cita como exemplo divulgar informações 

ambientais durante os intervalos de jogos da copa do 
mundo. 

 

Ela também fala sobre o sucesso do uso de multas na 

Colômbia (por jogar o lixo na rua, por exemplo), já que 

quando “dói o bolso”, o comportamento muda. A prefeitura 

fez campanhas de dois ou três meses sobre a 

conscientização da convivência na rua e depois entrou a 

fase das multas. Algumas cidades na Colômbia já não 

permitem mais o uso de plástico e isso faz com que essas 

ações sejam estimuladas através da competição entre 

diferentes prefeituras pela melhor gestão. Também dá o 
exemplo da cobrança pelas sacolas plásticas, mas a 
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cobrança por um valor que realmente não incentive a 

população a pagar. 
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APÊNDICE C 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 9 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h00min15s – 

00h00min52s 

 Masculino 

 62 anos 

 Graduação de Análise de Sistemas 

 Analista de Sistemas voltado para grande porte 

 Niterói, Rio de Janeiro (Tijuca e Maracanã 

atualmente) 

Definição de Natureza 00h01min03s – 

00h01min11s 

O entrevistado define natureza como aquilo que o homem 

não construiu. 

Relação com a 

Natureza 

00h01min14s – 

00h01min24s 

Ele define sua relação como boa e diz se sentir bem em 

meio a natureza, procura estar junto a ela na medida do 

possível. 

Proteção do Meio 

Ambiente 

 

00h01min31s – 

00h01min42s 

“O ser humano tem que proteger essa beleza natural - o 

meio ambiente faz parte dela – porque senão vai acabar” 

Nota de 0 a 10 00h01min55s – 

00h02min33s 

Nota 6 ou 7. O entrevistado afirma pensar em meio 

ambiente, mas não com tanta frequência. Pensa mais 

quando é estimulado a pensar através de alguma notícia, 

que acredita ver semanalmente. 

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem - 

Brumadinho 

00h02min58s – 

00h03min16s 

Considera um absurdo a empresa Vale ter explorado 

minérios e não ter uma maneira correta para eliminá-los, 

fazendo contenções não adequadas. Define como “coisas 

não bem-feitas”. 

Foto 2 

Foto 3 

O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h03min39s – 

00h04min37s 

Utiliza o adjetivo horrível para se referir à foto do 3 e 

caracteriza como “nada bom” o contexto das duas fotos. 

Não está familiarizado com essas situações no cotidiano, 

mas tem ciência de que ocorrem. Configuram uma 
preocupação para o entrevistado. 

Se existe algo que possa 

fazer 

00h04min46s – 

00h05min01s 

Acredita que pode ajudar através da reciclagem do lixo 

separando em categorias e retornando embalagens 

reutilizáveis. 

Dificuldades em fazer  00h05min07s – 

00h05min57s 

Identifica como dificuldades a falta de educação da 

população e a falta de divulgação das práticas corretas 

acerca da destinação do resíduo por parte do governo. 

Acredita que o poder econômico também influencia nessas 

situações, dando o exemplo do plástico como material mais 

rentável do que outro tipo de embalagem para ser 

comercializado. 
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APÊNDICE C 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 10 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h00min15s – 

00h02min14s 

 Feminino 

 63 anos 

 Segundo Grau Completo/ Graduação Incompleta 

de Letras 

 Terapeuta Holística 

 Rio de Janeiro (Madureira e Tijuca atualmente). 

Teve uma casa em Petrópolis onde tinha bastante 

contato com a natureza. 

Definição de Natureza 00h02min23s – 

00h02min55s 

“Natureza é Deus. Tudo que podemos nos relacionar 

pertence à criação”. A entrevistada inclui o homem nessa 
definição e fala sobre respeito a essa natureza. 

Relação com a 

Natureza 

00h02min55s – 

00h03min39s 

O sentimento pela natureza é forte e indica proximidade, no 

entanto, por questão de segurança pública, se sente restrita 

a ir caminhar na floresta ou passear na praia, ou seja, na 

cidade, sente-se restrita a investir mais nesse contato. 

Proteção do Meio 

Ambiente 

00h05min20s – 

00h06min23s 

00h06min52s – 

00h07min05s 

Respeitar, não jogar o lixo no chão, separar o lixo em casa. 

Faz uso de sacola reutilizável a menos que esteja na rua e 

não tenha trazido a sua consigo. Cita como é diferente na 

Europa, pois não tem mais saco plástico de mercado na 

Irlanda. 

Nota de 0 a 10 00h03min44s – 

00h05min13s 

Pensa bastante em meio ambiente e usa as expressões “vida 

saudável” e “comer saudável” como exemplos. Afirma não 

poder comprar todos os alimentos orgânicos e nem poder 

confiar que todo alimento vendido como orgânico 
realmente o é. Apesar de pensar em meio ambiente, se dá 

nota 8 por se sentir restrita a fazer mais (cita as lixeiras 

depredadas e os legumes mal cuidados no mercado como 

fatores que a distanciam da vida mais próximo do natural). 

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem - 

Brumadinho 

00h07min27s – 

00h08min29s 

 

00h08min42s – 

00h13min33s 

Sente “tristeza sem fim” ao ver a foto 1. Não acompanhou 

a catástrofe por se sensibilizar e se abalar muito com esse 

tipo de situação. Possui conhecidos de um grupo de 

trabalho na região e preferiu não acompanhar. Acredita em 

uma relação íntima entre o homem e o restante do 

ecossistema, por isso entende que o ocorrido em 

Brumadinho desequilibrou a população, o que motivou 

aromaterapeutas na região a distribuir aromas para o bem-
estar geral. Define o planeta como vivo e diz que sentimos 

essas tragédias mesmo distantes, como quando ocorre um 

terremoto e ficamos apreensivos por aquelas pessoas e 

aquele espaço. A energia que utiliza em suas terapias vem 
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da natureza e por isso tem uma relação tão íntima. Além 

disso, lembra que a natureza toda está viva e no dia a dia 

nos esquecemos disso com facilidade. 

 

Essa situação lembrou à entrevistada das cidades 

amazonenses onde os brasileiros precisam de passaporte 

para transitar, define como atrocidade e identifica o motivo 

como econômico. Tem um sentimento de impotência frente 

a situações de exploração das nossas riquezas.  

 

Foto 2 

Foto 3 

O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h14min50s – 
00h17min24s 

A entrevistada afirma que a cena do lixo na praia (foto 2) é 
comum de se ver e não consegue olhar para a foto 3. 

Identifica a ganância como motivo da falta de consciência. 

Essas situações configuram preocupação para a 

entrevistada, mas sente-se atada por poder fazer apenas 

“poucas coisas”, como separar lixo. 

Se existe algo que possa 

fazer 

00h17min47s – 

00h18min02s 

“Se cada um fizer um pouquinho...” Ela afirma não ter 

muita ideia de que outras ações pode fazer para ajudar, 

além de separar o lixo ou guardar o lixo até chegar em um 

local com lixeira, por exemplo. 

Dificuldades em fazer  00h18min05s – 

00h19min40s 

A entrevistada diz que a vida é corrida e por isso se não 

tem uma divulgação mais intensa do que se pode fazer para 

ajudar o meio ambiente, isso se perde um pouco. Cita além 

da falta de informação, a falta de motivação porque 

identifica em pessoas próximas uma ligação maior com o 
ativismo ambiental do que em si mesma, por isso valoriza o 

papel de liderança para que as pessoas como ela possam 

saber como fazer. Além disso, contribui da sua forma - 

fazendo trabalho holístico para o planeta. 
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Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 11 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h00min08s – 

00h00min46s 
 Feminino 

 69 anos 

 Jornalista 

 Aposentada e Artesã 

 Rio de Janeiro e Petrópolis (atualmente) 

Definição de Natureza 00h00min51s – 

00h01min39s 

“É o mundo, o planeta, a gente, o ser humano...” A 

entrevistada considera-se muito ligada à natureza e se 

mudou para uma região de muita natureza por buscar mais 

tranquilidade. Vê também como uma expressão divina. 

Relação com a 

Natureza 

00h01min42s – 

00h01min58s 

“Tomar conta da nossa terra, né, da nossa nave que é o 

planeta. Pra gente poder continuar vivendo.”  

Proteção do Meio 

Ambiente 

- - 

Nota de 0 a 10 00h02min10s – 

00h03min40s 

Não se dá nota. Não pensa todo dia, mas o pensar em meio 

ambiente está incorporado em suas ações naturalmente. 

Cita que sua filosofia é cada um fazer aquilo que está ao 

seu alcance e procura criar seus filhos dessa forma. 

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem - 

Brumadinho 

00h03min45s – 

00h04min14s 

Define como trágico e muito triste. Sentiu-se muito abalada 

e acredita que não haja volta ao que era. Define como 

motivo a cobiça humana por dinheiro e usa a expressão 

“inversão de valores”. 

Foto 2 

Foto 3 

O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h04min18s – 

00h06min44s 

Mostra-se indignada com a foto 2 e afirma ser impensável 

para ela agir dessa forma. Pensa que a situação está ruim, 

mas está melhor atualmente porque a escola tem investido 

muito nessa temática, o que pode ver pelos seus filhos e 
suas netas. Deposita esperança nas próximas gerações. 

Além disso, sente impotência. Essas situações configuram 

preocupação e não só porque dependemos da natureza de 

forma direta (usa a palavra “instrumental” para referir-se ao 

meio frente à essa dependência biológica), mas também 

porque é apaixonada pela natureza. 

Se existe algo que possa 

fazer 

00h06min47s – 

00h07min52s 

Cuidar do seu espaço: fazer o mínimo lixo possível, 

reaproveitar, utilizar a composteira. Quando indagada sobre 

as facilidades da preservação em casa versus em 

apartamento fala sobre a disponibilidade de maior espaço 

no primeiro enquanto no segundo há possibilidade da 

coleta seletiva, já que atualmente em casa não possui esse 
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tipo de serviço e no apartamento onde morava, existia. 

Dificuldades em fazer  00h08min02s – 

00h09min21s 

Comenta a criação de um grupo para preservação do rio 

que passa em sua propriedade, mas que se desfez por 

motivos outros. Acredita que não é um trabalho para se 

fazer sozinho e falta a mobilização em seu bairro. No 

bairro próximo, Araras, existe mais esse espírito. 
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APÊNDICE C 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 12 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h00min42s – 

00h01min16s 
 Feminino 

 29 anos  

 Graduação de Design 

 Empresária – dona de empresa de cosméticos 

naturais 

 Rio de Janeiro 

Definição de Natureza 00h01min24s – 

00h01min54s 

Natureza é o mundo que a gente vive (ar, água, fogo, seres 

vivos). A entrevistada cita também a definição de natureza 

como comportamento do ser humano. 

Relação com a 

Natureza 

00h01min59s – 

00h03min01s 

Relação diária porque trabalha com as plantas 

manipulando-as para criação de chás e cosméticos naturais. 

“Extraio essa natureza e transforma em outra natureza, a do 
consumo humano.” Define ainda como uma relação de 

respeito, cuidado, equilíbrio porque seu trabalho não 

envolve apenas a extração. Dá o exemplo do óleo essencial, 

que “entrou na moda” recentemente, no entanto, sua 

produção requer o uso de uma grande quantidade de   

plantas, logo se seu consumo não é comedido, a natureza 

não suporta.  

Proteção do Meio 

Ambiente 

00h05min46s – 

00h06min38s 

Respeito, cuidado e preservação. Manter a qualidade do 

espaço para as futuras gerações, que seria o oposto de 

apenas retirar/sugar recursos. 

Nota de 0 a 10 00h06min54s – 

00h09min20s 

Nota 7. A entrevistada acredita que tenha muitos pontos 

ainda a melhorar, como a questão de suas embalagens (por 

mais que seja difícil encontrar bons fornecedores) e 
também melhorar sua forma de consumo (às vezes, esquece 

de comprar a sacola correta para destinação de cada tipo de 

lixo). Além disso, acredita que deva ser mais insistente 

com seus familiares e amigos e ser mais atuante no sentido 

de “continuar quebrando a cabeça” para resolver a questão 

das embalagens em diversos produtos. Acredita que sua 

proximidade com a natureza seja algo muito natural porque 

foi desenvolvido desde nova, através do contato direto com 

o meio ambiente junto a pessoas de diferentes classes 

sociais. 

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem – 

Brumadinho 

00h10min06s – 

00h10min42s 

Pensa em como somos desrespeitosos com a natureza e que 

na verdade ela não precisa de nós (já está presente há 

milhões de anos sem o ser humano), mas sim o contrário. 

Foto 2 

Foto 3 
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O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h11min01s – 

00h16min00s 

A foto 2 lembra à entrevistada o comodismo do carioca em 

seu comportamento na praia por contar com um sistema de 

limpeza realizado pela COMLURB. Ao observar a foto por 

mais tempo, muda de ideia sobre a origem desse lixo, 

acreditando que este veio do mar e cita o lixo como 

invisível e como aquilo que devolvemos para a natureza. 

Para ela, a situação se agrava com o sistema de limpeza das 

praias porque faz com que esse problema não seja 

enxergado, já que no dia seguinte já foi limpo e quase 

ninguém viu. Afirma ainda que as pessoas sabem dos 

problemas ambientais, mas não querem ver, mesmo porque 
o aterro e o lixão estão muito distantes e acham que apenas 

devem pagar uma taxa para que as coisas se resolvam e 

depois terceirizam essa culpa para o governo. Conta ainda 

que ao hospedar uma russa em sua casa, a moça sentiu-se 

culpada ao não separar o lixo, mesmo sabendo que não 

existia coleta seletiva no local, o que evidencia o descaso 

do brasileiro com o meio ambiente e de acordo com a 

entrevistada, isso pode ser explicado pela fartura de 

recursos que temos, o que dá impressão de um bem 

infinito.  

 

Quanto à foto 3, sente tristeza e para ela, representa o 
limite da expressão mais crítica onde chegamos. Comenta 

ainda que em sua visão, esse tipo de foto não provoca 

engajamento, mas sim gera culpa e consequente 

afastamento, por isso prefere valorizar a beleza e 

genialidade natural para atrair as pessoas à causa. “Ao 

invés de ser ecochato, ser ecotech.” As imagens são uma 

preocupação porque ela não vê a situação com muito 

otimismo e sim como um caminho sem volta. 

Se existe algo que possa 

fazer 

00h16min08s – 

00h16min33s 

A entrevistada afirma já fazer muitas coisas pelo meio 

ambiente, como trabalhar pela causa, incentivando o uso de 

produtos mais naturais e aproximando as pessoas do meio 

ambiente através do conhecimento do cultivo de uma 
planta, por exemplo, para que floresça engajamento.  

Dificuldades em fazer  00h03min16s – 

00h05min39s 

 

00h16min55s – 

00h17min41s 

Como dona de uma empresa de cosméticos naturais, ela 

afirma não utilizar quase nada artificial em sua produção. A 

embalagem plástica utilizada para os shampoos é um 

resíduo que ela pretende extinguir em breve, com a 

substituição destes pelo shampoo sólido em barra. As 

embalagens plásticas são retornáveis, no entanto, o retorno 

é muito pequeno (menos de 1%) e a entrevistada acredita 

que isso se deva à comodidade e praticidade (diz que as 

pessoas ignoram o lixo). Usa também a expressão 

“bloqueio” ao se referir à falta de práticas sustentáveis, 

dando como exemplo uma feira sobre sustentabilidade da 

qual sua empresa participou e que apesar de ter lixeiras 
estrategicamente posicionadas, não foram amplamente 

utilizadas. Ela acredita que o brasileiro só aprende quando 

essas práticas entram na legislação, como a lei que proíbe o 

uso de canudos plásticos no Rio de Janeiro. Fala sobre a 

necessidade de taxas para o lixo e para a água para evitar o 

uso irregular. Não acredita se tratar sobre falta de 

informação, pois acha que tem informações básicas como o 

local certo de descarte do lixo que as pessoas sabem e 

escolhem não fazer. 

 

Identifica ainda como dificuldade para promover a maior 
aproximação entre meio ambiente e as pessoas, a 



126 

 

 

 

 

concorrência que a indústria farmacêutica e de cosméticos 

criam, com produtos muito baratos e marketing que 

manipula e conduz ao consumo de um produto maléfico 

social e ambientalmente, como se fosse o contrário. A 

grande massa acaba utilizando esses produtos sem enxergar 

a alternativa de fazer seus próprios e não precisar comprar. 
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APÊNDICE C 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia 

Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O que as Pessoas Pensam e Como Pensam Sobre Meio Ambiente 

Bárbara Flôr Rimolo de Menezes 

 

Recorte dos Áudios 

 

Entrevista 13 

Etapas de Gravação Recorte Material Empírico 

 Sexo 

 Idade 

 Formação 

 Profissão 

 Onde 

morou/mora 

00h18min00s – 

00h01min25s 
 Masculino 

 26 anos 

 Graduação de Engenharia de Produção 

 Trabalhava como operador de trainnig de cruid 

oil. Desempregado atualmente. 

 Rio de Janeiro, Londres, Barbados, Bahamas, Rio 

de Janeiro (Tijuca e Realengo atualmente) 

Definição de Natureza 00h01min32s – 

00h01min53s 

“Tudo que existe no planeta que não foi criado pelo 

homem.” 

Relação com a 

Natureza 

00h02min01s – 

00h02min11s 

Relação de usuário. “Vivo nessa natureza.” 

Proteção do Meio 

Ambiente 

00:h2min21s – 

00h02min35s 

Entende como impedir ou retardar a extinção dos recursos 

naturais. 

Nota de 0 a 10 00h02min41s – 
00h07min29s 

Nota 2. Porque pensa raramente sobre meio ambiente, 
apenas quando é estimulado. Não sabe dizer porque pensa 

pouco sobre o tema. Quando morou em Barbados, tinha um 

estilo de vida muito próximo à essa natureza mais crua 

(proximidade da praia), no entanto, isso não o fazia pensar 

mais no assunto. Coincidentemente esse foi um momento 

de pensar mais sobre isso porque morava com uma pessoa 

que falava sobre preservação do meio ambiente 

praticamente todos os dias. 

Foto 1 

Rompimento da 

Barragem – 

Brumadinho 

00h07min55s – 

00h08min27s 

Define como tragédia e acompanhou o caso 

superficialmente.  

Foto 2 

Foto 3 

O que pensa, se é uma 

preocupação 

00h0min55s – 
00h12min55s 

Não está familiarizado com situações assim. Quando vê as 
fotos, pensa em falta de educação. Não acredita que isso se 

deva exclusivamente pelas pessoas não saberem das 

consequências dos seus atos, mas também por saberem e 

não se importarem ou por saberem e não acharem que a 

ação individual vá fazer diferença. Define as situações da 

foto como preocupantes porque levam à extinção dos 

recursos naturais, mas não como uma preocupação para o 

entrevistado. 

Se existe algo que possa 

fazer 

00h13min07s – 

00h16min00s 

Ele não acredita que haja coisas que possa fazer para 

impedir situações como as da foto, mas sim para contribuir 

na preservação. Não acredita no poder da ação individual, 

mas sim em uma ação coletiva. O entrevistado pensa ainda 
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que uma pessoa pode contribuir individualmente através da 

reutilização, da diminuição de consumo de produtos não 

biodegradáveis e não jogar lixo no chão. Quanto às suas 

ações individuais, não acredita que possa fazer nada 

diferente, porque as ações através das quais contribui não 

as faz por pensar no meio ambiente, mas sim porque fez 

parte da sua educação. 

Dificuldades em fazer  00h16min01s – 

00h20min47s 

Em algumas situações, ele prefere a comodidade do que 

fazer algo pequeno, como economizar 8 sacolas plásticas 

no mês, por não acha que isso fará diferença. Utiliza a 

palavra “impotência” para caracterizar o seu sentimento 

frente à situação. Ele afirma que se enxergasse um valor 
nessa diferença, talvez colocasse isso como prioridade. 

 

 

 


