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AMBIENTE E CIDADES
em direção a uma nova agenda

 literatura acerca do debate em torno da questão
do Estado e da problemática ambiental (Lester,
1989; Paehlke, 1989; Milbrath, 1989; Porter e

Brown, 1991; Orr, 1994; Vig e Kraft, 1994; Cahn,1995)
demonstra a importância da atuação de vários atores so-
ciais no processo de formulação e implementação de po-
líticas ambientais para a tentativa de buscas de soluções.

Entretanto, deve-se salientar que este debate é controverso.
Tendo em vista o objeto específico de análise – a política
ambiental – e a complexidade da temática, parece que so-
mente a possibilidade de ação de diferentes atores sociais
não solucionaria a questão (Olphus, 1977 e Cahn, 1995).

Na última década, a dinâmica da ordem mundial tem
sido profundamente marcada, do ponto de vista ecológi-
co, pela emergência ou intensificação dos problemas
socioambientais globais e locais (Porter e Brown, 1991;
Newton e Dillingham, 1994; Lanier-Grahan, 1993 e Vio-
la, 1992). Estes autores enfatizam que o processo de con-
solidação do ambientalismo como movimento histó-
rico produz impacto nas clivagens do sistema mundial.
Para Viola (1992), por exemplo, pode-se definir duas li-
nhas na dinâmica da política internacional: a primeira
sendo as forças cujos interesses e orientação localizam-
se dentro do Estado-Nação (nacionalistas) versus as for-
ças cujos interesses e orientação localizam-se na escala
mundial (globalistas); a segunda sendo entre as forças que
assumem a proteção ambiental como uma dimensão fun-
damental (globalistas ambientalistas) versus as forças in-
diferentes à proteção ambiental.

Vários autores têm analisado as políticas ambientais a
partir desta perspectiva (Lester, 1989; Vig e Kraft, 1994;
Newton e Dillingham, 1994; Cahn, 1995; Ferreira e Vio-
la, 1996; dentre outros).

Contudo, a análise das políticas ambientais no nível
local é ainda bastante recente. Segundo Amy (1994),
estes estudos refletem o desenvolvimento do “estado
da arte”, ou seja, após algumas décadas de implemen-
tação de políticas ambientais, faz-se necessária a análise
pormenorizada deste processo, sendo que os estudos
no âmbito local são sugestivos para isto. Examinando-
se o desenvolvimento nas décadas de 70 e 80, pode-se
afirmar que os Estados Unidos e outros países altamente
industrializados adotaram dezenas de políticas ambien-
tais e criaram novas instituições para desenvolver
programas na área. Entretanto, para os anos 90, a agenda
ambiental parece tornar-se mais complexa (Vig e Kraft,
1994).

Quando se considera a continuidade das políticas am-
bientais nesta década, é necessária uma avaliação cuida-
dosa. Na verdade, vários governos ainda não estão sufi-
cientemente equipados para resolver os problemas
ambientais globais e principalmente locais. Segundo Cahn
(1995), reformas institucionais e, principalmente, novos
métodos nos processos de decisão para buscas de novas
formas de gestão serão fundamentais para o real sucesso
destas políticas.

É importante definir, antes de tudo, os grandes eixos
de mudança que atingem a sociedade neste fim de século
e que deveriam influenciar os parâmetros de novas for-
mas de gestão do Estado. As tranformações mais sig-
nificativas podem ser resumidas em alguns grandes
eixos: a informática, que está revolucionando todas as
áreas e, em particular, aquelas que lidam com o conhe-
cimento; a biotecnologia, que ainda não invadiu o nos-
so conhecimento, mas que deverá constituir a força
principal de transformação na agricultura, indústria
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farmacêutica e outros setores na próxima década; as
novas formas de energia, as telecomunicações, que
conhecem uma revolução tecnológica ainda mais pro-
funda e dinâmica do que a informática; e, finalmente,
os novos materiais, que permitem avanços na eletrôni-
ca e na informática e assim por diante.

O que é realmente novo neste processo é o ritmo des-
tas transformações. Basta lembrar que um estudo da Co-
munidade Européia considera que, nos últimos 20 anos,
dobraram os conhecimentos científicos, relativamente à
totalidade de conhecimentos técnicos acumulados durante
a história da humanidade (Lidstone, 1995).

Por precárias que sejam avaliações deste tipo, o fato é
que se está no meio de uma gigantesca renovação cientí-
fica. Isto deve ocupar um lugar central nas nossas refle-
xões sobre as formas de gestão econômica, social e am-
biental. Acabou-se o tempo em que se geria uma realidade
relativamente estática. E gerir a mudança implica gerir
um processo permanente de ajustes dos diversos segmen-
tos da reprodução social, que poderia ser definido como
gestão dinâmica.

O processo de globalização ou internacionalização do
espaço mundial resulta, em grande parte, dos avanços tec-
nológicos mencionados. Hoje são vistas as mesmas ima-
gens na TV, compram-se os mesmos carros, lêem-se os
mesmos artigos (ou quase) em qualquer lugar do mundo.

No final do século XX, percebe-se que os problemas
socioambientais encontram-se interligados. Problemas de
ordem global atingem o cotidiano.

À primeira vista, uma reflexão sobre globalização e
meio ambiente, devido à sua amplitude, sugere que esta
se afaste das particularidades. Entretanto, ocorre justamen-
te o contrário: uma reflexão sobre globalização e meio
ambiente, muitas vezes, revela-se exatamente através do
cotidiano. Este é um dos fios condutores deste trabalho.
Pode-se encontrar, ao longo da discussão sobre globali-
zação e sustentabilidade, além das discussões mais ge-
rais sobre globalização, um conjunto de problemas que
são muito familiares: a questão do poder local; a proble-
mática das águas e dos diferentes tipos de poluição; a
questão da qualidade de vida; a questão do espaço públi-
co; a discussão sobre desenvolvimento; etc.

Na verdade, há várias interpretações sobre globa-
lização, o que é mais um indício importante da origina-
lidade,complexidade e urgência desta problemática.
(MacLuan e Bruce, 1989; Modelski, 1987; MacGrew e
Lewis, 1992, dentre outros).

Pensar a globalização das sociedades é afirmar a
existência de processos que envolvem os grupos, as
classes sociais, as nações e os indivíduos. A questão
que se coloca é como compreender este quadro tão
complexo e como caracterizá-lo.

Ao lado das dificuldades existentes, o tema da
globalização exige ainda contornar algumas armadilhas,
principalmente quando se fala de meio ambiente. Alguns
obstáculos deveriam ser evitados. Um é de natureza
metodológica, outro de cunho ideológico.

Na literatura existente sobre meio ambiente e globali-
zação (Porter e Brown,1991, dentre outros) é comun en-
contrar, sob diversas formas, a problemática da homo-
geinização da questão ambiental. Por exemplo, a utilização
de um mesmo sistema tecnológico, em escala planetária,
poderia levar à homogeinização dos problemas ambien-
tais. Este prognóstico pode articular-se segundo uma hie-
rarquia distinta de valores. A visão otimista vê no pro-
gresso tecnológico a possibilidade de soluções de nossos
problemas ambientais.

O ponto de vista contrário revela uma outra dimensão.
Uma economia globalizada e o desenvolvimento tecno-
lógico homogêneo eliminariam definitivamente possibi-
lidades de modelos de sustentabilidade. Perspectiva comun
entre os analistas de mercado, para eles a globalização da
economia implicaria a emergência de uma sociedade na
qual os homens se comportam de maneira idêntica.

Esta visão coabita, porém, com outra, ou seja, a sua
negação. Agora, já não se trata mais da unidimensionali-
dade, mas sim da multiplicidade. Daí a insistência sobre
o ressurgimento das reivindicações locais, específicas,
movimento que atestaria o antagonismo a qualquer prin-
cípio unificador.

Poder-se-ia tentar aqui romper com esta visão dicotô-
mica do processo de globalização, como se fossem dois
movimentos distintos, um tendendo para a totalidade,
outro para o particular.

Quando se fala de uma “sociedade global”, está-se re-
ferindo a uma totalidade que penetra, atravessa, as diver-
sas formações sociais do planeta. Os limites “dentro” e
“fora” tornam-se assim insuficientes para a compreensão
desta nova realidade social. Há uma certa diluição das
fronteiras, fazendo com que as especificidades nacionais
e culturais sejam, de maneira diferenciada, atravessadas
pela modernidade-mundo (Ortiz, 1995).

É necessário entender que a modernidade-mundo rea-
liza-se através da diversidade. Enquanto modernidade, esta
privilegia a individualização das relações sociais, a auto-
nomia e a afirmação de aspectos específicos. No entanto,
esses elementos, aparentemente desconexos, serão envol-
vidos por uma malha mais ampla. A modernidade é cons-
tituída por um conjunto no qual o todo se expressa na in-
dividualidade das partes. A característica do momento
atual é que esta modernidade, que no século XIX confi-
nava-se a alguns países, torna-se planetária.

A outra armadilha é fundamentalmente de caráter ideo-
lógico. Normalmente, a literatura que se ocupa da globa-
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lização tende a compreendê-la de forma oblíqua, parcial.
Tudo se passa como se a expansão do mercado e da tec-
nologia obedecesse a uma lógica inexorável, levando as
pessoas a se conformarem com o quadro atual dos pro-
blemas que as envolvem. Globalização torna-se assim si-
nônimo de modernidade. Tudo o que não se encaixar den-
tro deste princípio torna-se suspeito, revelando um certo
gosto de arcaico.

A pergunta que se coloca é a seguinte: como reagir
diante dessas forças? Uma forma seria retroceder,
identificando globalização a uma visão de cunho pura-
mente ideológico. Outra é considerá-la expressão da
mundialidade. Com isso sugere-se que a estrutura da
modernidade-mundo engloba os fatores de ordem política,
articulando, num processo histórico complexo, os
diferentes níveis da realidade social. Dentro desta
perspectiva, os grupos transnacionais são vistos como
atores políticos cujo campo de atuação é o planeta. Suas
idéias parecem impositivas porque traduzem a prevalência
de uma ideologia que se vincula às forças dominantes do
processo de globalização. Resta saber se essas idéias
devem ou não permanecer como se fossem a única
alternativa para o convívio entre os homens. Neste artigo,
considera-se que não e, portanto, neste caso, a política já
não pode ser mais pensada em base exclusivamente
nacional ou local.

Uma implicação evidente é que já não há espaço para
ilhas culturais ou econômicas. Variações de cotação na
bolsa americana provocam rápidas mudanças de compor-
tamento de agentes econômicos de qualquer cidade, por
mais distante que seja.

Neste sentido, a maior parte dos países, a começar pelos
Estados Unidos, está empreendendo esforços amplos de
modernização nas formas de gestão do Estado (Ghai, 1995).

É o conjunto da referência espacial do desenvolvimento
que hoje encontra-se deslocado, com a redução do papel
dos governos nacionais, reforço dos “blocos” e do espa-
ço supranacional em geral e um novo papel das cidades
na gestão descentralizada da sociedade.

Na verdade, os fenômenos demográficos são discretos
porque os processos regulares de mudança, que envolvem
alguns poucos percentuais ao ano, não chamam a aten-
ção. Porém, a realidade é que em meio século as socieda-
des deixaram de ser rurais para se tornarem urbanas, e
um país não é mais uma capital, onde se tomam decisões,
cercada por massas rurais dispersas. Este é apenas o co-
meço da avaliação do impacto social desta transforma-
ção. Basta lembrar que hoje, no Brasil, 80% da popula-
ção vive em cidades, invertendo as proporções do início
dos anos 50 (Faria, 1984).

Uma implicação imediata desta nova realidade é que
não é mais necessário um Estado tão centralizado, já que

a população que vive em núcleos urbanos pode resolver
localmente grande parte de seus problemas. Esta nova
realidade é que levou os países altamente industrializa-
dos a adotarem uma estrutura de Estado profundamente
diferente da brasileira, com ampla participação dos go-
vernos locais (Castells, 1983; Wilson, 1994 e Cahn, 1995).
Isso significa, em outro nível, que já não se pode deixar
acuar diante da eterna dicotomia entre descentralização
ou não, uma vez que adquire peso fundamental, em ter-
mos de perspectivas, o espaço público comunitário, re-
fletindo a evolução da democracia representativa para
sistemas descentralizados e participativos.

Do ponto de vista mais geral, esta literatura, no que
diz respeito à problemática ambiental, salienta a impor-
tância da construção de instituições de governabilidade
internacional e de uma forte redefinição do Estado, com
o objetivo de liderar uma transição gradual para uma so-
ciedade sustentável e mais democrática, baseada na idéia
da convergência entre desenvolvimento econômico e pro-
teção ambiental, através de novas tecnologias de eficiên-
cia energética, reciclagem de materiais e controle de po-
luição. A redefinição do Estado implicaria a redução de
suas funções econômicas e o fortalecimento de suas fun-
ções sociais e ambientais nos diferentes níveis, além de
um profundo processo de descentralização política.

Nesta perspectiva, a qualidade ambiental torna-se essen-
cialmente um bem público que somente pode ser mantido
através de uma incisiva intervenção normativa e regulatória
do Estado complementada com incentivos de mercado.

De acordo com esta abordagem, os ambientalistas de-
veriam construir uma ampla coalisão sociopolítica. Sus-
tenta-se ainda que as considerações de eqüidade devem
ser equilibradas com aquelas referentes à eficiência eco-
nômico-ambiental.

No caso brasileiro, certamente este processo é mais
recente e tem implicações políticas mais complexas, dado
que, só com o processo de democratização pelo qual pas-
sa a sociedade brasileira, o poder local tem conseguido
implementar iniciativas inovadoras, que incluem as polí-
ticas ambientais.

POLÍTICAS SIMBÓLICAS: CRIANDO E
ACOMODANDO DEMANDAS PÚBLICAS

Os rumos do desenvolvimento urbano têm sido alvo
crescente da atenção de órgãos governamentais, agências
financiadoras, entidades da sociedade civil e especialistas
de diversas áreas de conhecimento. Têm estimulado im-
portantes articulações para uma gestão democrática das
cidades, um planejamento urbano ético, o direito à cida-
dania, ou seja, condições de vida urbana dignas para to-
dos os cidadãos.
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O que tem se apresentado como inovador, nos últimos
anos, é o tratamento destas questões específicas de forma
integrada e sistêmica, tendo a dinâmica urbana como eixo
de referência. Nessa perspectiva, o enfoque do sistema
urbano, como parte do ecossistema global, coloca em pauta
a discussão de como garantir o desenvolvimento urbano
sustentável. Essa visão, muito embora venha conquistan-
do maior espaço, ainda deverá passar por um intenso em-
bate com a concepção mais tradicional de desenvolvimen-
to urbano, que trata a realidade de forma setorizada e
fragmentada.

As áreas urbanas em todo o mundo são consideradas
locais privilegiados para geração de emprego, inovação e
ampliação das oportunidades econômicas. Os centros ur-
banos revelam enorme agilidade na construção de uma
rede de relações no plano da economia, da política e da
cultura, conectando zonas rurais, pequenas, médias e gran-
des cidades. No marco destas transformações uma parce-
la significativa da população mundial passou a ter acesso
a um nível de consumo e riquezas sem precedentes
(Milbrath, 1989).

Obviamente, esta parcela da população que desfru-
ta de um nível alto de consumo e a outra que desfruta
de um consumo moderado (satisfazendo suas necessi-
dades básicas) devem às cidades o padrão de vida que
possuem.

Na outra face do espaço urbano estão os excluídos,
aqueles que não satisfazem suas necessidades materiais
básicas. Ainda que de forma diferenciada, cidades do
mundo inteiro defrontam-se com este quadro de inclusão-
exclusão (Orr, 1994; Cahn, 1995).

Por um lado, criam-se espaços públicos e se socializa a
vida urbana e, por outro, crescem as zonas privatizadas.
Aumenta-se a oferta de serviços públicos e de equipamen-
tos coletivos, mas também cresce o número de pessoas que
vivem ilhadas em áreas degradadas e periféricas, sem meios
para informar-se e ter acesso a estes equipamentos.

Neste sentido, muito importantes são as redes que in-
tegram representantes do movimento popular, sindical e
ambientalista e/ou incorporam em suas plataformas de luta
a questão socioambiental, tentando influenciar a imple-
mentação de políticas públicas.

Essa parceria expressa um avanço na compreensão da
problemática urbana, no sentido de superar a visão que
atribui estatuto diferenciado para a questão da pobreza e
da deterioração ambiental – quando ambos, na verdade,
originam-se de um estilo de desenvolvimento que gera
desigualdades sociais e desequilíbrio ambiental.

Ao abordar estes temas aqui, tenta-se direcionar a aná-
lise para o legado da racionalidade moderna, em que a
vida cotidiana, a reflexão, a ciência e a técnica confun-
dem-se e, muitas vezes, nos confundem a ponto de duvi-

darmos da herança iluminista que tanto pregamos (Best e
Keller, 1991).

Boaventura (1995) comenta que talvez seja inútil con-
vocar as promessas da modernidade para abrir os cami-
nhos democráticos e emancipatórios da crise contempo-
rânea deste final do século, pois não se trata, a seu ver, de
“mais uma” crise do mundo moderno. Na verdade, há uma
simultânea crise dos processos de regulação social e de
seu possível potencial emancipador, incluindo-se aí as
formas consagradas de se conceber e pensar a sua tensão
no interior das categorias da modernidade.

Concretamente, isto quer dizer que as soluções de com-
promisso já experimentadas historicamente entre Estado,
mercado e comunidade – e suas correspondentes racio-
nalidades – levaram-nos invariavelmente a um oceano de
irracionalidades acumuladas, do qual são testemunhas a
degradação ambiental, o aumento da população, as dis-
paridades e desigualdades entre centro e periferia, a mi-
séria e a fome que convivem com a abundância, as guer-
ras étnicas e religiosas, a dependência do indivíduo em
relação ao consumo mercantil, os modos selvagens de
destinação dos direitos do mercado de trabalho – a lista ,
na verdade, é enorme. Entretanto, há novas formas de ação
social que podem abrir caminho para alternativas
cognitivas, políticas e subjetivas no contexto contempo-
râneo.

No que diz respeito às alternativas políticas, o princí-
pio único do mercado confina o Estado e deslegitima as
formas de sociabilidade. Porém, este movimento ao mes-
mo tempo oculta outras sociabilidades, práticas e cultu-
ras que a modernidade marginalizou, revelando-as como
espaços politizados (basicamente pelos movimentos so-
ciais contemporâneos). São os espaços domésticos, o da
produção, o da cidadania, o espaço mundial, cada um deles
constituindo um feixe de relações sociais que, conectando-
se em suas várias interfaces pela ação política, rompem
com seu lugar amorfo e meramente interativo que o cam-
po político institucional lhes havia designado. Em con-
junto, tornam visível uma multiculturalidade atuante, que
se torna capaz, no tempo, de identificar relações de poder
e imaginar formas de transformá-las em relações de au-
toridade partilhada.

Reconhecer que estes campos de negociação e conflito
podem formar um “novo senso comum político” implica
reconhecer que não há saída no fortalecimento do princí-
pio único do Estado, mas sim na sua relativa desregula-
ção. Nem esta saída está na predominância do mercado
ou da comunidade, incapazes por si só de garantir uma
regulação social que não seja fragmentada e dispersa.

Nesta perspectiva, a política já não mais pode ser pen-
sada em base exclusivamente nacional ou local. Deve-se
imaginar o mundo como um “espaço público” (como su-
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ciamento dos recursos naturais, como ar e solo, enquanto
os municípios estão mais inclinados para o tratamento da
água, resíduos, parques e reservas (Vig e Kraft, 1994;
Newton e Dillingham, 1994; e Cahn, 1995). Um pequeno
número de programas envolvem a sobreposição de res-
ponsabilidades, como por exemplo, programas de polui-
ção atmosférica.

Nas últimas décadas, internacionalmente, um crescen-
te número de legislações têm sido aprovadas para regular
o uso do solo nos governos locais (Agatiello, 1995;
Schoenbaum e Rosenberg, 1991).

Como conseqüência, tem-se um aumento na tensão e
conflito entre estados e governos locais sobre questões
de uso prioritário e autonomia decisória. Em cada caso, a
questão da implementação das políticas esbarra nos con-
flitos entre os diferentes níveis de governos e, principal-
mente, entre os diversos atores envolvidos.

No caso dos Estados Unidos (Newton e Dillingham,
1994), observa-se que as áreas de conflitos mais signifi-
cativos poderiam ser localizadas na questão da ocupação
do solo. Para os autores, as autoridades tendem a priorizar
o aspecto econômico do desenvolvimento em detrimento
da conservação dos recursos.

O caso brasileiro não se diferencia muito deste pro-
cesso. Os programas federais e estaduais (Guimarães,
1986; Viola, 1992 e Ferreira, 1992) têm priorizado as ações
voltadas aos aspectos mais conservacionistas da questão
ambiental e aos programas de controle de poluição do ar,
exatamente por estes não envolverem conflitos mais sig-
nificativos nas relações entre os atores.

A montagem das agências públicas voltadas especial-
mente para a questão ambiental e a formulação da políti-
ca ambiental são recentes no Brasil. A Secretaria Espe-
cial de Meio Ambiente, vinculada ao Ministério do
Interior, foi criada em 1973, tendo atribuições voltadas
para a conservação ambiental e o uso racional dos recur-
sos naturais (Guimarães, 1986). Em 1981, foi promulga-
da a Política Nacional de Meio Ambiente. Esta política
marca um avanço na ação estatal porque explicita a ne-
cessidade de responsabilização dos causadores ambien-
tais (Ferreira, 1992). Em 1985 é criado o Ministério do
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Cria-se tam-
bém o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) e
o Sistema Nacional de Meio Ambiente.

O principal marco da ação pública para a área ambien-
tal é a Constituição Federal de 1988, pois foi resultado de
forte conscientização da população brasileira e mobiliza-
ção. O capítulo de meio ambiente é inovador e avançado.
Considera-se que a efetividade dos direitos deve ser ga-
rantida pelo poder público e pela coletividade. É novida-
de também a ação concorrente entre as três esferas da
Federação: União, estados e municípios, como co-respon-

gere Habermas), uma sociedade civil na qual se defron-
tam projetos e visões distintas, antagônicas ou comple-
mentares.

Habermas (1989) afirma que a razão e a verdade re-
sultam da interação do indivíduo com o mundo dos obje-
tos, das pessoas e da vida interior. Por isso, a razão e a
verdade só podem decorrer da organização social dos ato-
res interagindo em situações dialógicas. A razão não tem
sua sede no sujeito epistêmico, como queria Kant, nem
no ser antropológico, ao mesmo tempo pulsional e razoá-
vel, como imaginava Marcuse, mas sim na organização
inter-subjetiva da fala. O que é razoável, para os indiví-
duos e a sociedade, brota portanto de um consenso, re-
sultante da razão dialógica. O conceito de razão resulta
naquilo que em um contexto social, vivido e comparti-
lhado por atores lingüisticamente competentes, pode ser
elaborado como querido e aceitado por todos.

Nessa acepção, razão e verdade deixam de ser valores
absolutos para se transformarem em valores temporaria-
mente válidos, de acordo com o veredito dos atores en-
volvidos na situação, os quais estabelecem consensual-
mente o processo pelo qual a verdade e a razão podem
ser conquistadas em um contexto válido.

Reconhecer várias formas de conhecimento e práticas
que recusam o império da fragmentação e dispersão, ou
seja, a busca de alternativas políticas, cognitivas e subje-
tivas, como sugerido anteriormente, é um exercício so-
ciológico que está presente em várias modalidades das
ações sociais, inclusive no campo das disputas institucio-
nais, principalmente quando relacionadas à problemática
ecológica, por estar aí presente um campo simbólico que
inclui uma gama de valores, inclusive valores pós-mate-
rialistas, e portanto cria e acomoda novas demandas pú-
blicas bastante sofisticadas (Wallace e Alison, 1995; Roe,
1995).

Na opinião de Ortiz (1995), a questão ecológica
heuristicamente revela esse mundo que está se forman-
do. A ecologia, não apenas o movimento, é um tema glo-
bal, que revela algo a respeito de uma sociedade civil
mundial. Nesse sentido, o movimento perpassa países,
grupos e classes sociais articulados a um outro conceito
de natureza.

A PERSPECTIVA AMBIENTAL
NA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA

Para muitos programas ambientais, no âmbito interna-
cional, a questão da coordenação entre programas ambien-
tais federais, estaduais e locais é discutível. Cada nível
tem mantido sob jurisdição propostas específicas. Os pro-
gramas federais e estaduais, nos Estados Unidos, por
exemplo, têm enfatizado o desenvolvimento e o geren-
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guns casos, o tratamento dos rumos do desenvolvimento
urbano foi discutido de forma mais integrada e sistêmica,
sendo que a política ambiental no nível local apresentou-
se mais realista com o quadro de exclusão social que ca-
racteriza várias cidades do mundo, inclusive as brasileiras.

O crescimento das cidades está intrinsicamente rela-
cionado ao aumento do número de pessoas que as esco-
lhem para viver. A crescente concentração de população
no urbano vem acompanhada pela deterioração da quali-
dade de vida, especialmente em cidades da América La-
tina, África e Ásia (Lidstone, 1995). Por outro lado, a re-
estruturação da dinâmica urbana é um aspecto a ser
considerado, o que nos remete à questão da gestão das
cidades (Wilson, 1994).

Em algumas cidades do mundo já existem iniciativas
no sentido de promover um gerenciamento integrado das
atividades urbanas que aumente a qualidade de vida da
população e preserve o equilíbrio ambiental (Vig e Kraft,
1994).

Além disso, residir e trabalhar fora das grandes cida-
des vem se tornando possível para um maior número de
pessoas nos países centrais do processo de globalização,
graças às mudanças significativas nas estruturas de pro-
dução e consumo. Avanços nas áreas de comunicação e
transporte estariam permitindo esquemas mais ágeis e
descentralizados de participação no processo produtivo.

Mantidas as devidas proporções, poder-se-ia sugerir
que os padrões de redistribuição populacional e descon-
centração industrial (Martine, 1995), recentemente obser-
vados na região Sudeste brasileira e particularmente em
torno de São Paulo, apresentam algumas características
análogas às que prevalecem nos países do Norte.

Com a chegada das indústrias, tem-se também o des-
locamento de populações. Os dados do Censo Demográ-
fico de 1991 mostram que a Região Metropolitana de São
Paulo passa a integrar o conjunto das regiões com taxas
negativas de migração, revertendo o sinal de seus saldos
migratórios. Seu parque industrial perde em força de atra-
ção populacional para os novos “paraísos” urbano indus-
triais do interior.

A Região Administrativa de Campinas é a que apre-
senta a maior taxa de crescimento dos anos 80. Sua popu-
lação registra um alto grau de urbanização, com mais de
90% de seus habitantes instalados no perímetro urbano.

Entretanto, no caso brasileiro, pelas características his-
tóricas, o processo de industrialização e urbanização trou-
xe para a Região Metropolitana de São Paulo – e atual-
mente, dado o processo de “contrametropolização”, vem
trazendo para a Região de Campinas e para a Baixada
Santista – a ampliação das carências sociais e dos servi-
ços públicos, bem como a falência das políticas adminis-
trativas. Trouxe também a deterioração ambiental (prin-

sáveis pela garantia da qualidade ambiental. Na verdade
amplia o papel dos estados e municípios para exercita-
rem políticas ambientais.

O Estado de São Paulo foi precursor das ações volta-
das para a questão ambiental (Ferreira, 1992). No âmbito
municipal, o crescimento expressivo da ação específica
para o meio ambiente ocorre após 1988. As leis orgâni-
cas refletem este amadurecimento do tema nas agendas
dos governos locais.

A criação da maioria das agências governamentais das
três esferas de governo e da legislação fundamental, vol-
tada para a questão ambiental, data dos anos 80. Contu-
do, foram criadas num período de crise do Estado, o que
significou escassez de recursos orçamentários e dificul-
dades de coordenação das diferentes políticas públicas.

No início dos anos 90, há uma séria crise de continui-
dade na política ambiental no âmbito federal, inscrita na
crise geral de governabilidade do país produzida pelo
processo de impeachment de Collor. A principal mani-
festação desta crise foi a existência de quatro secretários
de meio ambiente (Ferreira e Viola, 1996).

Com a ascensão de Itamar Franco à presidência, foi
criado o Ministério de Meio Ambiente, o que em nada
contribuiu para aumentar a importância da questão no
governo.

No governo Fernando Henrique Cardoso, o que ocor-
re, infelizmente, é que a política ambiental ainda não é
considerada uma política social – e, portanto, está desvin-
culada das demais políticas públicas – e nem mesmo uma
política de desenvolvimento – e conseqüentemente está
também desvinculada das demais políticas econômicas.

Todavia, na história recente, vários acontecimentos na
área das políticas ambientais podem ser considerados re-
levantes. O que tem se apresentado como inovador, na
área das políticas ambientais em nosso país, é o que vem
ocorrendo no âmbito do poder local.

Enquanto a política ambiental, no nível federal, decli-
nou-se em termos de importância política, ocorreram, no
âmbito municipal, experiências de buscas de modelos de
sustentabilidade, em vários estados brasileiros.

Vários casos já são considerados emblemáticos, como
o da cidade de Curitiba, por exemplo. Contudo, parece
que o que é realmente inovador é que este processo es-
tende-se por várias outras cidades brasileiras, podendo-
se citar aqui o caso do Estado de São Paulo, como um
exemplo importante neste processo (Ferreira, 1996).

Sem o mesmo acesso aos recursos que Curitiba, em
várias cidades do Estado de São Paulo, tanto de pequeno
quanto de médio e grande portes, foram formuladas e
implementadas políticas municipais ambientais.

Neste processo, obviamente os conflitos entre os dife-
rentes atores também foram acirrados, entretanto, em al-
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No entanto, no âmbito municipal (Ferreira, 1996;
Jacobi, 1994), já existem vários mecanismos legais e ins-
titucionais para o poder local enfrentar o processo de de-
gradação socioambiental, como visto anteriormente. Além
disso, o processo de democratização pelo qual passa a
sociedade brasileira permite experiências de planejamento
participativo, que no caso dos Estados Unidos (Vig e Kraft,
1994) por exemplo, facilitaram significativamente a im-
plementação de políticas públicas com características
socioambientais no nível local.

A reconstituição do processo de participação dos mo-
vimentos sociais organizados no âmbito do Executivo e
Legislativo municipais permite, em primeiro lugar, am-
pliar os dados para uma análise mais aprofundada sobre
o processo de “reconhecimento” na construção de novos
sujeitos coletivos e na ampliação dos espaços públicos.
Estes elementos possibilitam a construção de uma insti-
tucionalidade ampliada, cujos reflexos podem nos levar a
superar o ciclo de fluxos e refluxos, normalmente presentes
nas lutas pela superação de carências imediatas.

Em uma sociedade extremamente excludente, como a
brasileira, não deixa de ter grande significado político o
fato de as entidades populares e ambientalistas estarem
sempre em pauta na grande imprensa, mesmo quando a
agenda refere-se tanto às questões urbanas imediatas quan-
to a propostas de mudanças mais estruturais. A base des-
ta legitimidade encontra-se em largo sentido em função
do nível de reconhecimento em campos diversos (cultu-
rais, políticos e econômicos) que moldam a disputa pelo
poder local.

Do estágio de reconhecimento como interlocutor das
administrações, que marcam social e administrativamen-
te a implementação de políticas ambientais municipais, o
movimento social poderia conseguir espaço para além dos
problemas urbanos mais imediatos.

Nesta direção, ao mesmo tempo em que exige uma
maior organicidade, a participação junto ao Legislativo e
ao Executivo abre perspectivas de amadurecimento polí-
tico, possibilitando a combinação entre os limites das
demandas imediatas e um patamar que envolve diretrizes
e políticas estruturadoras mais gerais e, portanto, sujeitas
às oposições mais explicitadoras.

O jogo de reconhecimento nesta dimensão passa então
por filtros políticos mais sofisticados, que traduzem o
envolvimento de categorias mais amplas, como formado-
res de opinião, classes médias urbanas, técnicos do apa-
relho estatal, intelectuais, grupos e partidos políticos, li-
deranças políticas individuais, igreja, grupos empresariais,
imprensa e etc.

Neste confronto, os atores sociais precisariam adqui-
rir uma organicidade capaz de ultrapassar os limites dos
conflitos localizados, para proporem programas e controles

cipalmente dos recursos hídricos) e o estrangulamento da
infra-estrutura das cidades (principalmente nos setores de
saneamento, habitação e transporte).

É importante levar em conta que o Brasil é um país de
urbanização tardia. Além disso, não se trata, como o foi
em grande parte no caso dos países do Norte, de uma ur-
banização por atração dos empregos gerados nas cidades,
mas sim por expulsão do campo. O mundo rural brasilei-
ro foi atravessado por uma poderosa corrente moderniza-
dora, que implantou a monocultura e a mecanização, re-
duzindo drasticamente o emprego e, por outra corrente
profundamente conservadora, transformando o solo agrí-
cola em reserva de valor.

Sem emprego no campo ou, quando muito, com em-
prego sazonal característico da monocultura e sem alter-
nativa de acesso à terra, a população foi expulsa para as
cidades, originando periferias miseráveis, com bairros que
tiveram freqüentemente taxas de crescimento superiores
a 10% ao ano (Ipea, 1995).

Este processo é hoje agravado pelo impacto das novas
tecnologias sobre a indústria e os serviços urbanos, que se
vêem obrigados a reduzir a mão-de-obra empregada, dei-
xando para parte da população brasileira a alternativa do
setor informal, do desemprego e dos serviços domésticos.

Esta situação implica o surgimento de milhões de pe-
quenos dramas locais no conjunto do país, problemas gra-
ves de habitação, saúde, poluição, necessidades adicio-
nais de escolas, organização de sistemas de abastecimento,
programas especiais para pobreza crítica, elaboração de
projetos de saneamento básico e assim por diante.

Desse modo, os municípios passam a se defrontar com
uma situação grave que exige intervenções ágeis em áreas
que extrapolam as tradicionais políticas na área urbana.
Trata-se de amplos projetos de infra-estrutura, políticas
sociais, programas de emprego e políticas ambientais,
envolvendo inclusive estratégias locais de dinamização
das atividades econômicas.

Os municípios situam-se na linha de frente dos pro-
blemas, mas estão no último escalão da administração
pública. Há um deslocamento generalizado dos proble-
mas para a esfera local, enquanto as estruturas político-
administrativas continuam centralizadas.

Este processo criou um tipo de impotência institucio-
nal que dificulta dramaticamente qualquer modernização
da gestão local, enquanto favorece o tradicional “caci-
quismo” articulado com relações fisiológicas nos esca-
lões superiores.

Com o processo de urbanização, os problemas deslo-
caram-se, mas não o sistema de decisão correspondente.
Assim, o que se tem hoje é um conjunto de problemas
modernos e uma máquina de governo característica das
necessidades institucionais dos anos 50.
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cidades com mais de 4 milhões da habitantes que deve-
rão existir no ano 2000, 81 estarão em países da América
Latina, África e Ásia; das 23 megacidades com mais de
10 milhões que existirão naquele ano, 17 serão nestes
países; e dentre as dez maiores cidades do mundo só fi-
gurarão duas (Tóquio e Nova York) do Norte.

Portanto, o que está ocorrendo é um processo de urba-
nização que pode acarretar pobreza e concentração de
renda e não fruto de desenvolvimento tecnológico que gera
desenvolvimento econômico sadio e equilibrado. Obvia-
mente, essa não é uma questão só demográfica; ela está
inserida num contexto macroeconômico.

Segundo o documento do comitê preparatório da ONU
para a Conferência de 1992, no Rio de Janeiro, reunido
em Genebra em 1991, para os países em desenvolvimen-
to, a década de 80 caracterizou-se por diminuição do flu-
xo de recursos externos, declínio no preço de seus produ-
tos de exportação, aumento do peso da dívida externa e
crescentes barreiras alfandegárias para seus produtos
(ONU, 1991).

Isso fez com que, a partir de meados dos anos 80, se-
gundo o mesmo documento, houvesse uma drenagem de
recursos dos países do Sul para os países do Norte, cau-
sada por uma conjunção de fatores, dentre os quais as ta-
xas de juros dos países desenvolvidos. Neste sentido, a
discussão do ambiente urbano, principalmente dos países
do sul, adquire importância crucial para a Agenda 21. Daí
também a importância de se discutir os problemas am-
bientais e as estratégias para suas soluções nas cidades
brasileiras.

Em âmbito mais geral, poder-se-ia indicar algumas
questões que nortearam a reflexão sobre cidades e meio
ambiente, através das categorias de análise globalização,
descentralização e sustentabilidade.

Em primeiro lugar, uma parte da literatura acerca do
debate em torno da análise de modelos de sustentabilida-
de indica claramente a importância dos processos de des-
centralização na realidade contemporânea de um mundo
globalizado (Buttel e Larson, 1980; Friedman, 1987; Ghai,
1995; Morrison, 1995).

Estamos vivendo profundas transformações sociais. Por
um lado, este avanço abre novos instrumentos de moder-
nização, se formos capazes de orientá-lo. Por outro, é in-
viável a manutenção da presente ordem política quando
o ser humano dispõe de tecnologias de impacto planetá-
rio. Sem um sólido reforço da nossa capacidade de orga-
nização social, é o próprio Planeta que se torna inviável.

Em outros termos, o ser humano, que demonstrou im-
pressionante capacidade técnica e impotência em termos
de convívio civilizado, poderia buscar no espaço local
organizado o lastro político que lhe permitiria recuperar
as rédeas do seu desenvolvimento.

redefinidores da natureza dos mecanismos inerentes às
políticas públicas tradicionais.

Isso implicaria mudanças da natureza dos movimen-
tos sociais, que, por suas características cíclicas, teriam
que transpor as condições de agentes meramente reativos
para se firmarem como sujeitos, também responsáveis pela
construção de uma sociedade social e politicamente de-
mocrática. Este processo é ainda bastante incipiente, in-
dicando, entretanto, avanços políticos significativos no
processo de formulação e implementação das políticas
ambientais brasileiras.

Diferentemente da política ambiental estadual (Ferreira,
1992), em alguns municípios do Estado de São Paulo
houve uma real preocupação de vincular a questão am-
biental à questão social, pelo menos no nível da formula-
ção de seus Planos Diretores, ou ainda na formulação de
suas Leis Orgânicas. Além disso, a implementação de
Consórcios Intermunicipais em termos sociológicos e
políticos é muito relevante. Há aqui claramente a possi-
bilidade empírica de um acordo político/social que ultra-
passe a visão corporativista, geralmente presente nos par-
tidos políticos, e que trabalhe em uma perspectiva mais
global.

Nos casos de pequenas cidades não deixa de ser inte-
ressante o fato de, legalmente, estas já estarem providas
de instrumentos para poderem implementar políticas am-
bientais a curto prazo.

O surpreendente é o caso da cidade de São Paulo, onde
haveria condições, inclusive em termos de recursos téc-
nicos e humanos, para realmente se implementar uma
política municipal de meio ambiente. Entretanto, em uma
cidade globalizada, com Universidades altamente quali-
ficadas, uma classe média intelectualizada, que tem uma
consciência ecológica bastante refinada, a questão ambien-
tal tem tido papel totalmente secundário, como se os pro-
blemas sociais “prioritários”, segundo os “policy makers”
locais, não estivessem totalmente vinculados ao processo
de degradação ambiental da metrópole.

Na verdade, os problemas ambientais da cidade de São
Paulo são, ao mesmo tempo, particulares, pois localizam-
se numa determinada porção do território brasileiro muito
específico em função das características geográficas e de
sua herança histórica e social, e gerais, porque ilustram
um processo em curso em diversas partes do mundo.

O processo de urbanização em curso nessas últimas
décadas tem se concentrado particularmente na América
Latina. A taxa anual de crescimento da população urbana
nesses países é de 3,7% ao ano, enquanto na maioria dos
países do Norte é de 1,1% ao ano, segundo dados da ONU
(Lidstone, 1995).

Por outro lado, é principalmente nas grandes cidades
que esse processo demográfico está ocorrendo: das 82
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Contudo, dada a complexidade de nosso objeto de es-
tudo (políticas ambientais), somente a descentralização e
a participação de vários atores em ação não soluciona-
riam o problema, como dito na introdução deste artigo.

O conceito de sociedade sustentável foi elaborado ori-
ginalmente pelo Worldwatch Institute, liderado por Lester
Brown, no começo da década de 80. O conceito foi dis-
seminado mundialmente pelos Relatórios Anuais sobre o
Estado do Mundo, produzidos pelo Worldwatch desde
1984, e pelo Relatório “Nosso Futuro Comum”, elabora-
do pela Comissão das Nações Unidas para o Meio Am-
biente e Desenvolvimento, liderada por Brundtland, em
1987.

A partir da convocatória da Unced, em 1989, o con-
ceito torna-se um ponto de referência obrigatório dos
debates acadêmicos, políticos e culturais. Na verdade,
passa a ser uma idéia com força poderosa sobre a ordem
social desejável e um campo de batalha simbólico sobre
o significado desse ideal normativo.

Neste sentido, o presente artigo associa fortemente a
idéia de sustentabilidade com outras três dimensões so-
ciais já consagradas dentro do pensamento político do
século XX: democracia, eqüidade e eficiência (Ferreira e
Viola, 1996).

Em uma sociedade democrática, o governo é eleito em
eleições livres competitivas e as regras escritas da socie-
dade na forma de lei regulam efetivamente as relações
sociais. Numa sociedade democrática, os direitos indivi-
duais têm correlatos nos direitos coletivos e estes têm
predomínio sobre os interesses individuais.

Em uma sociedade equitativa, todos os indivíduos (in-
dependente de gênero, origem social, raça, idade, credo e
ideologia) têm as mesmas oportunidades para desenvol-
verem-se enquanto tais. Numa sociedade equitativa, o
herdado tem uma importância mínima e o adquirido tem
uma importância máxima.

As dimensões fundamentais da sociedade eficiente são:
a avaliação de custo-benefício na tomada de decisões, uma
equilibrada combinação de competição e cooperação nas
regras de jogo e uma promoção contínua do desenvolvi-
mento tecnológico.

Uma sociedade sustentável é aquela que mantém o es-
toque de capital natural ou que compensa, pelo desenvol-
vimento tecnológico, uma redução do capital natural, per-
mitindo assim o desenvolvimento das gerações futuras.
Numa sociedade sustentável, o progresso é medido pela
qualidade de vida (saúde, longevidade, maturidade psico-
lógica, educação, ambiente limpo, espírito comunitário e
lazer criativo), ao invés do puro consumo material.

No início dos anos 90, no Brasil, as questões ambien-
tais estavam bastante presentes nos debates da socieda-
de, entretanto, paradoxalmente, isso não acontecia no

âmbito dos partidos políticos. Parece que, para os parti-
dos políticos brasileiros, a discussão sobre processos de
sustentabilidade, obviamente, acarretaria questionamen-
tos mais profundos do nosso processo de democratização
e, portanto, não fazem parte de suas agendas.

Não há muitas novidades no que tange à forma básica
de estruturação dos poderes, em torno do Executivo, Le-
gislativo e Judiciário. No entanto, há indiscutivelmente
uma compreensão diferente das formas como a socieda-
de civil organiza-se para assegurar a sustentação política
do conjunto.

Estamos acostumados a ver o funcionamento do Esta-
do embasado na organização partidária. Este eixo políti-
co-partidário de organização da sociedade em torno dos
seus interesses veiculou, em geral, as posições dos gru-
pos mais conservadores da sociedade.

O desenvolvimento dos sindicatos, instâncias de ne-
gociação do acesso ao produto social, fortaleceu outro eixo
de organização: sindical-trabalhista, baseado no espaço
de organização que constitui a empresa e centrado na re-
distribuição mais justa do produto social. Quando são
analisados os países caracteristicamente social-democrá-
ticos, constata-se que estes souberam desenvolver tal eixo
político, criando sistemas mais democráticos.

Em termos práticos, não há dúvida de que o fato de os
agricultores, metalúrgicos, bancários e outros segmentos
estarem solidamente organizados permite que a socieda-
de se democratize e que negociações de cúpula, caracte-
rísticas dos partidos, encontrem um contrapeso democrá-
tico nos diversos interesses profissionais organizados.

Pode-se estender o mesmo raciocínio para os impac-
tos do processo moderno de urbanização. Quando uma
sociedade deixa de constituir um tecido descontínuo de
trabalhadores rurais e passa a viver em cidades, começa
naturalmente a se organizar em torno dos “espaços locais”,
do local de residência, do que Friedmann (1987) chamou
de “life space”, ou espaço da vida.

O impacto político da formação deste tipo de organi-
zação da sociedade em torno dos seus interesses (o eixo
comunitário) marca a evolução de uma sociedade gover-
nada por “representantes” para um sistema no qual a par-
ticipação direta do cidadão adquire um peso mais impor-
tante.

O cidadão americano, por exemplo, participa hoje, em
média, de três ou quatro organizações comunitárias. Par-
ticipa da gestão da escola, do seu bairro, de grupos cultu-
rais, de decisões do município, etc. A descentralização
dos recursos públicos constitui também um processo ar-
ticulado com uma evolução do funcionamento do Esta-
do. As pessoas participam efetivamente, pois não vão
numa reunião política para bater palmas para um candi-
dato, mas sim para decidir onde ficará a escola, como re-
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ciclar o lixo do seu bairro, como será utilizado o solo da
cidade e assim por diante.

Não se trata naturalmente de reduzir a sociedade ao
“espaço local”, como uma volta aos anos 60, do “small is
beautiful” generalizado. Trata-se de entender a evolução
das formas de organização política que dão sustento ao
Estado: a modernidade exige – além dos partidos – sindi-
catos organizados em torno dos seus interesses e comu-
nidades organizadas para gerir o nosso dia-a-dia.

Este tipo de sustentação da gestão dos interesses pú-
blicos é indiscutivelmente mais firme do que o equilíbrio
precário centrado apenas nos partidos políticos. Também
é cada vez mais importante para uma forma madura de
sustento do Estado: a descentralização e a democratiza-
ção dos meios de comunicação. Com partidos múltiplos,
sindicatos representativos, fortes organizações comuni-
tárias e uma “mídia” democratizada, serão obtidas as ba-
ses institucionais razoáveis para uma gestão política equi-
librada (LaMay e Dennis, 1991).

Friedmann (1992) e Osborne e Gaebler (1992) estuda-
ram experiências práticas e implicações teóricas das no-
vas tendências administrativas nas mais diversas áreas da
administração pública na era da globalização. Segundo
estes autores, trata-se evidentemente de repassar muito
mais recursos para o nível local, mas trata-se também de
deixar a sociedade gerir-se de forma mais flexível segun-
do as características de cada município.

O novo estilo passa, portanto, pela criação de meca-
nismos participativos simplificados e muito mais diretos
dos atores-chave das cidades: empresários, sindicatos,
organizações não-governamentais, instituições científicas
e de informação e outros. Passa também pela criação de
mecanismos de comunicação mais ágeis com a popula-
ção, porque uma sociedade tem que estar bem informada
para poder participar. Passa pela flexibilização dos me-
canismos financeiros, com menos regras, e mais controle
direto de comitês e conselhos da comunidade interessa-
da. Passa pela ampliação do espaço de interesse da pre-
feitura, que deverá ultrapassar as preocupações com a
cosmética urbana para se tornar o catalisador das forças
econômicas e sociais da região. Passa, finalmente, pela
organização de redes horizontais de coordenação e coo-
peração entre municípios, tanto no plano geral quanto,
sobretudo, em torno de programas setoriais.

Neste sentido, a intenção maior deste artigo é justa-
mente incorporar novos elementos a esta discussão, numa
tentativa de ampliar o mapeamento realizado por traba-
lhos recentes que se debruçam sobre o tema das políticas
ambientais, em patamares que contemplam reconhecimen-
tos capazes de legitimar um novo recorte nas decisões
políticas, ou seja, participação que requer dos atores vin-
culados à problemática ecológica a capacidade de

incidirem sobre a definição de políticas públicas e do aces-
so direto à gestão do Estado.

Certamente, há problemas a serem enfrentados, no en-
tanto, poder-se-ia dizer que muito se avançou, sendo que
as políticas municipais de meio ambiente são um exem-
plo disso.

NOTA

Agradeçemos a Eduardo Viola pelos comentários críticos à versão original deste
texto.
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