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RESUMO 

 

A pesquisa teve por objetivo principal estudar o surgimento, o papel, e as possibilidades 

de reivindicação dos movimentos ambientalistas sergipanos, perpassando por uma 

análise entre o período de 1983 e 2011. Esse objetivo foi norteado pela questão 

principal da pesquisa, que foi analisar a relação entre a missão, a estrutura e a ação das 

Organizações Ambientalistas em Sergipe. A pesquisa surgiu da necessidade de mapear e 

avaliar criticamente o movimento ambiental em Sergipe. Os procedimentos 

metodológicos focaram a pesquisa bibliográfica, levantamento nos jornais sergipanos 

num hiato temporal de 28 anos, análise detalhada de nove ―movimentos‖ selecionados e 

entrevistas em profundidade, semi-estruturadas, com atores sociais ligados ao tema. 

Como conclusão, observou-se que o ambientalismo em Sergipe, desde o seu 

surgimento, esteve associado ao resgate da consciência com relação ao meio ambiente, 

no combate a problemas de degradações locais, e na busca por uma legitimidade da 

opinião pública. Embora os movimentos ambientais tenham recebido, em alguns 

momentos, a atenção da mídia de massa, o movimento não conseguiu sair de nichos 

específicos e atingir uma parcela mais representativa da sociedade. Pôde-se ainda 

perceber a profunda relação entre o perfil das lideranças ambientais, a força do capital e 

os resultados práticos das ações ambientais e por último, observou-se que a ação dos 

movimentos tem ligação muito mais forte com a relação da organização e das suas 

principais lideranças com os outros ―ambientalismos‖, do que com a estrutura e a 

missão da Instituição. 

Palavras-chave: Ambientalismo, Novos Movimentos Sociais, Desenvolvimento 

Sustentável, ONGs e OSCIPs 
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ABSTRACT 
 
The research aimed to study the emergence, role, and the possibilities of 
environmental movements in Sergipe, running through an analysis of the period 
between 1983 and 2011. This goal has been guided by the core issue of 
research, which was to analyze the relationship between the mission, structure 
and action of environmental organizations in Sergipe. The research arose from 
the need to map and critically evaluate the environmental movement in Sergipe. 
The methodological procedures focused on the literature search, survey papers 
in Sergipe a time gap of 28 years, detailed analysis of nine "movements" and 
selected in-depth interviews, semi-structured interviews with dozens of social 
actors involved in the area. In conclusion, we observed that environmentalism in 
Sergipe, from its inception, was associated with recovery of consciousness 
regarding the environment, to combat local problems of degradation, and the 
search for legitimacy of public opinion. Although the environmental movement 
have been, at times, the attention of mass media, the movement failed to leave 
the niche and achieve a more representative portion of society. You can still see 
the deep relationship between the profile of environmental leaders, capital 
strength and the practical results of the environmental actions and finally, it was 
observed that the action of the movements has much stronger bond with the 
relationship of the organization and its main leaders with the other 
"environmentalist," than with the structure and mission of the institution. 
 
Keywords: Environmentalism, New Social Movements, Sustainable 
Development, ONGs and OSCIPs 
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Introdução  

  A emergência da problemática ambiental tomou conta das agendas 

internacionais, especialmente a partir da década de 1960. Desde então, diversos fatores 

ocasionaram mudanças significativas na percepção da humanidade frente ao destino do 

planeta e lançaram um olhar mais crítico em relação às ações do homem e suas 

consequências para a natureza. Embora a legislação ambiental tenha avançado nas 

últimas duas décadas, os problemas continuaram aumentando em todo o mundo. 

Com a conferência de Estocolmo em 1972, passou-se a se questionar de forma 

mais contundente, o modelo econômico e social global até então adotado. A prática de 

um discurso ecológico, alterou a percepção do modelo de desenvolvimento existente. 

Termos como ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável saíram dos bancos 

acadêmicos e passaram a fazer parte do cotidiano de empresas e pessoas. Evidentemente 

todas essas mudanças acabaram surpreendendo os cientistas sociais, pois, até então, não 

havia um aporte teórico que pudesse fazer a ligação entre a sociedade e a natureza, 

embora registros históricos indicassem que manifestações relacionadas com o meio 

ambiente já existisse desde o final do século XIX
1
. 

O aumento da preocupação com o meio ambiente gerou o surgimento de 

diversos movimentos em defesa do planeta, que procuravam alertar e melhorar as 

relações do homem com a natureza. No Brasil, os movimentos ambientais organizados 

aparecem somente na década de 1970, tendo como marco inicial da luta brasileira a 

AGAPAN – Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente Natural
2
. Nesse 

período surgiram manifestações, principalmente, no Sul e Sudeste, contra o uso de 

agrotóxicos, usinas nucleares, queimadas, poluição das grandes cidades e 

principalmente a devastação da Amazônia. Esse último tema, foi responsável por um 

olhar mais aguçado dos países centrais para o caso brasileiro. 

Embora grandes Organizações Não Governamentais - ONGs tenham surgido na 

década de 1960 e 1970, como a Rede WWF 
3
e o Greenpeace

4
, foi a partir da década de 

                                                 
1
 O primeiro grupo ambientalista privado do mundo (Commons, Foot-paths, and Open SpacesPreservation Society) 

foi fundado na Grã-Bretanha em 1865 . E em 1872, um decreto criou em uma área de 800 mil hectares o Parque Nacional de 

Yellowstone, o primeiro parque nacional do mundo. Dados oriundos do livro ―Rumo ao paraíso: a história do movimento 

ambientalista. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1992 de MCCORMICK, Jonh. 
2 A Organização não governamental, foi fundada em 1971, sendo pioneira do movimento ambientalista brasileira. Foi 

idealizada por um dos mais importantes ambientalistas brasileiros de todos os tempos, o agrônomo Gáucho José 

Antônio Lutzenberger que, além de fundar a ONG, chegou a ser secretário-especial do Meio Ambiente (1990-1992), 

no conturbado governo de Fernando Collor. 
3 Essa organização com sede na Suíça foi criada em 1961, conhecida anteriormente como Fundo Mundial para a 

Natureza, se consolidou como uma das principais instituições do mundo na área ambiental, tendo em 2011 quase 

cinco milhões de sócios (material colhido em documentos do WWF).  
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1980, que a internacionalização desses movimentos ambientais organizados ganharam 

força em vários países. Essas instituições com atuações ―profissionais‖ conquistaram 

grande prestígio junto à sociedade e à opinião pública, e foram fundamentais para 

alertar sobre os problemas ambientais em todo mundo, embora fosse questionado qual o 

real interesse existente por trás dessas Organizações não governamentais 

―multinacionais‖.  

No Brasil, o ambientalismo influenciou vários movimentos sociais, que 

incorporaram a proteção ao meio ambiente aos seus trabalhos, muito embora não a 

tivessem como foco principal de suas ações. Esses movimentos ―transversais‖, na 

percepção de autores como (Bega 1998; Doimo 1995; Gohn 2000, 2004, 2005, 2008; 

Jacobi,1993; Ottmann 1995; Ribeiro 1998; Santos 1987 ; Milton, Santos 1988), 

associavam diversas demandas, incluindo o meio ambiente de maneira adjunta a temas 

como educação, cultura, saúde e outros. Esses movimentos ―híbridos‖, foram bastante 

comuns na década de 1980, pois, nesse período, não existia ainda uma proposta muito 

definida em termos práticos para o meio ambiente brasileiro e até mesmo a postura 

brasileira frente às decisões internacionais não era clara. Na década de 1980, surgiram 

os primeiros movimentos verdes organizados em Sergipe
5
, porém pesquisas de 

historiadores sergipanos, comprovaram que conflitos pela posse de terra já existiam 

desde o século XIX, no Estado
6
. Nessa mesma década, membros de setores mais 

esclarecidos e financeiramente mais abastados, provenientes do meio acadêmico, 

militantes de partidos políticos, profissionais ligados diretamente a órgãos ambientais e 

ativistas sociais, formaram as primeiras organizações ecológicas em Sergipe, esse perfil 

da fundação do movimento, foi muito parecido com realidades observadas por autores 

como Landim (1993, 2002) e Oliveira (2008, 2009, 2010).  

Embora seja importante observar, que desde a década de 1970 os jornais 

sergipanos documentassem conflitos ambientais entre movimentos populares e grandes 

empresas, como é o caso da disputa entre os moradores de um bairro de Aracaju e a 

                                                                                                                                               
4 Fundado por 12 ambientalistas e jornalistas em 1971 em Vancouver, no Canadá. Segundo dados colhidos no 

Greenpeace de Portugal em dezembro de 2008, a ONG contava com 2,9 milhões de sócios em todo o mundo.  
5 A ASPAM- Associação Sergipana de proteção ambiental de Sergipe é considerada o primeiro movimento social 

organizado de Sergipe, tendo sido criado no curso de Biologia da UFS. Além dele, existia também um movimento 

criado no curso de Geografia da UFS denominado ―Pensar Verde‖, entre o período de 1985 até 1991 que não chegou 

a ser institucionalizado e é importante analisar que o PV – Partido Verde  iniciou suas ações a partir do Pensar Verde, 

especificamente em 1987. 
6 Trabalho Apresentado no Simpósio Temático ―Os Índios e o Atlântico‖, XXVI Simpósio Nacional de História da 

ANPUH, São Paulo, 17 a 22 de julho de 2011. Intitulado a ―Extinção de aldeamentos e resistência indígena em 

Sergipe: 1840-1860― por Pedro Abelardo de Santana. 
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fábrica de Cimentos Portland
7
. Essa dicotomia entre movimentos elitizados e 

movimentos populares, foi observada por vários autores, tais como (Alier 2007; 

Allegretti 2002; Batista 2003,2005; Borges 2009,2010; Figueiredo 2003; Herculano 

2000 e Losekann 2009). 

Durante a II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Humano em 1992, ocorreu uma explosão na quantidade de ONGs no 

Brasil. O próprio Fórum Global das Organizações Não-Governamentais (ONGs) e o 

fórum nacional denominado Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais Rio 92 

exemplificam essa movimentação. Esses fóruns aumentaram a atenção para a criação de 

ONGS, que pressionavam os setores político-administrativos da sociedade, para que 

houvesse uma sensibilização tanto da opinião pública como por parte das lideranças do 

poder público em preservar o meio ambiente. O ambientalismo, que até então tinha mais 

força no Sul e Sudeste do país, se expandiu e penetrou em outras regiões brasileiras. O 

Nordeste, como as demais regiões do país, sofreu com o processo de degradação 

ambiental, e o número de entidades ecológicas e manifestações ambientais cresceram, 

essa perspectiva foi percebida pelos autores (Campêllo 2008, Chacon 2003; Domingues 

2010; Freitas 2006; Gomes 2006; Jacobi 2003; Jofíli 2010; Nottingham 2006; Sena 

2007). Essas organizações lutavam contra a instalação de barragens em algumas regiões 

e o desrespeito dos santuários ecológicos pela construção civil e a poluição em outras 

localidades. Nesse período, surgiu um dos movimentos sociais mais importantes para a 

história do ambientalismo em Sergipe, o 
8
 Movimento Popular Ecológico- MOPEC, 

criado em 1991, e que se configuraria como o primeiro movimento popular ambiental 

do estado.  

Na Conferência de Meio Ambiente do Rio de Janeiro em 1992, um dos temas 

mais importantes estava relacionado à declaração dos princípios das florestas, que 

aprovou a liberdade e soberania dos estados aproveitarem, de forma sustentável, suas 

florestas. O polêmico princípio da intervenção ambiental era temido pelos países 

subdesenvolvidos, mas não foi aprovado, pois o entendimento foi que não poderia ser 

permitida a intervenção dos estados centrais em prol de uma pseudo defesa ambiental. A 

não aprovação desse princípio deu mais responsabilidade à gestão ambiental no Brasil, 

                                                 
7 As pesquisadoras Valéria Maria Santana Oliveira e Maria Benedita Lima Pardo fizeram um importante estudo no 

Mestrado do Prodema-SE em 2008, e que depois foi adaptado para artigo no texto ―Fábrica de Cimento Portland: 

Impactos Ambientais e Gestão de Conflitos Ambientalistas, no Bairro América (1975-1984)‖ na revista Scientia 

Plena 3 (5):124-132 , 2007. 
8 O MOPEC surgiu com a Coordenadoria Ecumênica de Serviços (CESE), a partir de um encontro realizado em 

1989. O grupo realizou várias ações populares no final da década de 1980, porém só foi oficialmente criado em 1991. 
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para criar mecanismos de controle em áreas gigantescas e abandonadas pela defesa 

brasileira e, consequentemente aumentou a pressão internacional contra os crimes 

ambientais que aconteciam no país. Essa afirmação combina com a visão polêmica de 

Ferry (2009, p.33) ―No terceiro mundo ou nos países do Leste, as necessidades do 

desenvolvimento econômico relegam ao segundo plano as questões do meio ambiente. 

[...]‖. Essa visão crítica era a tônica na conflituosa relação entre as potências centrais e 

os países periféricos.  

Pode-se dizer que, a partir do polêmico e controverso ano de 1992, a questão 

ambiental ganhou status de problema internacional emergencial, deixando de fazer parte 

das discussões de pequenos grupos privilegiados intelectualmente e financeiramente. 

Começou então, a mobilizar não apenas a sociedade civil organizada e os meios de 

comunicação de massa, mas também os governos das nações centrais e periféricas, no 

caso das menos desenvolvidas, até mesmo pela pressão sofrida pelo não cumprimento 

dos acordos internacionais. Pode-se afirmar também, que esta força que sustentou o 

movimento ambiental, desde então, provém dos processos de disseminação global de 

práticas correlacionadas à difusão de ideologias e conhecimentos desenvolvidos por 

movimentos ambientais organizados. Esses movimentos vinham ganhando força a partir 

da década de 1990, inclusive nos países menos desenvolvidos, foi à percepção de Boeira 

(2003) e Silva (1995). 

Embora a extensa agenda de discussões em fóruns e reuniões tenha refletido em 

medidas internacionais de pressão, essas ações não ocasionaram um aumento no número 

de estratégias de proteção, na verdade muito pelo contrário, à medida que aumentaram 

as discussões e os debates ambientais, mais se aprofundavam os conflitos o que tornou 

mais confusa a já complexa problemática ambiental. O próprio processo de 

disseminação das ONGs tinha uma ligação com fenômenos surgidos com o predomínio 

do neoliberalismo e acabou gerando uma pluralização do sujeito social, tornando-o 

complexo em suas necessidades e anseios e na sua concepção de cidadania. Assim essas 

ONGs tornaram-se responsáveis por gerar um processo de educação e conscientização 

ambiental que o governo estava se isentando de promover, sendo a responsabilidade 

repassada ao terceiro setor, que não dispunha de experiência nem de recursos para 

responder a tal demanda, na ótica de (Cabral 2011; Coimbra 2005, 2011; Gomes 2006; 

Herculano 2000, Oliveira 2010, Pignatti 2002; Scherer-Warren 2002). 

Foi no decorrer da década de 1990, que surgiram dezenas de organizações em 

Sergipe, algumas focadas em uma prática mais contundente de denúncias, como foi o 
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caso da Água é Vida, 
9
 fundada em 1998 na cidade de Estância, no litoral Sul sergipano. 

Surgiram outras ONGs mais ―técnicas‖ e menos ―corajosas‖ como a Sociedade de 

Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes- Sociedade Semear
10

 fundada em 2001 na 

cidade de Aracaju. Essas instituições são emblemáticas para entender um pouco do 

ambientalismo em Sergipe, por terem adotado dois formatos de ação bastante diferentes. 

Em 2002, a Organizações das Nações Unidas-ONU convocou um novo encontro 

sobre a temática ambiental na Conferência sobre o Meio Ambiente, realizada no Rio de 

Janeiro em 1992. Esse evento teve o nome de Rio + 10, e foi realizado em 

Johanesburgo, na África do Sul. Os países membros da ONU tinham como objetivo 

avaliar o avanço realizado nesse período de dez anos, o relatório dos compromissos 

firmados, os avanços realizados e uma análise geral do problema ambiental no mundo. 

Nesse evento, também se pretendia discutir novas possibilidades para uma 

reestruturação do formato de desenvolvimento sustentável aplicado e uma maneira mais 

eficiente de administrar essa problemática. Os resultados do encontro foram bastante 

desanimadores e a conferência terminou sem nenhuma grande estratégia para conter o 

problema ambiental. 

Após a decepção com a Rio +10, em Sergipe, várias mudanças aconteceram na 

questão ambiental, novas ONGs surgiram com um enfoque mais voltado para a atuação 

em demandas não atendidas pelo governo, despontam nesse período a ONG Viva 

Estância,
11

 fundada em 2002, o Centro de Pesquisas e Estudos Científicos e Sociais 

(CEPECS), 
12

 fundado em 2003 em Aracaju, a Organização Sócio-Cultural Amigos do 

Turismo e do Meio Ambiente – OSCATMA/BC,
13

 fundada em 2003 na cidade de Barra 

dos Coqueiros, o movimento Ciclo Urbano
14

 e a Associação Desportiva, Cultural e 

Ambiental do Robalo também designada pela sigla- ADCAR
15

, fundadas em 2007 na 

cidade de Aracaju. Além dessas instituições que foram investigadas na pesquisa, 

                                                 
9 Fundada em 1998 na cidade de Estância, a ONG desde então tem na figura do seu principal líder Luiz Alberto 

Palomares o principal ambientalista com atuação no Interior de Sergipe. 
10 Fundada em 2001, é a mais organizada e midiatizada ONG atuante em Sergipe, embora não tenha uma dinâmica 

focada apenas no meio ambiente. 
11 A Viva Estância foi fundada em maio de 2002 e qualificada pelo Ministério da Justiça como organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) em 29/04/2003, sendo uma OSCIP socioambiental com forte atuação 

na cidade de Estância. 
12 Surgida em 2003 e formada por um grupo de jovens universitários de Sergipe, seria chamada depois de Instituto 

Árvore, teve uma atuação irregular ao longo dos anos, com algumas ações isoladas ligadas ao meio ambiente.  
13 Fundada em 2003, na cidade da Barra dos Coqueiros (Litoral Norte de Sergipe), tem atuação voltada para o 

Turismo e o Meio Ambiente. 
14 A Associação tem por finalidade promover a utilização da bicicleta, como também o uso de outras formas de 

locomoção e transporte à propulsão humana, com integração ao transporte público motorizado, fiscalizando-o e 

propondo melhorias em sua qualidade e eficiência na cidade de Aracaju. 
15 Com um enfoque socioambiental, a ONG vem desenvolvendo ações voltadas para a principal Zona de Expansão 

imobiliária e tem participação ativa na discussão do Plano Diretor em Aracaju. 
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apareceram diversas outras que ganharam força no Estado. Ainda nessa década, 

começaram as mudanças estratégicas do Partido Verde no Estado e foi nesse período 

que o governo do Partido dos trabalhadores ganhou força no país e também 

internamente no Estado de Sergipe, vencendo as eleições em uma série de cidades do 

interior e na capital Aracaju, além de governar o Estado de Sergipe, desde 2002. 

 Os movimentos sociais, desde a década de 2000 no Brasil, passaram a vivenciar 

o predomínio da política e das reformas estatais, fazendo emergir um novo campo de 

luta de dominação, em que foram compartilhados poderes políticos e econômicos, 

tratando de discutir as relações sociais, sob a ótica da lógica de mercado, e da 

inviabilidade ou incapacidade do Estado em atender os anseios e desejos da população. 

As manifestações surgidas nesse período, tiveram ―eco‖ com as cobranças 

internacionais pela resolução dos nossos conflitos ambientais. Sendo que essa pressão 

internacional já era sentida, no final da década de 1980, com a morte do líder 

seringueiro Chico Mendes
16

. 

 Toda essa problemática traçada até agora, que reflete um pouco o mundo pós a 

década de 1960 e dos ―novos" movimentos sociais surgidos a partir de então: Os 

movimentos feministas, contra a fome, contra a Aquired Inmodificiency Sindrome- 

AIDS, em favor da paz e outros, na ótica de (Brandão 2004; Bredariol 1991; Burity 

1997; Carneiro 2008; Cardoso 19984, 1988, 1994; Coronel 2007; Duarte 2000; Laclau 

1986; Picolotto 2007,2008; Siqueira 2002). Sinalizando desde o início, um afastamento 

do caráter da luta de classes, fundamental segundo a ótica marxista, onde se configurava 

os movimentos sindicais em torno do mundo do trabalho. 

 Essas mudanças em volta do verdadeiro sentido da luta de classes e da 

emergência de conflitos culturais receberam da academia, a partir da década de 1970, o 

nome de teoria dos ―novos movimentos sociais‖. É partindo desse contexto apresentado, 

e após uma análise documental e bibliográfica, que se procurou fazer uma analogia 

entre o comportamento em Sergipe e as tendências observadas em nível internacional e 

nacional, no tocante à motivação e formação de movimentos ambientalistas, pois, até 

então, pouco se sabia a respeito desses movimentos em Sergipe e sua força de influência 

                                                 
16 Francisco Alves Mendes Filho, seringueiro desde criança, dedicou praticamente toda a sua vida à defesa dos 

trabalhadores e povos da floresta, sendo agraciado com vários prêmios internacionais e responsável por denúncias no 

Senado norte-americano e também no FMI, essas denúncias geraram um grande impacto e Chico foi acusado de 

tentar atrapalhar o crescimento no Acre.Chico Mendes foi assassinado em  22 de dezembro de 1988. Dados colhidos 

no instituto Chico Mendes.  No dia 22 de dezembro de 1990 em matéria registrada no Jornal de Sergipe, o MOPEC 

(Movimento popular ligado ao meio ambiente) fez uma manifestação em uma escola pública de Sergipe, para lembrar 

a morte do ambientalista brasileiro, foi a única manifestação registrada em jornais proposta por ONGs no Estado de 

Sergipe. 
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enquanto disseminadores das ideias de desenvolvimento sustentável e da conservação 

ambiental. 

Essa representação da problemática ambiental em Sergipe perpassou pelo 

aprofundamento da literatura da sociologia ambiental nas últimas décadas, quando um 

grupo de estudiosos (Beck 1997,1998; Dupuy 1980; Redclift 1987, 1997) começou a 

perceber a dinâmica nas agendas internacionais de governo, investigando as 

Organizações Não Governamentais, os próprios movimentos ambientais e também os 

efeitos no mercado internacional e forçando‖ os setores empresariais a adentrarem na 

temática. 

Buscou-se estruturar uma metodologia de pesquisa capaz de solucionar a 

seguinte questão: Qual é a relação entre a missão, a estrutura e a ação das Organizações 

Ambientalistas sergipanas? Levando-se em consideração, que a missão, os valores e 

visão de uma organização, aliados à estrutura organizacional do Movimento Social, seja 

ele um movimento popular, uma associação, um sindicato, ou até mesmo uma OSCIP
17

 

com grandes recursos, seria a forma mais fidedigna de analisar quais os reais objetivos 

de uma organização.  

 Foram tipificados nove movimentos sociais que têm ou tiveram mais força no 

Estado de Sergipe, a partir de dados colhidos em pesquisas feitas em jornais sergipanos 

desde  2004 e das entrevistas com os principais ambientalistas da ―velha‖ geração
18

, os 

cadastros mais comuns para avaliação de organizações não governamentais, como a 

ABONG,
19

 ECOLISTA
20

, CNEA
21

 foram pesquisados, embora pela falta de atualização 

e completo desconhecimento do panorama em Sergipe, esses cadastros são citados na 

pesquisa, mas não foram levados em consideração.  Outro fator diferencial na escolha 

dos movimentos estudados, foi o despontar de uma liderança no movimento, pois com a 

análise do seu perfil, poder-se-ia traçar um mapa das relações entre o movimento e 

outros ―ambientalismos‖ em Sergipe. 

                                                 
17 As OSCIPs - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, a lei que as institui é a nº 9.790/99, 

promulgada em 1999 e conhecida como Lei do Terceiro Setor, para ter esse título a ONG necessita obter o poder 

público federal um certificado e cumprimento de dispositivos previstos em Lei. 
18

 Ambientalistas clássicos, surgidos no período denominado ambientalismo ―romântico‖ provenientes de uma 

percepção ambiental de enfrentamento aos inimigos do meio ambiente. 
19 A Associação Brasileira de Organizações não Governamentais - ABONG, foi fundada em 10 de agosto de 1991, 

sendo uma sociedade civil sem fins lucrativos, democrática, pluralista, antirracista e anti-sexista, que congrega 

organizações que lutam contra todas as formas de discriminação, de desigualdades, pela construção de modos 

sustentáveis de vida e pela radicalização da democracia. (dados colhidos na instituição) 
20 ECOLISTA - Cadastro Nacional de Instituições Ambientalistas, fundado em 1992 e patrocinado pela Mater Natura 

e Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A. 
21 O Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas – CNEA é ligado à Secretaria de Articulação Institucional e 

Cidadania Ambiental – SAIC dentro da estrutura organizacional do Ministério do Meio Ambiente – MMA. 
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A visão de ―ambientalismos‖ foi fundamental para a pesquisa. Essa concepção 

de um movimento ambiental difuso e multissetorial expressada por Viola e Boeira 

(1990); Viola e Leis (1995) acabou sendo à tônica dos dados colhidos em Sergipe, onde 

foi possível fazer associações, entre as ONGs, os partidos políticos, as empresas 

privadas, a iniciativa pública e a sociedade civil. Sabendo-se previamente que seria 

muito complicado limitar a área, devido às influências dos demais setores. 

 Para a questão de pesquisa já citada, a hipótese central foi que as lideranças dos 

movimentos ambientais em Sergipe foram seduzidas por empresas privadas e também 

por interesses políticos e não permitiram que a missão da organização fosse cumprida, 

fazendo com que os movimentos perdessem seu poder de mobilização e enfraquecessem 

a sua luta, provocando um hiato, entre o discurso e a prática ambiental. Em suma, a 

hipótese da pesquisa, desconsiderava a importância da estrutura da organização 

enquanto catalisadora de ações ambientais. 

A pesquisa teve como objetivo principal estudar o surgimento, o papel, e as 

possibilidades dos movimentos ambientalistas sergipanos nesse momento crucial da 

história do planeta, perpassando por uma análise entre o período de 1983 e 2011. Além 

desse objetivo principal, a pesquisa teve ainda como objetivos específicos o interesse 

de: Estudar o movimento ambiental em Sergipe, através da perspectiva de nove 

instituições ambientalistas, fazendo um comparativo entre as reivindicações, estratégias 

de manifestação e as suas principais motivações, traçando um comparativo com as 

efetivas conquistas em relação às esferas públicas e privadas, no tocante à mudança da 

postura das empresas, criação de leis e conscientização das pessoas. Investigar as 

principais lideranças dos movimentos envolvidos com os movimentos ambientais em 

Sergipe no período estudado, enfocando suas trajetórias sociais e políticas e identificar a 

frequência e o espaço cedido às notícias, com reivindicações dos movimentos 

ambientais sergipanos, mapeando os jornais ao longo dos 28 anos pesquisados. 

Decidiu-se dividir a pesquisa em três etapas distintas do ambientalismo das 

ONGs em Sergipe: o primeiro período entre 1983-1992, seria o tempo entre as primeiras 

organizações formadas no Estado e o crescimento exponencial da criação das ONGs, a 

partir da conferência Rio-92; o segundo período entre 1993-1999,  em que houve um 

aumento da atenção para questões relacionadas ao meio ambiente, tanto através da 

mídia, quanto através das primeiras estratégias de marketing ambiental das empresas 

sergipanas; o terceiro período entre 2000-2011, com a criação da ―Lei do Terceiro 

Setor‖, com o surgimento das figuras das OSCIPs e com o avançar da comunicação 
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digital. Sendo importante observar, que, boa parte das lideranças ambientais em 

Sergipe, continuaram ativas nos 28 anos de pesquisa, perpassando pelos três períodos, 

com atuações em vários ―ambientalismos‖, transformando-se e adaptando-se às 

mutações do movimento ambiental no mundo e nas influências diretas ao modelo 

sergipano. 

Este trabalho foi estruturado em seis capítulos, depois de uma rápida introdução 

do tema em questão. No primeiro capítulo da tese denominado de procedimento 

metodológico, foi aprofundada a metodologia da pesquisa, enfocando a divisão da tese 

em três áreas diferentes de análise: Área 1- Os jornais, revistas e sites investigados, 

Área 2- Estrutura dos movimentos ambientais (ONGs, movimentos populares, OSCIPS 

e associações) e Área 3- Lideranças investigadas.  No capítulo dois, desenvolveu-se 

uma análise dos movimentos sociais, primeiramente enfocando os antigos movimentos, 

a partir de uma perspectiva marxista Boron (2006), Marx. e Engels (1998),  Przeworski 

(1989) fazendo um contraponto entre a relação Sindicato x Burguesia x Estado, depois 

se atentou para uma assimilação dos novos movimentos sociais enquanto categoria 

analítica, utilizando a visão dos principais analistas da área Eder (2002), Melluci (2001), 

Offe (1982) e Touraine (1977, 2003). No terceiro capítulo da tese, focou-se no 

surgimento e desenvolvimento do ambientalismo no mundo na percepção de Castells 

(2000, 2008), Dalton (2005), Leff (2001), Giddens (2001) e Hannigan (2009), partindo 

para um aprofundamento da discussão ambiental no Brasil com Acselrad (2005), 

Gonçalves (1993, 2006), Viola (1987, 1991, 1998). Nesse capítulo optou-se por duas 

linhas de abordagens teóricas, um lado foi focado na temática dos movimentos sociais e 

por outro lado, se buscou subsídios nos teóricos que aprofundaram a questão da 

sociologia ambiental no mundo: Buttel (1997); Dunlap (1997); O'connor (1994); 

Spaargaren (1992, 2000); Yearley (1998, 2005); Wackernagel (1996) e também no 

Brasil: Leis, H. R. & Amato (1995); Ferreira (2005, 2008), Leila; Ferreira (2005), Lúcia 

da C 2005, 2009 ; Pacheco (1992); Pádua (1991), objetivando pontuar as impressões 

ambientais dentro do paradigma dos novos movimentos sociais, traçando um 

contraponto entre o movimento ambiental e todas as mudanças neoliberais surgidas 

nesse período. Esse capitulo foi estruturante na tese, pois fundamentou a linha de 

raciocínio de toda construção empírica da pesquisa. 

O quarto capítulo, refere-se a abordagem empírica, fazendo uma análise da 

formação e estruturação das ONGs em Sergipe, traçando características gerais e 

comparando as estruturas das organizações, através de teóricos como Jacobi (2000, 
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2003), Montaño (2005) e Scherer-Warren (1984, 2005). Esse capítulo analisou a 

evolução de organizações que fizeram parte dos três períodos do ambientalismo em 

Sergipe. O quinto capítulo abordou as características das principais lideranças do 

período, investigando o seu envolvimento com as ONGs, sua ligação com os outros 

―ambientalismos‖ e sua trajetória profissional, atrelada ou não ao movimento ambiental, 

tendo como corpo teórico e comparativo autores como Aldunate (2001), Bourdieu 

(2000, 2001, 2004), Carvalho (2001) e Oliveira (2008). No sexto capítulo da tese, 

buscou-se identificar qual o espaço cedido às mídias alternativas, e fazer uma relação 

entre a comunicação, cidadania, movimentos sociais e democracia. Nesse capítulo não 

se postulou apenas avaliar as estratégias de comunicação dos movimentos ambientais, 

mas também o retorno em termos de espaço na mídia das ações ambientais, 

principalmente analisando os interesses que existiam ―atrás das notícias‖, usando como 

corpo teórico Bauman (2007, 2008) e Peruzzo (1998, 2005). É importante pontuar, que 

dezenas de outros téoricos são citados durante a Tese, e que procurou-se fazer durante 

todo a parte empirica, uma releitura da temática ambiental em Sergipe, através de traços 

comparativos com outras pesquisas realizadas no país. Ao final dos seis capítulos, 

voltou-se à questão de pesquisa. 
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Capítulo 1 - Procedimentos Metodológicos 

 

Buscou-se primeiramente neste trabalho, analisar de forma mais específica, o 

surgimento e fortalecimento dos movimentos ambientais no Estado de Sergipe, 

perpassando pela caracterização de instituições ambientais que têm ou tiveram maior 

atuação no período histórico, compreendido entre 1983 até o ano de 2011. Desta forma, 

pretendeu-se realizar um estudo de caso com ONGs, Institutos ou OSCIPS que tiveram 

atuação destacada em Sergipe. Para chegar a essas organizações, o percurso começou na 

avaliação dos Jornais sergipanos entre 1972 até 2004, observando as instituições que 

foram mais citadas. A partir dessas informações, buscou-se comparar com cadastros das 

ONGs Ambientais face à junção de todas as informações, foi possível selecionar as 

organizações que seriam investigadas de forma mais específica. É importante destacar, 

que várias outras organizações foram citadas durante as entrevistas, embora não tenham 

sido levadas em consideração, nos quadros comparativos. 

A tese foi desenvolvida através ainda, de pesquisas de campo, levantamentos dos 

aportes teóricos sobre os temas abordados (vasta pesquisa documental e bibliográfica) e 

análise de jornais e matérias em meios eletrônicos. Importante destacar que a análise da 

teoria existente na área dos novos movimentos sociais não foi apenas de assimilação do 

conteúdo, mas também de proposição de novos marcos teóricos, guardando as 

limitações de uma tese de doutorado.  Caracterizou-se pela opção de uma abordagem 

qualitativa apoiada em nove entrevistas em profundidade individuais e uma entrevista 

com grupo focal. Todas as entrevistas são consideradas como semiestruturadas e 

complementaram a coleta dos dados, em que inferências e interpretações foram 

realizadas. Para cada liderança estudada, foram feitas adaptações no roteiro de 

entrevistas, pois se tratavam de personalidades com alta diferenciação em relação ao 

posicionamento ideológico. Alguns entrevistados foram interpelados algumas vezes 

durante a pesquisa, embora publicamente a data da última entrevista ficou arquivada, 

pois foi nesse último contato que os entrevistados assinaram a autorização para a 

divulgação de todos os dados repassados durante o estudo. 

O entrevistador já disponibilizava de uma grande quantidade de informações 

básicas a respeito de cada entrevistado, oriundas de publicações anteriores na mídia 

sergipana, de documentos oficiais ou de conversas informais realizadas. As etapas 

inicias da entrevista foram paulatinamente dispensadas, salvo quando existiam 

divergências das fontes, quanto à veracidade das informações. Um problema que 
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fragilizou foi o profundo envolvimento do pesquisador com o campo de articulação dos 

movimentos ambientais em Sergipe, isso serviu, em alguns momentos como barreira 

para a não divulgação de informações preciosas a respeito do tema em questão. 

Após a construção do corpus da pesquisa, buscou-se um enfoque analítico para os 

dados coletados, então decidiu-se fazer tanto uma análise documental, partindo de uma 

análise de conteúdo conforme a percepção de Bardin (2002) e Bauer & GasKell (2002). 

Importante observar que essa análise de conteúdo foi focada nos depoimentos 

repassados pelos próprios entrevistados, não avançando nos interesses dos veículos de 

comunicação, quando da divulgação de matérias relacionadas à área ambiental, pois se 

assim fosse feito,se adentraria em uma seara que obrigaria a construção de um novo 

marco teórico e, conseqüentemente, fugiria do principal objetivo da pesquisa. 

 

1.2 - Fases da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida em 10 etapas, previamente planejadas. 

1ª etapa: Revisão bibliográfica: Consulta a fontes de dados secundárias. Conforme a 

bibliografia proposta. Foi realizada uma análise crítica, visando caracterizar 

conceitualmente os diversos temas relacionados à pesquisa, de acordo com os seguintes 

sub-temas: 

- Movimentos Sociais: Conceito, e diferenciação entre Velhos x Novos movimentos, 

histórico da luta ambiental mundial e brasileira, movimentos ambientais no mundo e no 

Brasil, movimentos ambientais em Sergipe, a evolução da comunicação dos 

movimentos sociais e a administração de organizações não governamentais; 

- mapeamento das manchetes jornalistas relacionadas ao movimento ambiental no 

período considerado; 

- investigação das principais lideranças do movimento ambiental. 

2ª etapa: Mapeamento dos principais movimentos no período histórico de 28 anos (1983 

até 2011).   

3ª etapa: Consulta a fontes de dados primárias: Coleta de dados e materiais de pesquisa 

em localidades onde existiram movimentos ambientais em Sergipe. 

- Visitas ao espaço físico, entrevistas com as lideranças, participantes e autoridades que 

foram partícipes do movimento. 

4ª Etapa: Elaboração da Pré-Qualificação realizado em novembro de 2010: organização 

de todo o material produzido nas etapas anteriores. 

5ª Etapa: Coleta contínua de dados, através de procedimentos metodológicos 

previamente definidos.  

6ª Etapa: Sistematização contínua do material coletado, avaliação e registro dos 

resultados. 

7 ª Etapa: Elaboração de um capítulo da tese para a qualificação Doutoral realizada em 

junho de 2011. 

8ª Etapa: Análise do material obtido através da técnica da análise de conteúdo proposta 

por Bardin(2002), com a experiência de campo relacionando-o à contextualização 

teórica e críticas desenvolvidas nas etapas 1 e 2; 
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9 ª Etapa: Retorno ao campo para refazer entrevistas e rever o material escrito, bem 

como a análise dos dados. 

10ª Etapa: Elaboração das conclusões do trabalho e redação final da tese 

 

1.3 Estruturação da Pesquisa 

A fase inicial da pesquisa foi em 2004, tendo como ponto de partida um projeto 

da CAPES intitulado ‖Conflitos Sociais e Meio Ambiente no Nordeste: uma História 

Social‖ 
22

·, que tinha como objetivo estudar os conflitos decorrentes de situações de 

agravo ambiental, de resistência à degradação da qualidade de vida e do déficit de 

infraestrutura de serviços. Após a finalização desse projeto, surgiu outra pesquisa ainda 

em 2004, ―Memórias, Sonhos e Lutas: as ações do movimento ambiental em Sergipe‖. 

Esse projeto estava diretamente relacionado ao tema da pesquisa atual, pois procurava-

se investigar a história de como os seres humanos foram através dos tempos, afetados 

pelo seu ambiente natural e inversamente, como eles afetaram esse ambiente e quais os 

resultados alcançados. Esse projeto foi coordenado pela professora Eliane Oliveira de 

Lima Freire (2002,2004, 2005). 

Nessa etapa preliminar da pesquisa, procedeu-se a investigação dos Jornais 

Sergipanos, o que levou a conhecer os primeiros movimentos ambientais do Estado, e 

entrevistar alguns líderes ambientais que estavam em evidência na mídia sergipana. 

Esse projeto de pesquisa analisou os movimentos ambientais em Sergipe, a partir de 

Estocolmo, em 1972, sendo que nesse trabalho preliminar foi possível observar que as 

primeiras organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente só haviam 

surgido a partir da década de 1980, sendo assim, os anos anteriores a esse período foram 

desconsiderados, pois tratava-se de material que não ajudaria no elucidar da questão de 

pesquisa dessa tese. É importante observar que, nesse período, o pesquisador assumia a 

diretoria de comunicação de uma ONG ambientalista chamada Instituto Árvore (nesse 

momento ainda CEPECS), e decidia adentrar mais nas questões do histórico do 

ambientalismo em Sergipe. 

Inicialmente, foi possível fazer uma leitura de textos preliminares para a 

discussão ambiental, focados principalmente na história ambiental, principalmente na 

teoria de Drummond (1991), Leis (1995 e 1996), Jacobi (2003) e Viola (1987, 

1991,1992 e 1999) e WORSTER (1988, 1991). Essa primeira leitura que teve um viés 

historiógrafo ajudou na percepção dos caminhos percorridos na luta ambiental. Além 

                                                 
22 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- Memória da Pós-Graduação Projetos de 

Pesquisa Multidisciplinar (2004-205). 
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dessas leituras, as lideranças dos movimentos ambientais mais importantes do período 

foram investigadas, , tais como o senhor Genival Nunes (ASPAM), o senhor Clóvis 

Franco (ASPAM) e o senhor Lisaldo Vieira do MOPEC. 

  A partir de 2005, o pesquisador assumiu a coordenação da REASE – Rede de 

Educação ambiental de Sergipe, ficando na função até o ano de 2007. Nesse período foi 

possível conhecer outros envolvidos diretos na questão ambiental do Estado. Conheceu-

se então, a estrutura da maior parte das outras instituições investigadas, e iniciou-se as 

entrevistas com lideranças de áreas transversais ao movimento ambiental, tais como às 

comunicação e direito ambiental.  

Para facilitar a busca dos dados, o trabalho foi dividido em três grandes áreas, 

que tinham relação direta com os objetivos pretendidos na pesquisa, sendo a Área 1→ 

Jornais e revistas,  Área 2 → Estrutura dos movimentos ambientais (ONGs, 

movimentos populares, OSCIPS e associações) e o modelo de comunicação 

organizacional adotado, através de suas cartas, memorandos, comunicados, agendas, 

planos, propostas, relatórios, cronogramas, jornais internos dos movimentos ambientais 

e a Área 3 → Líderes dos movimentos ambientais.  

1.3.1 - Área 1-  Jornais  

Foram investigados, durante sete anos de pesquisa, os seguintes jornais: Gazeta 

de Sergipe
23

 entre 1972 até março de 2004 (quando o jornal acabou de publicar) e Jornal 

de Sergipe entre 1978 até 1992 e do Jornal Correio de Sergipe
24

 de 2004 até 2011 outros 

jornais foram citados por nossos entrevistados e ganharam atenção a partir do que foi 

relatado nas investigações iniciais, foram analisadas, também edições dos jornais 

Tribuna da Praia
25

 de 2003 até 2011, do Portal Infonet,
26

 entre os anos de 2000 e 2011, 

do jornal Tribuna Cultural, 
27

 de 2001 até 2011. 

                                                 
23 O Gazeta de Sergipe foi um jornal fundamental para a História de Sergipe, tendo sido fundado por Orlando Dantas 

em 1956 e fechando seu ciclo definitivamente em 2004. Orlando Dantas era uma das figuras mais interessantes da 

história de Sergipe, filho de rica família de Usineiros, tornou-se escritor, jornalista, político e defensor do Meio 

ambiente. Em relação à importante história do Jornal, existe uma monografia intitulada ―Memórias Empoeiradas da 

Gazeta de Sergipe‖, das autoras Flávia Martins e Joana Côrtes do curso de Jornalismo da Universidade Tiradentes-

UNIT. 
24 Jornal fundado em janeiro de 2001, sendo ligado ao grupo político do ex-governador e ex-ministro João Alves 

Filho.  
25  O Tribuna foi fundado em 2003, inicialmente como tablóide simples e a partir de 2004 como jornal digital. O seu 

proprietário Claudomir Tavares da Silva foi um dos entrevistados da pesquisa, devido a sua atuação na área de meio 

ambiente, principalmente na cidade de Pirambu, tendo sido participante de vários movimentos sociais. É importante 

relatar, que na cidade de Pirambu, outra liderança fundamental para o meio ambiente, foi a senhora Dayse Rocha, 

antiga bióloga do Projeto Tamar na Região, e que em 2011 morava no Rio Grande do Sul.  
26 O Portal Infonet, é o mais lido em Sergipe, com o avanço da comunicação no meio digital, tornou-se 

imprescindível investigar esse portal, que tem uma coluna dedicada ao tema meio ambiente.  
27 Jornal A Tribuna Cultural, o jornal foi criado em 2001,  tendo como proprietário o senhor  Magno de Jesus. 
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A ideia de buscar esses veículos de comunicação impressa foi mesclar diversas 

fontes, dentre os interesses que existem por trás das noticias, focalizando jornais que 

estivessem mais próximos da realidade das instituições investigadas, embora a formação 

do pesquisador seja na área de comunicação, não se procurou nessa análise, fazer juízo 

de valor das matérias veiculadas, nem mesmo uma analise de discurso ou de conteúdo 

das matérias, pois isso fugiria do objetivo geral que era analisar qual o perfil dos 

movimentos ambientais Stricto Sensu
28

 e Socioambientais
29

 em Sergipe. Traçar esse 

comparativo pôde auxiliar na investigação de quais os movimentos sociais e ONGs que 

tiveram maior ―relevância‖ ou maior espaço no Estado de Sergipe, embora, de antemão, 

seja importante observar que os dados oriundos na pesquisa comprovam o fraco 

envolvimento com a mídia local em assuntos relacionados à área ambiental, em função 

da pressão dos grupos políticos e de seus arranjos econômicos que ―diminuem‖ o 

―interesse‖ na publicação dos Jornais, dado esse que vai ficar mais claro durante a 

explanação das notícias. Essa questão é bastante discutida com Cristian Goes, principal 

jornalista 
30

 ligado à temática ambiental do Estado, que em uma corajosa entrevista, 

―dissecando‖ um pouco os arranjos dos governos e da Construção Civil no Estado. 

Em relação à explanação das notícias, optou-se pela exposição em diversos 

momentos do texto, embora em um capítulo específico intitulado a comunicação ou a 

―descomunicação‖ ambiental em Sergipe alguns traços da comunicação sejam 

pontuados. No roteiro (apêndice) criado para selecionar os jornais, buscou-se, 

inicialmente, fazer uma triagem das matérias relacionadas com o meio ambiente.  Caso 

a matéria tivesse relevância para a pesquisa, seria avaliada de forma aguçada. O roteiro 

analisava se o problema era realmente ambiental, e se fosse, qual o principal tema 

abordado na matéria? Se a matéria tratava de assuntos relacionados com o meio 

ambiente internacional, nacional ou regional? Caso os dados fossem relacionados com 

temáticas ambientais regionais buscava-se analisar quais os movimentos sociais citados. 

Em relação aos dados oriundos da Internet, principalmente no tocante a análises 

dos jornais online, optou-se pelo mesmo roteiro da investigação dos jornais impressos, 

                                                 
28 O ambientalismo Stricto Sensu: associações e grupos comunitários ambientalistas que podem ter uma conduta que 

os classifiquem em profissionais, semiprofissionais e amadores).  A partir da percepção de diversos atores que serão 

analisados posteriormente como  Boeira, Viola, Leis, Leff e outros. 
29 Na perspectiva de Leis (1996, 106), ―o socioambientalismo abrange uma vasta variedade de organizações não-

governamentais, movimentos sociais e sindicatos, que têm incorporado a questão ambiental como uma dimensão 

importante de ação‖. 
30 O Jornalista entrevistado foi o senhor Cristian Goes, funcionário do INSS, ex presidente do sindicato dos 

jornalistas de Sergipe, fez denuncias em 2005 contra a CELI, um das mais importantes construtoras do Estado de 

Sergipe. É importante destacar a profunda ligação do jornalista com a ala ―Xiita‖ do PT, em Sergipe. 
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respeitando apenas a dimensão da internet, enquanto fonte informacional. Tomou-se 

muito cuidado com os dados, pois como alerta Yamaoka (2010) muitos dados 

simplesmente desaparecem da rede, deixando apenas um ―rastro‖ na memória dos 

pesquisadores.            

1.3.2- Área 2- Estrutura dos movimentos ambientais (ONGs, movimentos 

populares, OSCIPS e associações) 

Iniciou-se o estudo, avaliando o formato comunicacional implantado pelas 

ONGs. Como objetivo específico da pesquisa, um traço importante foi investigar os 

formatos de comunicação das organizações examinadas, em outras palavras, para isso 

foi criado um novo roteiro de investigação (apêndice). Queria se descobrir qual o nível 

de profissionalismo da comunicação organizacional dos movimentos, como eram 

pensadas as estratégias, se contavam com o apoio de algum profissional especializado 

na área, qual o impacto das informações para a construção da imagem do Movimento 

Social, tal como investigado por Moraes (2000) e Peruzzo (1986, 1998 2005, 2010, 

2011). Para tal intuito, nas entrevistas realizadas com as lideranças do movimento, as 

perguntas tiveram o enfoque voltado para as ações de comunicação externas e internas, 

além disso, nos movimentos mais profissionalizados é que se investigou se a assessoria 

de comunicação teria relevância para aumentar o impacto das mensagens do grupo. 

No tocante à pesquisa feita com ONGs já extintas, o trabalho foi complexo, pois 

a maior parte do material de divulgação e mobilização tinha sido perdido. A ASPAM, 

por exemplo, perdeu todo o seu acervo devido a um incêndio. Outras organizações 

tinham dados em abundância e a maior parte do trabalho foi separar realmente o que 

tinha relevância. Partindo da concepção de Kunsch (2010) que utilizou dados de 

―esqueleto‖ de pesquisa pensada em 2003, pôde-se identificar os seguintes fatores: 

Primeiramente o sistema de comunicação vigente (as redes formalizadas ou não, os 

hiatos de comunicação, as barreiras, os ruídos do processo comunicacional e qual o 

nível da comunicação administrativa), Planejamento estratégico da comunicação 

(missão, valores, objetivos, e metas) e divisões departamentais (organograma, 

fluxogramas, vantagens e desvantagens do processo comunicacional). Essas 

informações embora tratadas com enfoque na comunicação organizacional, serviram 

para oferecer uma noção sobre a nível de organização administrativa das ONGs e 

movimentos populares investigados. 

Em relação ao universo e à amostra da pesquisa, é importante fazer alguns 

comentários, primeiramente, um das principais dificuldades do tema ambientalismo é 
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delimitar o campo de pesquisa, ou seja, quais os atores envolvidos serão investigados, 

pois desde uma empresa privada, a um ativista sem organização e uma ONG, todos são 

atores importantes no movimento. Optou-se, por uma pesquisa que enfocasse o Stricto 

Sensu e o Socioambientalismo, muito embora dezenas de outros atores tenham sido 

investigados durante a pesquisa. 

Em etapas preliminares, tanto nos jornais, como informalmente com partícipes 

do movimento em 2005 foi possível descobrir, que entre 1972 e 1983, existiram no 

Estado, aproximadamente quarenta conflitos ambientais, sendo um terço destes em 

Aracaju, e os outros espalhados em municípios do interior do Estado. Esses dados 

preliminares serviram para mostrar o quanto a temática ambiental poderia ser um tema 

interessante para estudo, embora a data inicial dessa pesquisa tenha sido o ano de 1983, 

devido à criação da primeira ONG ambiental em Sergipe. Entre 1983 e 2011, mais de 

50 conflitos ambientais surgiram, envolvendo movimentos organizados, partidos 

políticos (principalmente Partido Verde e Partido dos Trabalhadores), a esfera 

governamental e um grande número de empresários sergipanos.  

Partindo desses dados preliminares oriundos das pesquisas nos jornais, iniciou-

se uma análise documental realizada no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe 

(IHGS), na Biblioteca Estadual Epifâneo Dórea, no arquivo da Administração Estadual 

do Meio Ambiente (ADEMA), na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (SEMARH), na biblioteca do PRODEMA e nas sedes das principais 

organizações não governamentais relacionadas à temática da sustentabilidade.   

Dessa maneira, em paralelo à pesquisa principal, buscou-se também entrevistar 

pessoas que tiveram ligação direta com o movimento ambiental ou com as organizações 

não governamentais estudadas, e que tivessem participado diretamente de algum projeto 

ligado à área ambiental, independentemente de ser um projeto isolado, municipal, ou 

federal. Procurando dessa maneira identificar a percepção dessas pessoas frente as ações 

do movimento. 

Primeiramente foi solicitado aos entrevistados que descrevessem as 

organizações, levando em consideração, sua missão, seus objetivos, seus anseios, e os 

primeiros conflitos. Depois foi solicitado que os entrevistados trouxessem um apanhado 

geral do contexto de ação e do foco de atuação das ONGs, delimitando o seu espaço 

geográfico de alcance, bem como o público alvo da maior parte das ações do 

movimento, trazendo também uma identificação das principais lideranças, das 

principais referências teóricas que o grupo teve. Outra questão relevante foi identificar 
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como era feito o recrutamento e seleção dos voluntários ou de funcionários, quais os 

principais projetos realizados, e a articulação com outros movimentos, por último os 

entrevistados foram indagados a respeito das articulações políticas do movimento.  

Essas perguntas foram respondidas pelas mais diversas fontes, desde 

funcionários de ONGs, diretores de movimentos e mesmo as principais lideranças.  

Além da dificuldade já esperada, pois vários membros de entidades ambientalistas da 

década de 1980 não tinham endereço atualizado e, muitas das vezes, não queriam mais 

falar da ―causa‖ ambiental. As entrevistas tiveram duração bastante heterogênea, muitas 

iniciaram com uma ligação telefônica ou mesmo um contato via email, e terminaram 

com a gravação e a autorização para a veiculação das informações. Esse ponto é 

fundamental para o trabalho, pois como se tratava de assuntos complexos e 

extremamente polêmicos, achou-se por bem a autorização por escrito para evitar 

problemas futuros. Quando essa autorização não veio por escrito, foi importante 

documentar através de email as informações, pois estaria configurada, assim, a intenção 

em divulgar tais relatos. 

1.3.3 - Área 3- A Investigação das lideranças 

Optou-se por investigar as principais lideranças, ou ―as― principais lideranças 

quando dentro de um movimento organizado existia  mais de um elemento com força e 

poder de decisão. Pessoas que ocuparam posições de destaque no movimento, e que 

estiveram envolvidas com a questão ambiental durante a maior parte das suas vidas. 

Essa perspectiva de continuidade foi fundamentalmente importante para o ‗corte‖ da 

pesquisa, pois grupos que tiveram uma grande importância dentro da história ambiental, 

como a Associação dos Moradores do Bairro América- AMABA e outros, não foram 

interessantes para a amostra, pela limitação espaço temporal das suas ações, e 

principalmente, pelo fato de que suas lideranças, não continuaram na área ambiental 

durante muito tempo. 

De forma transversal, foram entrevistados também diretores de ONGs, 

funcionários de empresas públicas e privadas que tiveram ligação direta com o 

movimento, professores envolvidos com o ambientalismo, políticos do PT e PV, 

jornalistas que enfocavam as questões ambientais em suas pautas, essas entrevistas, 

chamadas de transversais, serviram para entender um pouco dos ―outros 

ambientalismos‖, a partir da concepção de Viola e Leis (1992) e de outros textos já 

citados, dividindo-se em: o ambientalismo governamental, ambientalismo dos cientistas, 
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ambientalismo empresarial e o ambientalismo dos educadores, a partir da visão dos 

autores. 

Em relação à investigação, partindo da percepção de que ―[...] a finalidade real 

da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o 

espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão‖ (BAUER 

E GASKELL, 2002, p. 68). Os dados reproduzidos na tese foram as expressões mais 

importantes de cada entrevista, que foram subjetivamente interpretados pelo 

pesquisador, a partir das informações repassadas. 

Foram então investigadas as lideranças da Associação Sergipana de Proteção 

Ambiental ASPAM 1983-1998 , o Movimento Popular Ecológico- MOPEC (1991-) e o 

movimento Pensar Verde
31

, que nunca foi registrado, mas que teve participação 

fundamental na segunda metade da década de 1980 e início da década de 1990, 

principalmente por ter sido o embrião do Partido Verde no Estado de Sergipe. 

 A pesquisa não se limitou apenas a estudar esses dois movimentos, avançando o 

estudo para outros ―movimentos‖ de grande repercussão estadual: O Instituto Árvore 

(2003), Organização água é vida (1998), Sociedade Semear (2000) e o Movimento ciclo 

Urbano (2007), ADCAR- Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo e 

OSCATMA/BC e a Organização Sócio-Cultural Amigos do Turismo e do Meio 

Ambiente da Barra dos Coqueiros/SE. Dentro ainda da percepção de Viola e Leis 

(1992), o ambientalismo religioso não foi investigado e o ambientalismo socioambiental 

ganhou uma importância fundamental no trabalho, pois algumas ONGs investigadas 

podem ser enquadradas nesse formato, embora o ambientalismo não seja seu único foco 

de atuação. O foco específico foi os estudos de casos múltiplos, onde foi possível 

examinar acontecimentos contemporâneos e sua capacidade de lidar com uma ampla 

variedade de evidências científicas, e pela possibilidade da comparação entre as diversas 

realidades.  

1.3.3.1- Entrevista em profundidade individuais com as lideranças 

O recurso da entrevista em profundidade foi escolhido pela possibilidade de 

investigar, perceber e descrever os fenômenos científicos, em termos conceituais Duarte 

(2010) analisa que  

A entrevista em profundidade é um recurso metodológico que busca, com 

base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas 

                                                 
3131 Que nunca foi registrado, mas que teve participação fundamental na segunda metade da década de 1980 e início 

da década de 1990, principalmente por ter sido o embrião do Partido Verde no Estado de Sergipe). 



29 

 

a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter 

informações que se deseja conhecer (DUARTE, 2008, p.62) 

 

Após terem sido traçados os movimentos sociais e ONGs que seriam analisados, 

foram feitas entrevistas individuais com cada uma
32

 das lideranças. Além disso, vários 

entrevistados foram ouvidos mais de uma vez, alguns através do recurso da gravação da 

entrevista, outros em situações mais informais para facilitar a empatia entre o 

entrevistado e o entrevistador. 

   

[...] para contrabalancear estas tendências compreensíveis e encorajar o 

entrevistado a falar longamente, a se expandir em aspectos de sua vida e ser 

sincero, o entrevistador deve deixar o entrevistado á vontade e estabelecer 

uma relação de confiança e segurança, o que se costuma chamar de rapport 
33

[...] (BAUER E GASKEL, 2002, p.74) 

 

 Devido aproximação do pesquisador principal com toda a dinâmica ambiental 

do estudo, e por ter sido participante direto de alguns conflitos ambientais no Estado de 

Sergipe, utilizou-se do artifício de entrevistas cedidas aos bolsistas do PICVOL- 

Programa de bolsistas voluntários, e alunos envolvidos de forma direta em outras 

pesquisas relacionadas a dois temas específicos, comunicação e meio ambiente e 

comunicação nos movimentos sociais. Essa atuação específica de outros investigadores 

aconteceu na pesquisa com o senhor José Waldson do Ciclo Urbano e com o senhor 

Genival Nunes, fundador da ASPAM e atual secretário de meio ambiente e recursos 

hídricos em Sergipe. Alguns entrevistados não foram citados na pesquisa, pois não 

trouxeram grande contribuição na análise dos objetivos da pesquisa, embora, de forma 

adjunta, tenham ajudado bastante na análise. 

Basicamente foi solicitado um perfil geral do entrevistado (Nome completo, 

endereço atual, ano de nascimento, estado civil, lugar de nascimento, escolaridade e 

qual a sua ligação com o movimento). As perguntas tendiam a levar o entrevistado a 

contar um pouco da sua história como ambientalista. Algumas dúvidas que surgiam 

foram tiradas através do telefone ou mesmo de emails. Esse formato de envio, foi 

importante também, pois acabou gerando uma reflexão mais formalizada dos 

entrevistados. Quando a análise da liderança não alcançava o objetivo pretendido, 

buscava-se outras lideranças dentro do próprio movimento, ou mesmo lideranças que de 

alguma forma travavam, disputas internas dentro da organização. 

                                                 
32 O senhor José Waldson da Costa foi entrevistado duas vezes, devido ao fato de ele ser diretor ambiental de uma 

OSCIP e liderança criativa e criadora em outro movimento.  
33 Concordância, liberdade, anuência que o entrevistado dá ao entrevistador para adentrar na sua realidade de vida. 
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As questões abordadas nos roteiros de entrevistas foram derivadas da análise dos 

três principais conceitos nos quais a pesquisa se baseou, ou seja, impactos ambientais, 

conflitos e movimentos sociais.   

 

1.3.3.2-Entrevista com grupo focal  

 

Na percepção de Combessie (2004, p.51) ―A entrevista de grupo substitui o face 

a face por um grupo tal de discussão. Ela tem desafio teórico. Trata-se de recolher uma 

―fala coletiva‖, produzida na interação de grupo‖. Em relação à necessidade de buscar 

maiores informações de uma determinada organização, que na pesquisa tinha 

importância fundamental, optou-se por fazer uma entrevista em grupo, envolvendo o 

diretor de meio ambiente atual da Sociedade de Estudos múltiplos Semear, o senhor 

José Waldson, a antiga diretora de meio ambiente e atual diretora de estudos múltiplos, 

a senhora Danielle Dutra e um importante ambientalista sergipano que participou de 

alguns projetos da Sociedade Semear e atualmente é Superintendente federal da 

Aquicultura e Pesca, o senhor Omar Pinto Monteiro
34

.  

A necessidade de analisar esse grupo de forma diferenciada foi para mensurar 

uma posição do grupo uniforme e comparar a percepção do José Waldson, na visão 

conflitante entre ser o diretor de uma OSCIP, extremamente importante para o meio 

ambiente em Sergipe, e ao mesmo idealizador de outra ONG que assumiu desde 2007 

um importante papel no tocante à conscientização da importância do ciclismo, enquanto 

estratégia de mobilidade urbana, principalmente na cidade Aracaju. 

Utilizou-se entrevistas semiestruturadas com registro ou não de gravação. A 

entrevista com as lideranças foi baseada em um roteiro de entrevista previamente 

elaborado, mas que sofreu adaptações em cada entrevista realizada. Para alguns 

entrevistados algumas perguntas foram suprimidas, quando o pesquisador já tinha 

conhecimento dos dados, através de indagações anteriores, ou mesmo de trabalhos 

realizados por outros investigadores. A técnica de entrevista seguiu então um modelo 

proposto por Lakatos e Marconi (2008, p. 82), sendo considerada não estruturada, pois 

―O entrevistado tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que 

considere adequada‖ Essa foi a tônica das entrevistas em profundidade, optando pela 

                                                 
34  Omar Pinto Monteiro teve participação decisiva na década de 2000 na construção da Rede de educação ambiental 

de Sergipe, sendo responsável pela moderação do grupo, tendo sido assessor de Ana Lúcia, deputada estadual pelo 

PT e uma importante liderança na área ambiental do Estado. 
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liberdade de mudar a direção das perguntas, devido ao conhecimento prévio do tema e 

das características dos entrevistados, não houve então uma estrutura formalizada, e sim 

uma discussão aberta e franca sobre determinado tema, mesmo que alguns dados 

tenham sido colhidos na ‗fria‖ troca de emails. 

1.4 - Fontes, Técnicas e Instrumentos 

Além da explanação completa desenvolvida, acreditou-se que fosse importante 

fazer uma descrição mais detalhada das fontes, técnicas e instrumentos que foram 

utilizados durante a pesquisa. Nessa tabela, buscou-se resumir os procedimentos 

utilizados na investigação, para facilitar a visualização do caminho percorrido 

 

Tabela – Resumo das Fontes, Técnicas e Instrumentos 

               IDEAL 

Área de Investigação 

(Campo) 

    CONCRETO 

Fontes Investigação 

(Pessoas/coisas) 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

Área 1→ Jornais e revistas 

Fonte 1  → Hemeroteca do 

Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe 

(IHGS), Biblioteca Pública 

Ephifãnio Dória e internet 

• Pesquisa 

documental 

Câmara  

Scanner 

 

Área 2 → Estrutura dos movimentos 

ambientais (ONGs, movimentos 

populares, OSCIPS e associações) e o 

modelo de comunicação organizacional 

adotado, através de suas cartas, 

memorandos, comunicados, agendas, 

planos, propostas, relatórios, 

cronogramas, jornais internos dos 

movimentos ambientais 

Fonte 2 → Responsáveis 

pela organização dos 

movimentos: Secretárias, 

administradores, diretores, 

assessores de comunicação, 

contadores e voluntários.   

 

Entrevista 

Pesquisa 

documental 

 

Roteiro 

Gravador 

Emails 

Telefone 

Skype 

 

Área 3 → Líderes dos movimentos 

ambientais  

Fonte 3 → Líderes dos 

movimentos de maior 

repercussão no Estado de 

Sergipe entre 1983 e 2011 

Entrevista 

Pesquisa 

documental 

Jornais e 

Revistas 

Roteiro,  

Gravador 

Emails  

Skypes 

Telefone 
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Fonte: Sistematizado pelo autor 

 

1.5 - Limitações da pesquisa 

A investigação foi restrita a nove organizações não governamentais, institutos, 

associações e movimentos ambientais, e evidentemente que as conclusões baseiam-se 

apenas nos dados e realidades investigadas, embora se tentasse ao máximo buscar 

analisar instituições com perfis bem diferentes, em termos de organização, projetos, 

tempo de atividade e locais de atuação. As conclusões não podem ser generalizadas para 

todo o movimento ambiental sergipano, nem seria possível buscar a partir desse estudo, 

categorizar o perfil do ambientalista sergipano, pois como mencionado em outros 

momentos da tese partindo da percepção da maior parte dos autores (Alonso 2007; 

Alexandre 2001; Creado 2011; Ferreira 1997, Leila da C; Ferreira 2009, Lúcia da C. & 

Viola, Floriani 2004; Jacobi 2003; Leis 1995; Melo e Souza 2002; Moura 2000; Svirsky 

1997; Tavolaro 2009) que analisaram o ambientalismo no Brasil e no Mundo (Buttel 

1987; Mcreynolds 1999; Redclift 1987; Spaargaren 1992), o ambientalismo tornou-se 

um movimento ambiental multissetorial e com vários discursos e formatos diferentes de 

abordagem, embora o termo ―multissetorial‖ seja principalmente utilizado por Viola e 

Boeira. 

Outra questão importante ,é que, durante a pesquisa, outras instituições foram 

citadas, algumas inclusive investigadas com um olhar mais aprofundado. Essas 

instituições
35

 não foram escolhidas para traçar um comparativo dentro da perspectiva da 

tese, pois seu poder de penetração nas questões ambientais no Estado não teve uma 

conotação impactante. Ao traçar o perfil das lideranças, em termos metodológicos seria 

muito importante ter discursos dos ambientalistas no início dos movimentos, o que foi 

impossível, pois como já foi dito anteriormente, os ambientalistas sergipanos não 

tiveram tanto espaço na mídia escrita do Estado, não deixaram seu pensamento 

registrado em documentos oficiais, nem tiveram ações de comunicação internas que 

pudessem ajudar nesse trabalho, o que impossibilitou um quadro comparativo, do 

discurso do passado e as atitudes do presente, que seria algo fundamental para a tese. 

                                                 
35 Organização San Rafael – OSR, Reciclar é Viver, Sociedade Ecoar, Verde Para a Vida, Agroecologia Ambiental de 

Boquim, Projeto Ecopraia, Instituto Parque dos Falcões, Care Associação Ecológica do Município de Capela, Viva 

Estância e Care - Cooperativa de Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju. 
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No próximo capitulo uma análise mais aprofunda da teoria dos movimentos sociais, irá 

proporcionar ao leitor, uma visão ampliada da percepção ao longo dos anos. 
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Capítulo 2 – O movimento social  

 

 

 No capítulo em tela, foi observada de maneira ampla, as principais teorias 

relacionadas com os movimentos sociais, fazendo um contraponto entre a teoria 

européia e a percepção brasileira em relação a teoria dos movimentos sociais. O capitulo 

inicia-se a partir da difícil conceituação dos movimentos sociais, perpassando pela 

evolução do conceito ao longo das décadas, aprofundando o estudo na teoria marxista, 

embora o próprio autor não tenha criado nenhuma teoria acerca dos movimentos sociais. 

Em seguida buscou-se interpretar o conceito de novos movimentos sociais, fazendo um 

contraponto entre o seu histórico e o caminho de modernização do conceito, 

principalmente através da discussão do movimento ambiental enquanto alternativa. 

 

2.1 - Movimentos sociais – Conceitos e premissas básicas  

 

Existe na literatura internacional um conflito referente à análise dos  

Movimentos Sociais, principalmente no tocante à causa do surgimento e seus principais 

desdobramentos ao longo dos anos. Diversos autores como (Cardoso 1987; Gohn 2003, 

2004; Melucci 2001; Ottmann 1995; Sader 1988; Touraine 1986), fundamentais para o 

entendimento da conceituação e do desenvolvimento das teorias relacionadas aos 

Movimentos Sociais, travam nos últimos anos disputas metodológicas e teóricas a 

respeito do fenômeno social. De forma conceitual básica, seria possível interpretar a 

construção social dos movimentos, a partir da função das ações de afirmações públicas, 

sendo que a ênfase dada aos novos movimentos sociais, tendenciosamente, acabaria 

caindo na visão do efeito das mudanças sociais e culturais, a partir da década de 1960, e 

principalmente no formato de representação e ação social.  

A própria noção de movimento social é algo extremamente complexo. Em um 

primeiro momento, de forma mais objetiva, pôde-se levar em consideração que se 

tratava de um processo social sem nenhuma necessidade de institucionalização e que, 

através de suas reivindicações, buscava mudanças na sociedade. Partindo dessa ótica, a 

dinâmica dos movimentos sociais, estaria ligada aos diversos mecanismos associados à 

economia, à religião, à política, e a conexões possíveis, em um conflito histórico das 

classes sociais, ou a partir de práticas sociais, com o objetivo profícuo de reais 

mudanças estruturais da sociedade. 
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A própria discussão entre a utilização do termo movimento social, a partir da 

visão das duas principais referências dessa pesquisa Touraine (1998e 2003) ou ação 

coletiva na visão de Melluci(2001) é algo questionável e que tem em sua etimologia, 

grandes consequencias. Perpassar pelo conceito de ações coletivas é antes de tudo, 

afirmar certo esgotamento oriundo do discurso marxista, que tinha o conceito de ―classe 

social‖ como estrutura principal. Nesse viés, e fazendo um contraponto com a percepção 

de Picolotto (2008), os movimentos tradicionais ou clássicos têm tido pouco êxito na 

contraposição da exclusão humana gerada pelo avanço do mercado liberal e, portanto, 

muitos deles deslocam sua ênfase para a luta por direitos culturais, identidades locais e, 

alguns buscam construir ―alternativas ao modo capitalista de produção e consumo‖, 

sendo que, nessa dicotomia, estaria amparada a nova noção ou versão dos movimentos 

sociais. Na perspectiva de Scherer-Warren (2005, p17) ― A categoria de sujeito popular, 

para uns, e de ator social, para outros, passa a substituir a categoria de classe social, bem 

como a de movimento popular e/ou de movimento social substitui a de luta de classe 

[...]‖. A autora citada ainda trata dessa mudança, em outros textos.  

Na visão de Melluci (2001), talvez pela sua formação acadêmica e conceitual, 

existe um real interesse pela própria dimensão interior do indivíduo, pois na sua ótica, 

as pessoas não são apenas influenciadas por condições macroestruturais. A partir dessa 

premissa, ter-se-ia, então, na ótica do autor, o surgimento dos diversos movimentos 

sociais, a partir da década de 1960. Esses movimentos, que se iniciaram como 

movimentos de mulheres, jovens, raciais e ecológicos, muito mais do que simplesmente 

o acesso aos bens e a tomada do poder. Questionam as condutas, práticas e códigos e a 

própria leitura da realidade. Aparentemente os grupos buscam a criação de novos 

símbolos culturais. Esses novos movimentos sociais, embora ainda tenham relativa 

ligação com as ―disputas‖ de classe, também associação a exclusão de determinados 

grupos sociais, além de um claro interesse de engajamento com a tomada de decisão do 

espaço público, algo citado por (Doimo 1995; Scherer-Warren 2005; Melluci 2001). 

Na percepção de Melluci (2001), um movimento social não poderia ser 

considerado apenas uma resposta às crises sociais, e sim uma expressão focada na 

existência de um conflito social. O autor alerta ainda para o fato do movimento social, 

sendo uma ação coletiva, demonstra a solidariedade manifestada através dos mesmos 

conflitos sociais. E como tal, para se analisar uma ação coletiva, seria fundamental 

entender as relações individualizadas do movimento, pois os movimentos contêm uma 
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―pluralidade de significados― e seria preciso analisar cada movimento para se ter a 

noção exata dos ―dogmas‖ e ―símbolos‖ inseridos em cada discussão. 

Melluci (2001), trás uma nova tipologia relacionada com os  movimento de 

reivindicação, ou os movimento políticos e os movimento antagonistas, sendo que os 

movimentos de reivindicação estariam ligados às demandas pré-existentes em relação à 

sociedade. Enquanto os movimentos políticos estariam relacionados diretamente com 

ações referentes ao sistema político. Os movimentos antagonistas se ligam com a ação 

coletiva, que seria mais ampla e poderia atingir o questionamento de todo o sistema 

social. Na percepção do autor, existia uma diferenciação entre o conflito, do seu 

elemento antagônico que seria o consenso da maioria. 

É ponto pacífico de discussão, o fato de que a classe trabalhadora passou a um 

status mais complexo e difuso na visão de Solla (1996) e Tavares (2004), e 

consequentemente mais frágil no combate à exploração social, partindo da própria 

reorientação neoliberal dos conceitos modernos de trabalho. Torna-se fundamental a 

necessidade de novas leituras do capital e da identidade, embora o valor da 

―mercadoria‖ e a premissa da ―mais valia‖, conceitos tão próximos da realidade 

marxista, ainda permaneçam intactos no âmbito das novas estruturas sociais. Sendo 

assim, não seria possível novas demandas sociais, com novos atores, também estão 

associadas às interpretar o conceito de classe, como elemento formador da concepção 

do conflito social, e é preciso não esquecer que as reivindicações monetárias e têm 

fortes aspectos ideológicos e culturais. Fatores importantes foram associados à luta entre 

empregadores e empregados, como a necessidade do respeito às condições de gênero, a 

informalidade nas relações de trabalho, e a globalização do trabalho, são esses 

elementos, formadores de um novo campo de luta do capital.      Partindo dessa 

perspectiva, e de acordo com autores, como Castells (2008) e Offe (1982) a própria 

ideia de classe social perdeu seu poder, devido principalmente ao esgotamento da 

centralidade do trabalho, enquanto categoria reguladora das relações sociais. 

Na ótica de Dalton (2005), o que move os movimentos sociais é seu ponto de 

vista ideológico e sua identidade política. Na percepção do autor, a partir dessas 

premissas é possível traçar os objetivos políticos e os potenciais de ação, definindo 

assim os padrões de comportamento. Ele conclui que os movimentos sociais são 

movidos por seus pontos de vista ideológicos e identidades políticas e que essas formam 

a sua escolha de objetivos políticos, o seu potencial para a ação, e seu padrão de 

comportamento. Na percepção de Melluci (2001), um movimento social não poderia ser 
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avaliado apenas como uma resposta às crises sociais, e sim uma expressão ou um 

reflexo focado na própria existência de um conflito social, sendo assim um movimento 

social enquanto ação coletiva demonstraria a solidariedade manifestada através dos 

conflitos sociais. Partindo desse pressuposto, para que se analise uma ação coletiva, é 

fundamental entender as relações individualizadas do movimento, pois uma  

organização  contém uma ―pluralidade de significados―, enquanto terreno fértil para as 

demandas coletivas.   

Na perspectiva de Gonh (2009, p.62)  

 
[...] Um movimento social com certa permanência é aquele que cria sua 

própria identidade a partir de suas necessidades e seus desejos, tomando 

referentes com os quais se identifica. Ele assume ou ―veste‖ uma identidade 

pré-construída apenas porque tem uma etnia, um gênero ou uma idade. [...]   

 

Outro ponto importante para discussão é a efetiva autonomia dos movimentos 

sociais, enquanto ações coletivas isoladas de outras relações sociais, pois embora 

autônomos em certas questões, torna-se impossível analisar de forma separada o seu 

desenvolvimento. Isso sem fazer uma alusão às relações político-partidárias, as relações 

com o Estado, com as empresas particulares e com todos os entes da esfera pública, que 

de alguma maneira tenham relação com as temáticas discutidas nos novos movimentos 

sociais. A autora em questão ainda discorre sobre esse assunto.  

[...] A maioria dos que autodenominam movimentos, ou pior, aos quais é 

atribuída a condição de ser ou representar um movimento, não tem um agir 

coletivo autônomo porque são monitorados, coordenados por normas, regras 

e escolhas externas presentes em projetos elaborados por terceiros (pode ser 

uma ONG ou um grupo político-partidário, ou ainda um grupo de uma 

secretaria estatal, nos marcos de uma política pública) [...] (GONH, 2009, p. 

63) 

 

Scherer-Warren (1999) assenta que os movimentos sociais são reações à 

conjuntura histórico-social nos quais estão inseridos, resistindo por um projeto de 

mudança, emaranhando ilusão, dedicação e práticas efetivas. Heller (1993) adiciona a 

articulação por forças de instância, consentindo a emergência de sujeitos sociais 

coletivos. Para Gohn (2003), os movimentos sociais seriam forças propulsoras da 

sociedade, incumbidas da tarefa de apresentar resistência às explorações e 

potencializando as forças sociais, que estariam desmotivadas ou desorganizadas, para 

partir para uma ação coletiva. Como se intui, os movimentos sociais são territórios de 

experimentação. 

Uma questão fundamental para a discussão ambientalista está relacionada às 

demandas do próprio capitalismo. Os novos movimentos sociais têm como pauta não 
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apenas o modelo capitalista circundante com suas formas de apropriação do capital, mas 

criticam também as ações subjacentes e não diretas dessa relação. Criticam ainda as 

formas de opressão social, o consumismo exacerbado, os problemas relacionados com o 

meio ambiente em geral. Sobottka (2001) defende a noção de que os movimentos 

sociais são um conjunto de atores coletivos que se organizam e se mobilizam com o 

objetivo de provocar, evitar ou reverter mudanças sociais, através de sua possibilidade e 

amplitude de atuação. 

Partindo dessas contradições ou constatações, fica evidente a complexidade de 

definir os movimentos sociais, pois de um lado a literatura reforça outros aspectos do 

estudo dos movimentos identitários, étnicos e culturais, e em separar esses movimentos 

dos ―movimentos políticos‖ (Dias 2007; Duarte 2000; França 2007; Lima 2002, 2004; 

Junqueira 2002; Malaquias 2001; Miranda 2009; Moreira 2003). Essa visão, também 

redundaria em uma análise positivista e profundamente reducionista, pois os 

movimentos sociais são voláteis, sendo constante a multidisciplinaridade de temas de 

interesses. Outra questão importante, é a imprecisão de identificar um movimento 

através de sua estrutura organizacional, de suas pautas e do perfil de suas lideranças, 

pois cada espaço de disputa, em seu caráter específico, tem suas tramas e arranjos 

próprios, então não se fala aqui de movimento social, mas sim de ―movimentos sociais‖, 

com características específicas que os afastam ou os aproximam dos aspectos teóricos 

fundamentais do campo de disputa ideológica e conceitual. Na perspectiva de Castells 

(2008,p.144)  ―[...] as três características determinantes de um movimento social: 

identidade, adversário e objetivo. [...]‖, fazendo um contraponto com a perspectiva de 

Touraine (2003), que inúmera três esferas, o propositor da demanda, o adversário e o 

conflito propriamente dito. A grande inquietude do movimento ambiental, seria a 

dificuldade de apontar os adversários do conflito, dentro do campo de luta tão dinâmico 

e mutável. 

Então, pode-se afirmar que os movimentos sociais, seriam formados de ações 

coletivas com padrões heterogêneos de organização, que surgem das contradições 

modernas da sociedade, em razão das disfunções econômicas e culturais, sendo 

representados por conflitos de posições e de interesses, pela conquista, reconquista ou 

mesmo a administração de recursos oriundos de infinitas fontes sociais, na perspectiva 

de (Alvarez 2000; Alexander 1998; Cohen 2003; Costa 1997; Yasbek 2002 e Gohn 

2000).  
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Os movimentos surgem para modificar as relações sociais e para questionar o 

posicionamento do Estado, partindo do próprio paradigma histórico-estrutural, na ótica 

de Bianchi (2010), ilustrado pela falta de capacidade do Estado em atender todas as 

demandas da sociedade. Tornando-se imperativo estudar o movimento social a partir da 

lógica das contradições do capital, por essa razão, antes de iniciar uma análise dos 

novos movimentos sociais, decidiu-se analisar os ―antigos‖ movimentos a partir de uma 

ótica Marxista.  

O pesquisador Chileno Carlos Aldunate Balestra, em seu livro ―El factor 

ecológico: Las mil caras del pensamiento verde‖ analisa o movimento social ambiental.  

 

A crescente força do movimento ambiental em prol da qualidade de vida, 

desencadeada a partir de 1962 pela descriçao da catástrofe oriunda do livro 

Primavera Silenciosa de Rachel, fundamental para o ambientalismo. O 

aparecimento de uma tendência ampla de desacreditar a modernidade, cujas 

instituições são fundadas na razão e operadas por meio da ciência e 

tecnologia, as quais levariam o planeta para um desastre. (ALDUNATE, 

2001, p.51, tradução nossa) 

 

   Em função dessa crise da modernidade, amparada a partir na própria crise do 

capital, ter relação direta com as mudanças na relação entre os empregados e os 

empregadores, partindo dessa visão, busca-se no próximo capítulo, interpretar a visão 

Marxista dos movimentos sociais. 

 

2.2 - Uma visão Marxista dos “antigos” movimentos sociais 

 

Com a intensificação das preocupações ambientais a partir do século XX, a 

teoria internacional voltou-se para uma corrente capaz de discutir alternativas para 

entender os fenômenos sociais surgidos a partir da crise do trabalho e a partir da 

complexibilidade de atores e interesses difusos. Buscou-se fazer uma analogia entre 

alguns fenômenos atuais e a perspectiva dos movimentos sociais de Marx na ótica de 

alguns pesquisadores, entre eles (Bianchi 2010; Foster 2005; Galvão 2008, 2011; 

Herold Junior 2008, 2010, Lipietz 2003, Perissinotto 2010 e Przeworski 2005), para 

poder explicitar a motivação que levou o movimento sindical de Marx ser chamado de 

―antigo movimento social‖.  

Nesse viés analisa Tavolaro (2001, p90) ―[...] os problemas em torno dos quais 

os novos movimentos sociais se organizam dão mostras também da descontinuidade que 

representam em relação aos ―antigos‖ movimentos‖. Essa separação entre os antigos e 
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novos movimentos, é crescente em outros autores analisados (Eder 2002; França 2007; 

Machado 2007; Pinheiro 2006; Scherer-Warren 2006; Santos 2001; Siqueira 2003; 

Wainwright 2005).  

É importante salientar que os estudos de Marx foram voltados para a 

compreensão da realidade histórica da sociedade e organização da classe revolucionária, 

e que esses estudos apontam para o entendimento de sua concepção de movimento 

social que ainda, nos tempos atuais, motiva os sindicatos, os movimentos estudantis e 

alguns partidos políticos.  

 

Uma questão importante analisada por Dahrendorf (1992, p.162) 

 
A classe da maioria protege seus interesses como outra classe dominante fez 

antes. A diferença é de dimensão. Marx pensou que a sociedade burguesa 

fosse única no sentido de que, pela primeira vez, a classe oprimida – a classe 

do futuro- iria abranger a absoluta maioria das pessoas que se organizariam e 

derrubariam a minoria dominante. Num sentido, foi o oposto do que 

aconteceu[...]  

 

A grande realização de Marx foi o estabelecimento da relação entre a teoria e a 

própria ação política dentro dos movimentos sociais. É necessário, entretanto, fazer uma 

consideração em relação ao projeto de transformação total da estrutura social , pois a 

premissa básica do pensamento marxista Gonh (1997) tinha ligação direta com a 

opressão da classe trabalhadora, através da sua práxis social, sendo que essa perspectiva 

―convida‖ à práxis revolucionária. Segundo Scherer-Warren (1984), partindo do 

esclarecimento das classes exploradas, foi preciso então observar que em sua teoria o 

autor tentava vincular a atividade prática que seria a própria ação do movimento, com a 

visão teórica que fundamental o movimento, pois, na sua visão, essa vinculação iria 

permitir a efetiva transformação social. 

Por ser a teoria marxista não apenas uma ação explicativa, mas principalmente, 

um ―manual‖ que fundamenta a própria ação do movimento, a sua teoria tem o 

embasamento oriundo de sua própria metodologia de análise, no caso a estrutura 

histórico material que enxerga os movimentos sociais a partir dos processos históricos 

nas diferentes matrizes de posicionamento e de interesses existentes e nas lutas dos 

atores sociais envolvidos com o processo de produção. O postulado da teoria tem início 

na contradição entre o proletariado e a burguesia industrial, que colaboraria para a 

organização política, fator fundamental para o surgimento de um movimento combativo 

que no futuro objetivasse a tomada do poder. Percebe-se na visão de Scherer-Warren 
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(1984), que é fundamental o entendimento do pensamento marxista na própria 

construção de uma teoria explicativa dos movimentos sociais.  

 

Na ótica de Boron (2006, p.290) 
  

A reflexão teórico-política de Marx, assim como a de seus seguidores, era de 

caráter teórico e prático ao mesmo tempo, e não meramente contemplativa, e 

encontrava-se intimamente articulada com as lutas do movimento operário e 

dos partidos socialistas pela conquista do poder político. Em conseqüência, a 

obra Marxiana não podia ser alheia a essa realidade, sobretudo se levamos em 

conta que, quase até o final do século passado, a premissa indiscutida das 

diversas estratégias políticas dos partidos de esquerda era a iminência da 

revolução[...].  

 

Na percepção dos autores que dialogam na premissa marxista, o partido operário 

seria o ―movimento‖ que deveria ser organizado para a superação da ordem capitalista, 

em uma ação coletiva de emancipação social e política. A partir dessa construção 

marxista, não fica claro quais seriam as ações de outros movimentos dentro processo de 

transformação social. A ideia de Marx dos movimentos sociais acabou tendo uma 

conotação mais instrumental, focada principalmente na possibilidade real da tomada do 

poder. Scherer-Warren (1984) observa que existe a real necessidade de organização da 

classe enquanto movimento, que passaria necessariamente pela consciência de classe e 

de um projeto e de uma ideologia autônoma, a visão partidária estaria ligada ao preceito 

de Marx de movimento social, pois o partido seria formado pelos operários, contra os 

ditames típicos da sociedade da época. 

 

Segundo a percepção de Przeworskik (1989) 

 
[...]orientação preconizada por Marx era uma novidade: organizar um 

"partido", mas que fosse exclusivamente um partido de operários, 

independente de todas as outras classes, e a elas oposto. A organização do 

operariado "em uma classe conseqüentemente, em um partido político" fazia-

se necessária para que os operários conquistassem o poder político e, na visão 

de Marx não deveria e não iria afetar a autonomia da classe operária como 

força política. "A emancipação da classe operária deve ser", segundo a 

célebre frase, "tarefa da própria classe operária. (PRZEWORSKIK, 1989, p. 

34) 

 

Para Karl Marx, os movimentos sociais demonstrados na luta dos trabalhadores 

contra a burguesia entram frequentemente em conflito com a classe dominante, pois 

conclamariam toda uma mudança de base social, e não apenas os interesses imediatos 

de grupos econômicos. Percebe-se que, nesse contexto, o que se denominaria antigo 

movimento social, teria em uma primeira análise, uma ligação direta com as lutas de 

classes, na ótica de Marx, ao que parece, pois toda a luta de classes deveria ter um viés 
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mais focado no lado econômico. Sendo assim, e partindo para a visão de Gonh (1997) a 

análise dos movimentos sociais acabam referindo-se aos processos de lutas sociais 

voltadas para a transformação das condições existentes na realidade social circundante, 

de carências econômicas e opressão sociopolítica e cultural. A autora, ainda reforça que 

não se tratava apenas da visão de ―revoluções em si‖, mas de um projeto histórico de 

combate entre as classes e a sua subordinação, na percepção marxista o confronto de 

atores coletivos estaria ligado a valores diferentes apoiados em sua própria condição de 

classe que estaria intimamente ligada à própria condição social. 

No texto do manifesto comunista (1998), é possível verificar uma análise de 

Marx dentro da ótica não apenas da luta contra as práticas burguesas, mas também 

quanto aos meios de produção. Desse modo, a análise que Marx faz do movimento é 

que o operariado não tinha declarado guerra ao inimigo correto. Percebe-se em diversos 

pontos da obra de Marx, que para o autor, a luta principal a ser protagonizada pela 

classe operária na sociedade capitalista seria o que ele denominava revolução social, 

onde o Estado não teria necessidade de existir, pois nesse modelo social, não existiriam 

exploradores e explorados. Nesse sentido, surge à necessidade dos movimentos sociais 

organizados, no caso específico o sindicato que serviria para constituir os operários em 

classe, organizando-os, educando-os, para o objetivo socialista maior, que seria a 

revolução social.  A partir daí, os trabalhadores começam a formar sindicatos contra os 

seus opositores burgueses, primariamente lutando pela defesa de garantias salariais, e 

mais tarde pela segurança do trabalhador, fundando sindicatos permanentes que não 

tinham o interesse meramente dogmático de aceitação da sua condição de classe, mas 

principalmente de orientar as ações dos movimentos no sentido da luta histórica. Essa 

―ação‖ de movimentação está presente em todo o Manifesto. 

Segundo a visão de Gohn (1997), até a década de 1950, os ―antigos movimentos 

sociais‖ viveram sobre a ótica marxista. Percebe-se que nesse contexto, segundo a 

autora, o conceito de movimento social sempre esteve atrelado ao conceito de classe 

social. Na percepção de Hannigan (2009) 

 

Marx e Engels acreditavam que o conflito social entre as duas principais 

classes na sociedade, os capitalistas e o proletariado ( trabalhadores), não só 

aliena as pessoas comuns dos seus trabalhos, mas também leva ao 

estranhamento deles a própria natureza [...] (HANNIGAN,2009, p.35) 
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Ainda na leitura de Gohn (1997), percebe-se a importância dada a essa 

consciência de classes que se apresenta como uma das principais dificuldade e desafios 

dos movimentos sociais. Fazendo uma reflexão acerca das bases materiais da 

reprodução do capitalismo, que são a divisão do trabalho e a industrialização, não fica 

difícil perceber que o proletariado foi, desde o início, o sujeito principal de 

confrontação, a partir da própria contradição entre capital e trabalho. Pois é sabido que, 

desde os primórdios do capitalismo, os trabalhadores estavam submetidos ao capital 

dentro do próprio processo de produção, fazendo com que a classe operária fosse 

totalmente absorvida e igualmente constituída pelo capital.  

A partir desse momento, a classe trabalhadora se transformou em sujeito 

histórico, quando se construiu no próprio embrião das lutas, passando do estatuto de 

simples participante para o principal ator na luta de emancipação da humanidade. Em 

função do papel jogado pelo capitalismo, nessa análise, é possível constatar que a 

história da classe operária como sujeito histórico não foi linear. E nesse período, houve 

a passagem de movimento social, para partido político e outras subdivisões. Devido a 

ausência de subsídios para explicar o surgimento dos chamados novos movimentos 

sociais, que a partir da década de 1960 começam a questionar o papel do Estado e os 

conceitos de cidadania, é que buscou-se um aprofundamento nos teóricos desses 

movimentos (Montenegro Peñafiel 2005; Nascimento 2001; Picolotto 2007,2008; Reis 

2009; Ribeiro 1998; Souza 2001; Tavares 2004; Tayra 2007; Kauchakje 1997, 2010). 

 

2.3 - Novos movimentos sociais e os primórdios do ambientalismo moderno 

 

Por "novos" movimentos sociais a maior parte dos estudiosos compreende os 

movimentos feministas, ecológicos, contra a fome, conta a AIDS e outros, que 

sinalizam para um afastamento do caráter da luta de classes, fundamental para uma 

análise pelo viés marxista, na visão de Kauchakje (2010). Partindo dessa perspectiva, 

Torres (2003), analisa que os novos movimentos sociais não deveriam apenas ser 

interpretados como movimentos políticos, pois representam práticas culturais e morais 

que potencializam a construção de identidades. O autor ainda adverte que esses 

movimentos surgem como demandas específicas e que tendem a independência das 

instituições tradicionais de legitimação política. Na visão de Gohn (2003, p159) ―[...] 

Ao lado das lutas sindicais surgiram novos movimentos sociais de luta contra as 
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discriminações ao negro, às mulheres, aos homossexuais e outras minorias; pela 

preservação da natureza e de bens do patrimônio histórico e cultural[...]‖. 

Os novos movimentos sociais acabaram ampliando a atuação dos movimentos, e 

levando para outras esferas sociais a possibilidade de reunião para discussão de 

problemas de ordem mais universal, tanto no tocante à política, como na esfera do social 

e do cultural. A própria bibliografia que analisa os novos movimentos, os estuda a partir 

das vertentes culturais, de solidariedade e da construção de novas identidades. 

Na visão de Peruzzo (1998, p.54) ― Os movimentos ocupam um espaço cujas 

expectativas e reinvidações os canais vigentes não estavam conseguindo absorver, como 

aqueles relacionadas às necessidades de moradia, de melhorias e de acesso a bens de 

consumo coletivo, às discriminações raciais e sexuais[...]‖. A discussão dos Novos 

Movimentos Sociais surgiu a partir de uma crítica à abordagem ortodoxa marxista, 

principalmente no tocante às novas percepções relacionadas com movimentos surgidos 

a partir de 1960. A principal crítica em relação à abordagem marxista está baseada na 

leitura das análises das estruturas sociais, em especial à econômica, focada em um 

determinante da ação humana. A partir da visão de Tavolaro (2001, p.89) ―[...] não se 

pode dizer mais que os novos movimentos sociais sejam levados adiante por indivíduos 

com uma identificação de classe clara e que lutam em nome da classe da qual fazem 

parte‖. Essa ausência de sentimento de classe, é a tônica dos movimentos surgidos 

desde então. Algo impensável no paradigma Marxista. 

Um dos grandes desafios dos movimentos sociais a partir da década de 1960 foi 

lutar pelos direitos da classe trabalhadora, pois as sucessivas crises internacionais 

surgidas a partir de 1973 (crise do petróleo) acabaram fragilizando as relações patronais 

e gerando um clima de coercitividade da classe trabalhadora, essa fragilização em prol 

de uma ―defesa‖ de mercado enfraquece a união das massas, a prática tipicamente 

neoliberal resulta em uma nova lógica do capital, que com a desregulamentação 

trabalhista, repassa a ideia da necessidade de estar mais adaptado ao mercado como 

força fundamental para garantia da empregabilidade.  

Na ótica de Gohn (1997), o quadro analítico dos novos movimentos sociais 

aponta para uma gradual eliminação do foco de um sujeito determinado pela 

contradição do capitalismo. O que estaria em jogo aqui não seria mais a luta de uma 

classe social para a tomada do poder, o novo sujeito social é complexo, não pressupõe 

uma hierarquização, e está paradigmado nas próprias amarras da modernidade. Embora 

esse sujeito faça exigências adaptadas a uma nova modernidade, ela também faz severas 
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criticas pelo caminho percorrido. Em relação à política, ela ganha status central na 

analise, dimensão social que abarca todas as práticas sociais. A análise agora deveria 

percorrer as relações micro sociais e culturais, a identidade e a ação coletiva  são 

analisadas separadamente e a  cultura passa a fazer parte da discussão. A análise dos 

novos movimentos privilegia os atores sociais, enquanto que o peso estruturante tende a 

perder sua real importância. Partindo de um combate ―ético‖, a reorganização neoliberal 

do capital, gera fenômenos como a terceirização e flexibilização das relações 

trabalhistas. Com essa nova estruturação de trabalho, o Estado passa a ser um ente 

parceiro do segundo setor, como regulador e interventor das relações socioeconômicas. 

A insegurança é o maior reflexo do neoliberalismo, essa estratégia é refletida no 

mercado de trabalho, na geração de renda, nas formas de contratação e na representação 

dos trabalhadores. Em suma, o clima terrorista forçava o trabalhador a manter seu 

emprego e não lutar por seus direitos. Isso está refletido nos "noventa dias" de 

experiência e nos estágios probatórios. 

Essa mudança no cenário está ligada diretamente ao esvaziamento e à 

fragmentação da classe operária em função da crescente situação de desemprego e do 

subemprego. A própria noção de incentivar o empreendedorismo, tão em voga a partir 

da década de 1990, seria mais uma estratégia de solidificação das premissas neoliberais. 

Siqueira (2002) traz uma visão interessante da dicotomia entre os antigos e novos 

movimentos sociais ao afirmar 

 
Os movimentos sociais, sejam novos ou tradicionais, encontram-se 

contextualizados em meio às essas transformações ocorridas na economia, a 

expansão dos mercados, marcados pela profunda crise estrutural da economia 

mundial e pelas mudanças nos modelos de organização da produção e do 

trabalho sob inspiração Fordista para um padrão de flexibilização das 

relações de trabalho e produtivas baseadas no Toyotismo.  (SIQUEIRA, 

2002, p. 10) 

 

Partindo dessa premissa básica, surgem novas formas de identificar o 

sindicalismo ou as práticas associativas dos movimentos sociais, pois estava-se  lidando 

com um campo adverso relacionado com o capital organizacional. Os sindicatos acabam 

tendo relação direta com as empresas, as organizações não governamentais necessitam 

do apoio direto do Estado para participarem de editais de financiamento e conseguirem 

sobreviver diante de um ambiente empresarial, com diversos ―concorrentes‖, tanto em 

se tratando das outras ONGs, como também das fundações e institutos mantidos pelas 

próprias empresas particulares essa pseudo-cooperação enfraquece a própria noção de 
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cidadania e retira o trabalhador da luta pelas melhorias em sua própria condição de vida, 

surgem novas formas de reivindicação das classes trabalhadoras, através dos 

movimentos sociais, na perspectiva dos autores, (Carvalho 1995; Coelho 2000; 

Fernandes 1991; Camargo 2001 e Costa 1992). 

Touraine (1977), ao analisar o movimento social, faz uso da concepção de uma 

ação conflitante de agentes classistas em busca do controle do sistema, ou seja, o autor 

não abandona completamente o pressuposto marxista, embora na sua ótica o sistema de 

disputa tenha além da óbvia conotação social, também um aspecto relacionado a cultura 

e seus confrontos ideológicos. A própria noção da identidade a partir da ótica do ator, a 

analise do adversário da luta e a partir da visão totalizante ou aquilo que está em jogo no 

conflito social, em sua perspectiva, existem três tipificações dos movimentos: Os 

movimentos sociais, os movimentos culturais e os movimentos históricos. Antes de 

adentrar nas tipificações, torna-se mister verificar que na ótica do autor, o ator social 

não estaria apenas agindo de acordo com a posição dentro dos organismos sociais, mas 

seria aquele que produz novos conceitos e paradigmas culturais, rompendo com os 

padrões sociais estabelecidos, então esse novo sujeito não tinha um campo de disputa 

linear nos novos movimentos sociais, pois o ator social, poderia estar lutando contra ou 

a favor de personagens importantes da esfera de disputa, essa percepção aparentemente 

corrobora com a visão de Gadea (2005). 

Ainda segundo o autor, os movimentos a partir de 1960 não deveriam ser 

chamados de movimentos societais, mas de movimentos culturais apenas, visto que as 

ações coletivas desses tendem a defender ou a transformar uma figura em sujeito. Na 

opinião de Touraine (2003), na sociedade pós-industrial, o movimento ecológico e 

outros relacionados à defesa de minorias ganham mais sentido, a partir da noção da 

origem ou de pertencimento ao grupo, e quanto esses movimentos adentram para um 

conflito classista, entram em contradição e perdem as raízes do entendimento lógico.  

Para Touraine (2003), os movimentos sociais devem agir como mediadores dos 

conflitos entres os sujeitos e o Estado, a partir da necessidade de formação de sujeitos 

livres e com autonomia, para alcançarem o objetivo de mediadores do conflito entre os 

interesses da cidadania e o próprio Estado, na construção de um real direito 

democrático. 

Na ótica de Dalton (1994) o que move os movimentos sociais é seu ponto de 

vista ideológico e sua identidade política, na percepção do autor a partir dessas 

premissas é possível traçar os objetivos políticos e os potenciais de ação, definindo 
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assim os padrões de comportamento. Ele conclui que os movimentos sociais são 

movidos por seus pontos de vista ideológicos e identidade política e que essas formam a 

sua escolha de objetivos políticos, o seu potencial para a ação, e seu padrão de 

comportamento. 

 

Os movimentos sociais a partir da década de 1990, no Brasil passam a vivenciar 

o predomínio da política e das reformas estatais, surgindo um novo campo de luta de 

dominação, onde são compartilhados poderes políticos e econômicos, tratando de 

discutir as relações sociais, sob a ótica da lógica de mercado, e da inviabilidade ou 

incapacidade do estado de atender os anseios e desejos da população. Pode-se dizer que 

a própria evolução do capitalismo, enquanto fonte de desenvolvimento das forças 

antagônicas de mercado, trouxe a reboque a necessidade populista de desenvolvimento 

de estratégias de comando, envolvendo modificações na estrutura dos processos 

sociopolíticos e culturais que envolvem as classes sociais. 

O movimento ambientalista contemporâneo surgiu nos países desenvolvidos 

como protesto contra a poluição e destruição dos recursos naturais. Rapidamente 

alcançou as esferas governamentais, os organismos internacionais, os partidos políticos 

e as empresas, essa foi a percepção de autores como (Blackburry 1999; Castoriadis 

1981; Farhi Neto 2006; Goldblatt 1996; Lago 1991; Latour 1998, 2004; Leff 2001, 

2004, 2005, 2006; Moreira 2007; Moura 2000 e Rodrigues 2008). Foi no período após a 

Segunda Guerra mundial, que se iniciou uma aceleração do processo de degradação 

ambiental, devido ao próprio avanço do industrialismo, através de um aumento da 

demanda de consumo ocasionada, tanto por um aumento real da população, quanto da 

intensificação da urbanização associada a arrojadas estratégias de marketing, criaram 

um contexto de questões que se materializaram como graves problemas ambientais. O 

risco cada vez mais eminente de problemas provocados pelo desrespeito à natureza 

começava a fazer parte do cotidiano, a despeito desse posicionamento Giddens (2001, 

p.36) afirma 

 

A melhor maneira que encontrei para clarificar a distinção entre os dois tipos 

de risco é a que se segue. Podemos afirmar que em todas as culturas 

tradicionais, e também na sociedade industrial até ao início desta época, os 

seres humanos tinham de se preocupar com os riscos originados pela natureza 

exterior, más colheitas, inundações, pragas ou fomes. Contudo, a certa altura, 

muito recente em termos históricos, começamos a preocupar-nos menos com 

o que a natureza pode fazer e mais com aquilo que nós fizemos à natureza.  
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Essa nova percepção de risco, evidentemente tem ligação direta com todo o 

discurso ambientalista, que foi a tônica a partir da década de 1960, em contraponto a  

noção de risco, tão comum no período da Guerra Fria, associada a uma necessidade 

urgente de rever conceitos primários em relação ao consumo exacerbado e de uma 

ausência de espiritualidade, apoiado às novas tecnologias ligadas ao uso de energia 

nuclear, é nesse clima de pessimismo e de risco eminente que grupos começam a lançar 

ideais sustentáveis em buscar de uma reordenação na estrutura administrativa. 

O próximo capitulo, evidencia a necessidade de uma discussão mais apropriada 

na esfera ambiental, fazendo uma relação entre a emergência dos novos movimentos 

sociais, que encontraram no movimento ambiental o apelo emocional e midiático, 

principalmente a partir da década de 1960, foi com esse intuito, que decidiu-se analisar 

os autores que dissecaram a discussão ambiental, amparados em um histórico de lutas e 

conquistas dos movimentos.    
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CAPÍTULO 3- O movimento Ambiental 

 

 

3.1 O movimento ambientalista 

 

A partir da década de 1960, os avanços na tecnologia espacial permitiram 

detectar as grandes alterações ambientais em curso no planeta, a partir desse momento a 

discussão ambiental começou a fazer parte das pautas internacionais de discussão, 

ganhando visibilidade através dos meios de comunicação de massa, atingindo pessoas 

em todos os países, criando crescentes medidas para diminuir a problemática planetária, 

a partir de um ―medo generalizado‖, a partir da visão de Ferry (2009). Sendo que na 

perspectiva de Castells (2008, p.165) 

Desde a década de 60, o ambientalismo não tem-se dedicado exclusivamente 

à observação dos pássaros, proteção das florestas e despoluição do ar. 

Campanhas contra o despejo de lixo tóxico, em defesa dos direitos dos 

consumidores, protestos antinucleares, pacifismo, feminismo e uma série de 

causas forma incorporadas à proteção da natureza, situando o movimento em 

um cenário bastante amplo de direitos e reivindicações. Mesmo as tendências 

da contracultura, como mediação da Nova era e o neopaganismo, acabaram 

se amalgamando a outros componentes do movimento ambientalista dos anos 

70 e 80.  

 

Essa visão mais global do tema ambientalismo foi um fator importante de 

desenvolvimento das discussões, principalmente pelo conjunto de fatores que envolvem 

o próprio processo de urbanização das cidades, sendo fator importante na modificação 

da estrutura das relações entre o homem e a natureza. 

A partir de Simmel (1967), é possível entender a diferenciação entre a separação 

da vida em cidades ―modernas‖ com a realidade do mundo rural ―fundamentos 

sensoriais da vida psíquica‖. O cidadão ―moderno‖ tem um composto de múltiplas 

atenções voltadas para as relações econômicas, sociais e de ocupação laboral. O cidadão 

tem sua mente atenta para as relações de compra, pois como o autor alerta existe uma 

relação entre a ―economia monetária e o domínio do intelecto estão intrinsecamente 

vinculados‖, embora o autor reconheça uma certa individualidade nas cidades  devido 

principalmente às divisões de trabalho.  È nessas indicações e contradições modernas 

que instala o caos do movimento ambiental.  

A partir de uma premissa ideológica e política, pode-se dizer que o termo 

desenvolvimento sustentável, na ótica de autores como (Bernardes 2003; Cavalcanti 

1997, 1998; Foladori 2001; Hogan 1992; Macedo 1996; Roméro 2004; Romeiro 2009; 

Soler 2009 e Vieira 2010 surgiu para acalmar os ânimos entre os países Centrais e 
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Periféricos, pois as posições eram bastante antagônicas. Na percepção de Rivero (1998) 

quando analisa que os desequilíbrios mundiais desrespeitam o conceito nação, pois a 

poluição, os esgotamentos dos recursos e o aquecimento global não respeitam as 

fronteiras nacionais.  

 

Essa disputa hegemônica alertada por Rivero (1998), também existia por parte 

da academia, em função da discussão entre as diversas correntes doutrinárias, no tocante 

ao debate entre os ambientalistas (Xiitas ou não) e os desenvolvimentistas. Em um livro 

clássico das ciências naturais Miller (2011, p.3) descreve ―O ambientalismo é um 

movimento social dedicado a proteger os sistemas de suporte à vida na terra para nós e 

para outras espécies‖, afere-se nesse simples pensamento, a junção entre os interesses 

do homem em confronto com os interesses de outras espécies, o homem enquanto 

mentor do processo. 

A própria noção de ecoeficiência, tão discutida e debatida na década de 1990, 

que tem um viés focado na economia neoclássica ambiental, sofre influ, surge assim a 

ideia que o crescimento econômico torna-se sustentável, quando existe uma 

reengenharia administrativa que permita unir o mercado e a sociedade civil. 

Aparentemente nessa premissa, o desenvolvimento que é associado ao crescimento 

econômico seria compatível com a preservação ambiental. Na visão de Leff (2001) seria 

possível um desenvolvimento alternativo, desde que houvesse um respeito ao meio 

ambiente.ência na perspectiva da teoria da modernização ecológica. Em outras palavras 

Na perspectiva de Gohn (2009), o movimento ecológico cresceu e surgiu 

sobretudo na Europa, principalmente na Alemanha e consolidou o paradigma 

culturalista, centrados no eixo da identidade, a autora ainda lembra de diversas 

lideranças a exemplo de Daniel Conh- Bendict
36

 que migraram do movimento estudantil 

para o movimento verde. A partir de Scherer-Warren (2005, p.30) ―O movimento 

ecológico foi a herança mais genuína da Nova Esquerda. Muitos líderes e adeptos do 

movimento ecológico estavam envolvidos nos movimentos de juventude europeus dos 

anos 60 e princípio dos anos 70, e muitos eram ativistas dos direitos civis e antiguerra‖. 

Essas autoras, reforçam a importância do nascedouro do movimento, enquanto força 

catalisadora de discursos.  

                                                 
36 Principal liderança do movimento estudantil de 1968 na França, em 2011 era Deputado do Parlamento Europeu e 

defensor da Causa Ambiental. 
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Para Offe (1982), as bases sociais desses novos movimentos estariam 

focalizadas na nova classe média, especialmente nos profissionais liberais e 

trabalhadores do setor público. Também estão inseridos na visão do autor os antigos 

elementos da classe média. Além desses sujeitos com atividade remunerada a nova 

classe média também possuiria pessoas marginalizadas em relação às possibilidades de 

emprego, esse ―exército de reserva‖ tinha diversas reivindicações referentes às políticas 

públicas. Na ótica de Eder (2002, p.222) 

Os movimentos sociais movem a sociedade dando-lhe um modelo cultural 

alternativo e uma ordem moral que contribui para a institucionalizá-los, nessa 

seqüência. Tal foi o caso do conflito entre o velho movimento operário, em 

sua forma sindical, e os novos movimentos ecológicos. Este é o conflito entre 

um modelo de desenvolvimento produtivista e um movimento ecológico.‖  

 

Percebe-se, nesse novo processo de estratificação social, a chegada de uma 

classe média que deixou de trabalhar na indústria e passou a agir no terciário, uma 

classe que buscou a especialização e pode desenvolver uma nova forma de agir frente às 

suas reivindicações. Partindo desse pressuposto, o que seriam os chamados novos 

movimentos sociais, que congregam um importante número de indivíduos, unidos em 

torno de reivindicações específicas e locais, não preocupados com a totalização das 

demandas sociais. Essa classe média foi ainda mais detalhada  

 

A crise ecológica contribui para a cristalização sociocultural adicional dessa 

nova classe porque ela é a mais diretamente afetada. A relação com a 

natureza sempre teve um significado central para o estilo de vida pequeno 

burguês. Isso fica claro através de seus padrões de lazer: passeios, alpinismo, 

excursões no campo e todas as formas de turismo. A crise ecológica ameaça 

mais o modo de vida dos grupos de classe média do que o de qualquer outro. 

Esses grupos de classe média são emocionalmente ligados não só a um 

mundo justo, mas a um mundo bom para se viver e reagem muito mais 

intensamente aos efeitos da exploração (poluição) do ambiente natural. 

(EDER, 2002, p. 222) 

 

A década de 1970 viveu o apogeu da discussão ambiental no mundo, diversos 

países centrais já possuem leis ambientais consolidadas, e em Estocolmo, foi realizada a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, onde pela primeira 

vez foram debatidos problemas políticos, sociais e econômicos, do meio ambiente 

global. A partir das demandas desse encontro, foi criado o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA). Sendo que em todo mundo, dezenas de ONGs 

começaram a agir de forma mais entusiasmada em defesa da natureza. Na percepção de 

Boeira (1998, pag 82) ―a partir do inicio da década de 1970, o ambientalismo foi visto 

nos Estados Unidos como grupo de pressão ou grupo de interesse― 
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Ao longo de sua história, o homem foi mudando o ecossistema para satisfazer as 

suas necessidades. Essas mudanças trouxeram impactos devastadores na natureza, 

causando muita destruição e levando a extinção de muitas espécies de animais e 

vegetais. A partir da segunda metade do século passado, todos os seres que constituem o 

meio ambiente começaram a sentir as graves consequências desses impactos. Dalton 

(2005) chega à conclusão que o ativismo verde seria um movimento global, com fortes 

conexões entre as nações, independente de se tratar de democracias mais desenvolvidas 

ou não. 

Castells (2008) enxerga ainda que esses novos mecanismos de comunicação 

permitem uma difusão de idéias em ritmo acelerado, o que é fundamental para a 

assimilação de novos atores, e consequentemente na mudança de perfil daqueles 

envolvidos diretamente com o conflito ambiental. Outro fator importante para discussão 

são as sucessivas crises econômicas, que tomam proporções mundiais, embora o seu 

início quase sempre esteja associada à postura agressiva das economias centrais. Essas 

crises modificam as estruturas de poder na ótica do autor, e por último Castells (2008) 

reforça a importância do surgimento de novos movimentos sociais e culturais, tais 

como: Feminismo, Ambientalismo, defesa dos direitos humanos, das liberdades sexuais,  

e questões étnicas. 

Em relação às crises econômicas, o autor aprofunda a discussão em relação à 

economia capitalista e à atuação das empresas transnacionais, a partir do processo de 

globalização da economia e da padronização das matrizes produtivas aliadas às novas 

tecnologias, o que permitiu uma ausência de distanciamento entre as demandas, 

necessidade e anseios dos trabalhadores. O mundo então está sendo governado pelo 

mesmo conjunto de forças e regras econômicas. Os movimentos sociais reagiam, na 

visão do autor, contra toda a forma de opressão da autoridade, seja ela estatal ou 

particular, a injustiça social tornava-se o principal entrave para uma sociedade 

globalizada.O indivíduo busca o respeito da sua identidade e das suas escolhas. Então os 

movimentos ganham caráter mais cultural do que político, pois o ideal agora não é 

tomar o poder, mas simplesmente conviver com suas diferenças. Esses movimentos 

sociais questionam vários pontos da sociedade, criam novos valores, combatem a visão 

tradicionalista associada a um ideal religioso e nacionalista, resultando em uma 

infinidade de novos símbolos, ícones e transformam a luta social em algo que ultrapassa 

a questão da territorialidade. 
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  Na ótica de Castells (2008), o ambientalismo tornou-se fonte de inspiração para 

algumas das contraculturas originadas dos movimentos dos anos 60 e 70, além disso, o 

autor reforça a necessidade de usar o termo ―ambientalismo contracultural‖
37

. Para o 

autor a maior parte dos autores e atores que tratam do ambientalismo diretamente 

acabam tendo uma ligação com a teoria da ecologia profunda
38

.  

Essa nova sociedade em rede, caracterizada pela empresa em rede, pela própria 

instabilidade e relatividade do emprego, da individualização da mão de obra, avança 

para uma temática construída nas relações de interatividade, com sistemas midiáticos 

alternativos e com novas elites dominantes. A percepção de Castells (2000) é que a 

sociedade em rede estaria em conflito, devido ao processo de globalização e à influência 

das identidades locais. O termo identidade para o autor está associado a forma como o 

ator social se reconhece e constrói seu próprio espaço, partindo de um processo de 

exclusão de referências e o apelo de novas estruturas sociais. As identidades, então, são 

criadas a partir de uma base de significações associadas à visão cultural, reforçando a 

noção de redes. Outro elemento importante dentro da conceituação do autor é a 

construção das identidades coletivas, podendo aparecer de formas distintas, 

primeiramente, com uma entidade chamada de legitimadora, que seria a visão das 

instituições dominantes nas várias áreas dentro da sociedade, que acabam expandindo e 

racionalizando a dominação. 

 As empresas multinacionais, as ONGs internacionais na visão de (Diegues 

2008; Little 2001; Marzochi 2009), estariam dentro desse arcabouço. Outra forma de 

identidade seria a resistência, criada quase sempre por atores que se encontram em 

locais menos favorecidos e em condições desvalorizadas, então criam mecanismos de 

sobrevivência, e por último outro fator importante é a identidade do projeto, onde os 

atores a partir de um foco cultural constroem uma nova identidade capaz de redefinir a 

posição na sociedade. Ciente da necessidade de exploração do histórico que delineou a 

discussão ambiental no mundo, como subsídios para uma avaliação do impacto, é que se 

investigaram todas as tramas relacionadas com o movimento em seu modelo moderno, a 

partir do próximo tópico, serão abordados, os principais pontos que influenciaram a 

história do ambientalismo internacional. Fazendo uma incursão em pontos cruciais para 

a cronologia ambiental no mundo. 

                                                 
37 Apoiado na percepção de confronto cultural surgida na década de 1960. 
38 A Ecologia Profunda foi proposta pelo filósofo norueguês Arne Naess, que em linhas gerais, observa  o ser 

humano como mais um representante da natureza, em confronto com a ecologia superficial, que analisa a preservação 

da natureza apenas com uma defesa dos seres humanos. 
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3.2 - O Ambientalismo internacional  

 

A partir da revolução industrial e com o avanço da ciência e tecnologia aliados 

ao desenvolvimento da estrutura capitalista, o meio ambiente passou a ser visto como 

fonte inesgotável de recursos prontos a servir aos interesses econômicos da nova ordem 

social. Desse modo, o processo de degradação ambiental se ampliou de diversas formas 

demonstrando um hiato entre os interesses da sociedade industrial e a relação com a 

natureza. Nas ciências sociais, o ambientalismo representa uma temática que tem sido 

objeto da atenção de diversos pesquisadores, por serem formas de organizações sociais 

típicas da sociedade civil, que atuam tanto no sentido de reformar, quanto para 

transformar a realidade social, e que a partir da década de 1960 tiveram real repercussão 

na grande mídia e ganharam status de movimento emergente. Castells (2008) e Thomas 

(1998) já observavam a chegada de temas sociais na dinâmica ambiental. 

Em relação às empresas, as pressões sociais acabaram desenvolvendo nos 

últimos anos um sentimento de necessidade de posicionamento frente aos apelos sociais. 

Na verdade os apelos surgem de uma questão óbvia, pois realmente as empresas 

possuem uma grande responsabilidade perante seus ―públicos‖, já que a obtenção de 

grandes lucros pós-revolução industrial, acarretaram diversos problemas para a 

sociedade. Esse viés ―multifacetado‖ é observado por (Allegretti 2002, Alexandre 2000; 

Barbanti 2008; Burns 2007; Carneiro 2011; Castells 2008; Cordeiro 2008;Crespo 1995, 

2003;  Leis 1996; Loureiro 2005, 2006, 2007, 2009). 

Ao analisar o ambientalismo, é necessário identificar o cosmos social que a 

discussão está inserida. O que se discutiu nessa tese foi à percepção do movimento 

ambientalista enquanto conjunto aglutinador de interesses diversos, tais como: A 

discussão ambiental nos meandros da política ambiental, a emergência das organizações 

governamentais mais desenvolvidas dos partidos verdes e dos partidos que tem a 

temática verde como plataforma de governo, das empresas que se utilizam da premissa 

verde em suas estratégias de marketing e posicionamento. A questão ambiental está 

também ancorada na participação e engajamento políticos, nos grupos de pressão e de 

influência, nos formadores de opinião, no arranjo burocrático, nas questões legais de 

direito, no avanço das pesquisas relacionadas ao tema e na forma de divulgação dos 

resultados para a sociedade. 
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Entre as décadas de 1960 e 1990, os movimentos e as lutas políticas que mais se 

destacaram, tanto nos países centrais como nos periféricos, foram protagonizados por 

grupos sociais compostos por identidades não diretamente classistas, tais como: Os 

estudantes, os gays, as mulheres, os pacifistas, os ambientalistas entre outros. Uma 

questão controversa é a própria esfera do ambientalismo enquanto pleno sentido de 

ativismo ambiental, na visão de (Dickel 2009; Domingues 2010; Ferreira 1999; Floriani 

2010; Losekan 2009; Villa 2004). O que é passível de discussão é se a própria ideia de 

movimento ambiental conseguiu atingir o conjunto da universalidade social, sendo 

assim, uma nova maneira de enxergar a própria dinâmica constitutiva da sociedade. A 

própria concepção do ambientalismo é tratada não apenas como processo histórico, pois 

a própria ―história‖ da discussão ambiental convida para a discussão de nichos com 

conhecimentos mais voltados para pesquisas, ou em grupos isolados de cidadãos com 

maiores informações a respeito da temática e aparentemente nunca esteve voltada para a 

grande massa.  

O próprio processo evolutivo gerou a possibilidade de uma nova visão acerca do 

movimento, colocando-o no patamar da luta dos novos movimentos sociais. A disputa 

agora não seria mais travada entre uma minoria e o governo, novos atores começaram a 

participar da discussão, o movimento que até então era bastante criticado começava a ter 

uma nova visão emancipatória. A crítica ao movimento normalmente surgia de 

movimentos sociais especificamente voltados para a esfera política, que enxergavam o 

movimento ambiental apenas como um ―agrupamento de demandas marginais‖ de 

grupos elitizados da sociedade, que, após terem resolvido suas demandas primárias ou 

necessidades básicas de cidadania, poderiam preocupar-se com temáticas mais 

transversais. 

Em relação a essa abordagem Boeira (1998, p.82) faz algumas afirmações  

 
Desde o início da década de 70, o ambientalismo tem sido visto, 

particularmente nos Estados Unidos, como grupo de pressão ou grupo de 

interesse. Neste caso, as iniciativas ambientalistas são tomadas como 

problemas cujas soluções podem ser encaminhadas pelos canais competentes 

do sistema político convencional. Os danos ambientais são, em parte, 

percebidos como males necessários da civilização ou o preço do progresso. 

Como tais iniciativas são, muitas vezes, tomadas por cidadãos das classes 

média e alta – os analistas estadunidenses tendem a considerar o 

ambientalismo como um movimento elitista.  

                       

Conflitante a essa afirmação de Boeira (1998) é o pensamento de Fuks (2001) 

―Uma das características que o movimento ambientalista julga distingui-lo dos demais 
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movimentos sociais é sua universalidade. Ao contrário do movimento negro, feminista 

ou operário, o ambientalismo declara-se, virtualmente, como um movimento constituído 

por todos os cidadãos do mundo‖ (FUCKS,2001, p71). Evidentemente que o 

movimento social ambiental teve uma conotação bastante variável, a depender da 

localidade de sua luta. Em alguns países da Europa, o movimento sempre esteve ligado 

à luta estudantil, ou mesmo, a partir do surgimento do partido verde, o movimento teve 

suas principais pautas ligadas diretamente à característica de cada país. A discussão foi 

em alguns países eminentemente combativa e de tomada de poder, em outras instancias, 

a discussão ficou mais no plano das ideias em busca do ecodesenvolvimento ou mais 

modernamente, em função do desenvolvimento sustentável. Na percepção de Leff (2001 

, p103) ― O ambientalismo mobiliza a arena política para estabelecer novas alianças, 

pactos e acordos, para a consecução dos objetivos comuns de diferentes grupos e setores 

sociais, respeitando a pluralidade política e a autonomia das organizações sociais. [...]‖.  

A perspectiva apontada por Acselrad (2005), perpassa pela visão de apropriação 

territorial, pois um determinado grupo social sente-se ameaçado devido a pressão de 

outro grupo, esses modos de apropriação territorial marcam a tipologia dos conflitos, 

tornando o meio ambiente um terreno de disputas simbólicas de valorização e de 

desvalorização, sendo assim, partindo de sua ideia as lutas pelos recursos naturais, não 

são apenas lutas por território, mas também lutas por sentidos culturais e simbólicos. 

Essa configuração de ―território‖ na visão de Acelrad (2005), ultrapassa a simples 

disputa política. 

A própria necessidade de discutir o meio ambiente combina tanto com a visão de 

afastamento da discussão ambiental, como da real necessidade de aproximação do 

homem com a natureza. Desde o século XVI, com o surgimento das cidades modernas, 

o homem portou-se como o dominador e controlador do avanço natural, modificando e 

adaptando para seu próprio benefício toda a noção de espaço, o que ocasionou o uso 

indiscriminado dos recursos naturais, e, aos poucos toda a estrutura existente no urbano 

e no rural foi substituída. Essas modificações relacionadas com o espaço físico seguiram 

um curso gradativo de devastação, e, aparentemente, passaram despercebidas, 

principalmente no tocante às manifestações populares, pois não se encontrou na 

bibliografia investigada, qualquer indício de manifestações elaboradas para questionar 

essas mudanças. 

Desde o século XVII, com o aumento do desequilíbrio entre a oferta e a procura 

de produtos, causada pelos novos hábitos trazidos pela Revolução Industrial, através da 
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afirmação de Malthus (1983), foi prevista que a produção de mantimentos não iria 

acompanhar o crescimento demográfico e que seria preciso preservar e conservar os 

recursos naturais para um futuro habitável no planeta. Evidentemente que ao longo dos 

anos, foi possível perceber que o problema não estava apenas no potencial de produção, 

mas, principalmente, na especulação e na má distribuição que potencializava uma legião 

de desnutridos, fruto de um controle dos meios e mecanismos de produção de forma 

centralizadora. 

 

3.2.1 – Um breve histórico do Movimento Ambiental 

 

As primeiras manifestações organizadas contra a devastação da natureza 

surgiram ainda no século XIX, em países centrais, que estavam modificando sua 

estrutura geográfica e social através da inserção de fábricas e de imóveis surgidos nos 

subúrbios das grandes cidades, que não possibilitavam o mínimo de segurança e de 

higiene para seus habitantes. Essas construções marcaram toda a expansão da 

―revolução industrial‖, onde, de um lado existia o claro interesse no aumento da 

produção, gerando uma oferta de mercado capaz de suprir a demanda produzida e do 

outro lado, existia uma massa de trabalhadores que eram explorados e diminuíam, 

consequentemente, sua expectativa de vida. 

Pode-se afirmar que o movimento ecológico surgiu de maneira extremamente 

desorganizada, espaçada e com poucas pautas em comum. Os primeiros ―movimentos‖, 

surgiram de manifestações contra a relação destrutiva do homem e da natureza. Mas até 

então não existiam pautas comuns ou discussões mais acaloradas no sentido técnico, 

talvez pelos pequenos avanços científicos da época ou mesmo pela ausência de 

mecanismo de discussão para a massa que morava nas cidades Vieira (2004). 

Desde o final da segunda guerra mundial, com o aumento natural da produção 

bélica, outras indústrias se desenvolveram em conjunto, surgindo todo um sustentáculo 

do varejo capaz de abastecer uma Europa devastada e o consequentemente surgimento 

do imperialismo Norte-Americano. Nessa busca por novos mercados, existia a 

necessidade de intercalar a produção com as necessidades de consumo. Os EUA então 

lideram uma corrida industrialista sem precedentes, com um aumento da produção em 

larga escala e com a convergência da indústria bélica para uma indústria criadora de 

bens de consumo. A degradação ambiental começou a atingir um ritmo mais intenso, 

devido à grande disponibilidade de recursos que impulsionavam o crescimento 
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econômico desenfreado e tão almejado pelas nações desenvolvidas ou em 

desenvolvimento. Na própria percepção de Hannigan (2009) o ambientalismo é um 

conceito oriundo de uma junção de vários outros conceitos, focado em diversas área do 

saber e consolidado a partir de um conjunto de filosofias, ideologias e especialidades 

científicas. Esse caráter interdisciplinar seria a tônica do próprio movimento. 

A preocupação com a preservação do meio ambiente surge em meio a outras 

necessidades e direitos inerentes ao ser humano, como também do próprio aceleramento 

da economia no mundo e o do grande crescimento urbano. Com o fim da Segunda 

Guerra Mundial, a degradação ambiental começou a atingir um ritmo mais intenso, 

devido à grande disponibilidade de recursos que impulsionavam o crescimento 

econômico desenfreado e tão almejado pelas nações. A opção pelo movimento cultural 

de juventude, tipicamente dos anos de 1960, acabaram tendo uma importância 

fundamental na concepção do movimento ambientalista até então forjado, pois, a partir 

da premissa da contracultura, foi possível criar um modelo mental contra o american 

way of life, ou o estilo de vida típico do norte-americano. Esse comportamento dos 

americanos tinha forte ligação com o consumismo exacerbado e com a pouca 

preocupação com as questões ambientais fundamentais. Essa crítica encontrava eco em 

todo o modelo de sociedade ocidental e contava com as grandes empresas privadas 

como um inimigo de forte apelo. 

Interessante observar que mesmo à ‗distância‘ do ambiente, houve uma tentativa 

de reaproximação dos grupos ambientais, um profundo interesse no retorno à vida 

campestre, à busca por uma pretensa qualidade de vida, o interesse na compra de 

produtos ecologicamente atrativos, os passeios relacionados ao ecoturismo, embora esse 

conceito só venha ter efeito a partir da década de 1990. Essa reaproximação muito mais 

simbólica do que prática, avança a partir da década de 1950 e 1960, principalmente na 

sociedade ocidental. É importante ressaltar que pouco ou quase nada se sabe da relação 

homem natureza e da possível ação de grupos ambientais, em países orientais, onde a 

relação com o meio ambiente normalmente é muito mais complexa e por vezes menos 

agressiva. Muito mais em relação às catástrofes naturais do que propriamente em 

relação à atuação do homem nesse processo. Até esse período, a maior parte das 

preocupações relacionadas ao meio ambiente estava focada na visão preservacionista, 

sendo apresentado de forma natural, e sem interferência do ser humano. Em resumo, o 

―movimento‖ ambiental seria até então meramente científico. Outra questão importante 

é a aproximação das organizações não governamentais, com a causa ambiental, algo que 



59 

 

só foi realmente efetivado a partir da década de 1970, pois, nesse período histórico, a 

maior parte das ONGs tinha um caráter eminentemente assistencialista.  

A partir da década de 1960, o próprio progresso da ciência ocasionou aumento 

da preocupação com o meio ambiente, novos sistemas de análise foram criados, e ficou 

mais claro o tamanho do problema ambiental. Problemas de escala global foram 

suscitados, como a erosão do solo, poluição dos oceanos e das florestas, problemas nas 

geleiras, a destruição de espécies naturais e da própria devastação urbana. 

A pressão social começou a aumentar, e a noção de qualidade de vida tornava-se 

mais forte, já se podia falar de uma corrente ambientalista que de alguma forma 

começava a discutir os efeitos da industrialização, começando a aparecer os primeiros 

questionamentos no tocante aos danos causados aos recursos naturais e para a própria 

saúde humana. Um ponto crucial para a discussão ambiental foi a publicação do livro 

Primavera Silenciosa (1962), de Rachel Carson que inaugurou o começo das discussões 

internacionais sobre o meio ambiente. É importante observar que o livro de Carson 

tornou-se um livro de contestação, tendo sua publicação impedida pela Indústria 

Química. Evidentemente que essa posição do governo apenas acentuou o poder de 

penetração dessa obra, dando a ela um caráter de leitura cult, e o transformado na 

―bíblia‖ da necessidade de reprogramação da discussão ambiental. Essa opinião é 

corroborada por Hannigam (2009) que também percebe o livro de Carson como 

fundamental para o avanço das discussões ambientais. 

Todo o texto de Carson tem relação direta com a questão do DDT - 

Diclorofeniltricloroetano, em que a autora chama uma parcela dos políticos do governo 

americano e do público consciente para a discussão a respeito dos problemas gerados 

para a população. A partir desse entrave, alguns movimentos sociais começam a 

comunicar da necessidade da conscientização de que todos os seres vivos dependiam 

uns dos outros, e de um ambiente saudável para sobreviver. 

Outro livro que influenciou bastante o debate, foi a obra The Tragedy of the 

Commons‖ de Garret Hardin, lançado em 1968. O livro tinha forte conotação neo-

malthusiana, e teve um forte impacto no encaminhamento do debate ambiental, no final 

da década de 1960 e início da década de 1970 na visão de Diegues (2008), Drummond 

(2006) Bursztyn (2001). 

Esse argumento relacionado com a explosão demográfica, e da eminência de 

catástrofes ambientais gerou um clima de tensão internacional. Esse clima foi ainda 
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mais acirrado devido à quantidade de pesquisas que foram surgindo para justificar um 

movimento ambientalista de denúncia e de combate às práticas ambientais equivocadas.  

No final dos anos de 1960 e começo da década de 1970, começaram a surgir 

novos acontecimentos que tinham relação direta com aquilo que a literatura das ciências 

sociais chamou de novos movimentos sociais, que começaram a eclodir no mundo 

juntamente com uma série de acontecimentos relacionados com a organização 

democrática e das novas formas de trabalho, cultura, etnias, liberdade sexual e de 

expressão. Transformando o cidadão da classe média em alguém preparado para discutir 

questões referentes a toda a sociedade. É em meio a esse cenário, que diversos 

movimentos surgem no mundo para discutir uma nova forma de tratar a questão do 

meio ambiente, com enfoque nas condições que seriam deixadas para as futuras 

gerações, na visão de Martinez (2006). 

Em 1968 foi criado o clube de Roma, reunindo diversos cientistas de vários 

países, com o objetivo de propor soluções para os problemas causados pelo 

desequilíbrio entre a pressão demográfica e o ecossistema do planeta. Pode-se dizer que 

esse ―clube‖ formado por influenciadores de diversas áreas, se reuniu para investigar e 

discutir assuntos relacionados com a degradação socioeconômica e ambiental. Sendo 

que a partir de 1972 esse grupo realmente ganha força, quando do relatório intitulado 

nos limites do Crescimento ou Relatório Meadows (1973), que trouxe para a discussão 

toda a problemática envolvendo o meio ambiente, na visão de (Diegues 1992; Meadows 

1973; Romeiro 1999). 

Na ótica de Dahrendorf (1992), a fraqueza do relatório, está na sua própria ideia 

de limites, pois pensar apenas que os problemas vão aumentar, acaba não produzindo 

nenhum efeito prático para melhorar a realidade presente. Segundo Dias (2004), no ano 

de 1972, aconteceram eventos muito importantes para a abordagem sobre o meio 

ambiente, percebe-se que realmente esse ano representou um avanço na discussão 

internacional, principalmente devido a conferência de Estocolmo. Na percepção de 

Giddens. 

O relatório do clube de Roma foi amplamente críticado, e até mesmo os 

autores do original mais tarde chegaram a reconhecer que algumas críticas 

eram justificáveis. O método empregado pelos pesquisadores concentrou-se 

nos limites físicos e aceitou os índices de crescimento existentes e a inovação 

tecnológica. (GIDDENS, 2001, p.486) 

 

 

Após a repercussão do Relatório Meadows, como ficou conhecido, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu em junho deste mesmo ano, na 
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Suécia, a Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano ou Conferência de 

Estocolmo, como ficou consagrada. Essa conferência reuniu representantes de 113 

países com o intuito de desenvolver princípios para orientar a humanidade com relação 

à preservação e melhoria do ambiente humano. A conferência de Estocolmo foi o mais 

importante marco para a discussão ambiental, primeiramente despertou a atenção de 

todo o mundo para a gravidade do problema ambiental, em segundo lugar demonstrou 

todo o afastamento em termos de propostas dos países desenvolvidos e dos países 

subdesenvolvidos. Esse posicionamento propiciou o fortalecimento da 

institucionalização da discussão ambiental, além de ter permitido a criação das 

declarações de princípios focada em áreas, tais como: desenvolvimento, aspectos 

educacionais, habitats humanos, poluição, administração de recursos naturais e 

organizações internacionais.  

Eszenberger (1974), na sua ótica embasada em preceitos marxistas, acusou o 

grupo que produziu o relatório, de ter exagerado em suas críticas, por demais 

catastróficas, na sua ótica o preceito de hecatombe não tinha provas concretas e na 

verdade estava apenas encobrindo os interesses da grande indústria. Ainda na sua 

percepção, a classe operária não tinha condição de preocupar-se com os problemas 

ambientais, pois essa ação deveria estar relacionada com classes que tinham maiores 

subsídios para prever o problema ambiental internacional. Essa classe média tinha um 

interesse meramente ideológico, sem um aprofundamento cientifico que justificasse a 

preocupação. 

A conferência gerou também a criação do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, com o objetivo geral de coordenar as atividades das demais agências da 

ONU pertinentes ao meio ambiente, facilitar as negociações ambientais, ajudar no 

aprimoramento da capacidade institucional dos países, e auxiliar na formação de um 

consenso científico sobre problemas e possíveis soluções, posto no documento Nosso 

futuro comum (1991) e discutido por Ferreira (1996) e Hogan (1992).  

Em relação aos novos atores sociais, a autora Scherer-Warren (1999) lembra das 

múltiplas oportunidades, que surgem para os atores ambientalistas, tais como: parceria 

com o poder público, algo muito comum na atuação das ONGs, nas pressões 

institucionais, principalmente no tocante às modificações de leis e agendas 

governamentais, na formação da opinião pública, na organização de eventos públicos 

buscando a sensibilização da grande mídia e na vigilância cidadã. 
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O Conceito de ecodesenvolvimento surge com Maurice Strong
39

 (Diretor 

Executivo do PNUMA) em 1973 , mas foi com Ignacy Sachs que ele ganhou uma 

formulação mais abrangente, unindo, além dos aspectos ambientais, os sociais, os de 

gestão participativa, os éticos e os culturais. Os princípios do ecodesenvolvimento que 

foram formulados por Sachs (1986) teriam seis vertentes: satisfação das necessidades 

básicas; solidariedade com as gerações futuras; participação da população envolvida; 

preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; elaboração de um sistema social 

que garanta emprego, segurança social e respeito a outras culturas e programas de 

educação. O conceito de desenvolvimento, que é extremamente complexo, passou a 

incluir, a partir desse momento, uma visão qualitativa e de multiplicidade, que 

considerava o homem e sua relação com o meio ambiente, permitindo que a partir de 

então não só o PIB de um país fosse levado em conta na hora de avaliar o crescimento, 

mas também os impactos ambientais que tal avanço poderia acarretar e os impactos 

sociais a ele relacionados. Na visão de Leff (2006)  ― em resposta a essa crise ambiental, 

foram propostas e difundidas as estratégias do ecodesenvolvimento, postulando a 

necessidade de se criar novas formas de produção e estilos de vida [...]‖ (LEFF, 2006,p. 

135). 

Em 1983, o PNUMA cria a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), cujo objetivo era formular propostas para uma análise 

mais específica sobre os problemas ambientais trazidos pelo desenvolvimento das 

sociedades. Esta comissão foi criada na Noruega e era presidida pela então Primeira 

Ministra do país Gro Harlem Brundtland. Como resultado das ações desse grupo, em 

1987, foi elaborado um relatório chamado Our Common Future (Nosso Futuro Comum) 

ou Relatório Brundtland, na visão de Gonçalves (2005). 

Pode-se afirmar que, a partir da década de 1980, os interesses comuns, a própria 

noção da ausência de fronteira, e a ligação mais aprofundada de questões econômicas, 

sociais e ambientais foram a tônica do discurso governamental. O movimento ambiental 

começou a participar das discussões de agendas internacionais, o próprio conceito de 

cooperação internacional perpassa a partir de 1980, pela própria questão ambiental. 

Problemas surgidos ainda na década de 1980 continuavam ―atuais‖, tais como camada 

de ozônio, a própria questão não resolvida do aquecimento global, a poluição 

                                                 
39 Nascido no Canadá, foi secretário geral da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano de 

novembro de 1970 até 1972, e posteriormente se tornou o primeiro Diretor Executivo do Programa Ambiental das 

Nações Unidas (UNEP) em Nairobi, Quénia (entre 1973- 1975). Material retirado do Souce Watch. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&u=http://www.sourcewatch.org/index.php%3Ftitle%3DUnited_Nations_Conference_on_the_Human_Environment%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhrGAZqQff0-XTaIMpHkxQyNVynag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&u=http://www.sourcewatch.org/index.php%3Ftitle%3DUnited_Nations_Environment_Programme&usg=ALkJrhjUmXtAYvKFJen2QesgCk__Dcy1GQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&u=http://www.sourcewatch.org/index.php%3Ftitle%3DUnited_Nations_Environment_Programme&usg=ALkJrhjUmXtAYvKFJen2QesgCk__Dcy1GQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&u=http://www.sourcewatch.org/index.php%3Ftitle%3DUnited_Nations_Environment_Programme&usg=ALkJrhjUmXtAYvKFJen2QesgCk__Dcy1GQ
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atmosférica, a questão dos resíduos sólidos, a perda de qualidade de vida nos grandes 

centros, vários assuntos que acabam tendo ligação direta com o problema ambiental. 

Outro fator fundamental para a discussão ambiental foi a ação de grupos 

ambientalistas internacionais, pois esses grupos decidem atuar fora da região específica 

onde foram criados, e acabam tendo uma conduta que chama a atenção da mídia e 

também da população em geral. Evidentemente essa ação globalizada é reflexo de um 

agendamento proposital relacionado a algum interesse macro. Uma questão importante, 

surgida após 1987, quando do lançamento do relatório ―Nosso futuro comum‖, foi a 

gravidade dos problemas ambientais. Alguns pontos mereceram maior atenção no 

relatório Brudtland. Por exemplo, a necessidade de analisar o problema da pobreza 

internacional como um problema ambiental, pois surgia devida a exploração excessiva 

dos recursos naturais.  Torna-se evidente que o ambientalismo internacional foi fruto de 

uma mistura de tendências, movimentos e correntes doutrinárias. E que o próprio 

movimento tem em seu cerne, a relação entre a cultura, a ciência, a política e a 

economia. 

Em resumo, o relatório indicou o aumento dos gases e efeito estufa na atmosfera 

e alertou do risco para a humanidade, importante lembrar que esses gases estavam 

diretamente relacionados com o aumento da média da temperatura da terra. O Relatório 

Brundtland (1991) foi importante também por gerar a conhecida definição de 

desenvolvimento sustentável, que segundo o próprio trecho do relatório significa: ―O 

desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

capacidade das futuras gerações terem suas próprias necessidades atendidas‖. Sendo 

assim, o desenvolvimento sustentável seria a busca pelo equilíbrio entre a proteção do 

meio ambiente e o desenvolvimento econômico, relação bastante criticada pelos 

ambientalistas. Na ótica de Giddens (2001, p.487) 

O Relatório Brundtland foi alvo de muitas críticas, assim como havia 

acontecido com o relatório do clube de Roma cerca de 25 anos ants. Os 

críticos consideravam a noção de desenvolvimento sustentável  muito vaga e 

omissa em relação às necessidades específicas dos países mais pobres. 

 

Após o relatório, um ponto fundamental para a discussão ambiental no mundo, 

foi a organização da Conferência do Rio que aconteceu em 1992, sendo resultado de 

uma convocação mundial feita pela Assembléia Geral da ONU, em 1989. A ideia desse 

encontro, surgiu da necessidade de promover uma reunião para criação de um plano 

estratégico, com o objetivo de coibir o processo de degradação ambiental. O evento 

gerou um documento, chamado de Agenda 21, que contém 27 princípios inter-
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relacionados que prevêem as bases para se alcançar o Desenvolvimento Sustentado em 

escala mundial.  

A questão ambiental ganhou muita dimensão na grande mídia após a década de 

1990, essa intensa cobertura ocasionou mudanças na postura das organizações privadas 

e na própria esfera pública. Dezenas de acordos sugiram a partir desse período, e mesmo 

os leigos começam a entender a problemática ambiental. A discussão ambiental gerou 

pautas cada vez mais específicas, como o estudo detalhado do aquecimento global, da 

camada de ozônio, da questão dos perigos das queimadas. Evidentemente que o 

aumento da preocupação ambiental acabou gerando um aumento também das pesquisas 

focadas no tema, essa premissa ajudou a trazer mais subsídios a respeito do tema e foi 

fundamental para as mudanças de comportamento geradas pelo assunto.  

Até os antigos ―pré-conceitos‖ de que o movimento ambiental seria mais 

discutido em países ambientalmente mais desenvolvidos, começou a ser refutado. Claro 

que os países mais pobres teriam maiores dificuldades no debate ambiental, logicamente 

pela própria dinâmica do movimento da busca de resolução de assuntos emergenciais a 

serem tratados, como, por exemplo: a saúde, habitação, educação e geração de 

empregos. Cinco anos depois da CNUMAD, e em 1997
40

, foi realizada a reunião da 

Comissão para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, em Nova York. O evento teve 

como objetivo avaliar a adoção das medidas de proteção ao meio ambiente, decorrentes 

da Rio-92, prazo também acordado para que cada país participante estabelecesse a sua 

Agenda. 

Em 1997, foi implantado, o Protocolo de Kyoto, na cidade japonesa de Kyoto, 

numa reunião em que oitenta e quatro países se mostraram aptos a aderir ao protocolo, e 

o assinaram, tendo assim o compromisso de estabelecer medidas que pudesse vir a 

diminuir a emissão de gases que provocam o efeito estufa, principalmente o dióxido de 

carbono (CO2). Participaram os representantes de 178 países signatários da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, ou Convenção do Clima.  

Em 2002 a Rio + 10, em Johanesburgo na África do Sul. Os países membros da 

ONU esperavam-se novas ideias para caminhar rumo ao desenvolvimento sustentável, 

de uma maneira mais eficiente no século XXI, mas infelizmente, esse como vários 

outros encontros não melhoraram a questão ambiental no mundo. 

                                                 
40 http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/ealegal.pdf. Acessado em 02 de abril de 2011. 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/ealegal.pdf
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O avanço das discussões ambientais proporcionou um campo fértil para debates 

relacionados com os caminhos do desenvolvimento econômico, fruto do próprio valor 

científico, tecnológico e educacional dominantes. A pauta estava voltada, agora, para 

mudanças sociais, não apenas na defesa de áreas devastadas, mas também sob uma 

regra social, focada em qualidade de vida, direito às minorias, a própria diversidade 

cultural, o respeito à vida, a saúde do homem e consequentemente seus anseios, básicos 

de lazer e segurança, na visão de (Martin 1997; Neder 2002; Pareschi 1997; Pinheiro 

1996, L. F; Pinheiro 2006, C. V; Ruckert 2007; Santos 2009; Sena 2007; Silva 2005; 

Soffiati 1987, Svirsky 1997, Waldman 1990, 1992). A própria noção da necessidade de 

se buscar novos elementos para compor a discussão ambiental, acabou por transformar, 

os grandes pontos conflitantes da esfera transcendental do ambientalismo. Enquanto 

desejo de modificação social, o ambientalismo perpassa pela tentativa de influenciar as 

pessoas a modificarem suas práticas de consumo, e a sua própria relação com a escassez 

de recursos naturais. Diversas campanhas foram lançadas na mídia, com diversos 

interesses conflitantes, pessoas são levadas a entender a importância de poupar a água, a 

importante tarefa de respeitar os animais silvestres, a necessidade de diminuir o seu 

consumo, mas em momento algum, são buscadas as fontes reais de patrocínio de tais 

campanhas.  

Quais os reais interesses que movem a grande mídia?  Quais os anseios das 

grandes corporações, em suas inusitadas estratégias de marketing ambiental, visando 

identificar os desejos e anseios de um grupo cada vez maior de ―ambientalistas‖, que 

todos os dias saem aos supermercados em busca de produtos ecologicamente corretos, 

que preferem se locomover com suas possantes bicicletas ao invés do consumo 

exacerbado dos carros, enquanto que os mesmos ―ambientalistas‖ trocam a compra de 

um carro, por um valor assustador referente ao preço da bicicleta. A partir daí, surge 

uma nova moda, diversos produtos são criados para atender aos anseios das pessoas, 

pela sua propensa qualidade de vida. A busca pelos produtos ecologicamente corretos 

ganhou uma força extra das ações planejadas de marketing, o ecomauricinho, virou 

tema de briefings
41

 criativos das agências de publicidade. Após a análise da temática em 

nível mundial, tornou-se imprescindível fazer um retrocesso histórico sobre a questão 

ambiental no Brasil, para identificar quais as peculiaridades do movimento, e tentar 

buscar subsídios,para um formato individualizado e original de ambiental nacional. 

                                                 
41 São roteiros que ajudam na criação de campanhas publicitárias. 
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3.3 A questão ambiental no Brasil 

 

Com a intensificação das preocupações ambientais e da comprovada 

insustentabilidade da conduta de consumo atual, viu-se a necessidade de se procurar 

alternativas que fossem ao encontro do consumismo exacerbado e principalmente contra 

o descaso no tocante às questões emergenciais ligadas ao tema da sustentabilidade 

planetária, e em torno dessa complexibilidade de atores e interesses, assenta-se a 

necessidade imediata de estudar a força e as limitações do movimento ecologista e de 

seus reais efeitos práticos sentidos no Brasil.  

  Talvez uma das características mais importantes do movimento ambientalista 

seja a sua diversidade, o que confere ao movimento o seu caráter multissetorial, o que 

acaba congregando diversas tendências e propostas que orientam as práticas em diversas 

localidades, Neste amplo universo de OSCIPs, partidos políticos, igrejas e movimentos 

com pouca organização, algumas instituições fizeram o trabalho de base em todo o 

Brasil, outras são mais voltadas para a militância ambientalista. Algumas têm um 

caráter político e outras são mais focadas em processos técnicos e científicos, no caso 

específico das ONGs atuantes em Sergipe, notou-se uma mescla de todas essas 

características, e foram escolhidos pontos importantes da História ambiental no Brasil, 

que possam servir de ponto de partida para a discussão em Sergipe. 

 A partir da década de 1930, o Brasil começa a criar leis ligadas à temática 

ambiental.  Já em 1934 foi criado o Código das Águas (Decreto nº 24.643, de 10 de 

julho), voltado para os recursos hídricos e para a geração de energia. Nesse mesmo ano 

foi criado também o Parque Nacional de Itatiaia (RJ), interessante fazer um comparativo 

com a proposta norte-americana do Parque Nacional de Yellowstone que foi inaugurado 

em 1872, esse hiato temporal que separa a criação do Parque nos EUA e a realidade 

imposta no Brasil, serve para ilustrar o atraso do país em relação às ações primárias na 

área ambiental. Fazendo um contraponto entre os dois parques, é possível dizer que 

mesmo em se tratando de dois ecossistemas bem diferentes, a proposta dos dois parques 

é bem parecida, preservar uma área natural para servir de espaço de conservação. Esse 

fato leva a uma reflexão importante, que é o enfoque preservacionista dado a questão, 

pois a ideia era proteger um pequeno espaço, embora o seu entorno estivesse sendo 

ocupado pela corrida imobiliária.  

No Rio de Janeiro, aconteceu a primeira reunião nacional sobre políticas de 

proteção ambiental natural do Estado Brasileiro, no ano de 1933, reunindo grande grupo 
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de cientistas naturais, que poderiam ser considerados os primeiros ativistas da causa no 

Brasil, aliás, essa característica de associação de conhecimento técnico e perfil 

contestatório é muito próximo à questão ambiental. Na sua organização, foi destacado o 

nome de Leôncio Correia
42

, que presidiu o comitê executivo.  

Durante a década de 1940, surge o Código das Minas (Decreto nº 1.985), no qual 

ficava legislado que o proprietário das minas poderia explorar seu patrimônio sem 

causar a poluição do meio ambiente. Aparentemente, na década de 1950, não houve 

evolução na legislação ambiental, pois nenhuma lei relevante foi criada nesse período, 

embora, na época, a elite conservadora atuava em instituições como o Serviço Florestal 

e a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), criada em 1958). 

Essas instituições tinham como objetivo trabalhar em prol da preservação da fauna e da 

flora. Embora de forma discreta, a atuação desses grupos possibilitou a criação de várias 

unidades de conservação no Brasil sob, a categoria de Parques Nacionais. 

A percepção de Henry Acselrad (2004) perpassa por uma luta sobre o campo dos 

conflitos ambientais no Brasil, principalmente naquilo que diz respeito aos recursos 

ambientais e sua relação com as lutas por sentidos culturais. Essa foi à tônica partir da 

década de 1960, com a intensificação brasileira em conferências internacionais, algumas 

ações foram realizadas, como a criação do Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965). O movimento ambiental passa pelo discurso da luta contra a 

poluição e contra as armas nucleares influenciados pelo movimento da contra-cultura. 

Nesse período histórico vive-se a crítica a certo tipo de discurso característico da 

expansão capitalista, a modernização, embora forte na Europa e nos EUA, não se tem 

relatos de ações organizadas no Brasil, nessa década. 

A partir da ótica de Acselrad (2004, p.26) 

 
Os conflitos ambientais são, portanto, aqueles envolvendo grupos sociais 

com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território, 

tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das 

formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçadas por 

impactos indesejáveis.  

 

Essa dicotomia entre os interesses de grupos rivais, acentuou-se devido a  forte 

transformação que estava ocorrendo na sociedade, e tinha a luta por qualidade de vida, 

como discurso ―ideológico‖ surgido no setor mais educado da população. Demanda esta 

                                                 
42Segundo Guimarães (2010, p552) ―Leôncio Correia, Presidente da Sociedade dos Amigos das Árvores, em seu 

discurso de abertura, exaltou o decreto que criou o Código Florestal, descreveu a Sociedade como a ―sentinela 

vigilante do nosso patrimônio florestal‖ (p.44) e defendeu a necessidade de cooperar com as nações civilizadas do 

mundo, na área ambiental‖.  GUIMARÃES, M. A.  Patriotas esquecidos. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 

Rio de Janeiro v.17, n.2, abr.-jun. 2010, p.551-554. 
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que, somada à percepção da crise ambiental que assolava todo o planeta, tornou-se 

causa fundamental para globalização do movimento ambientalista. No Brasil, nesse 

período, temos no Estado de São Paulo as ações de Miguel Abellá
43

, artista plástico 

espanhol, pacifista e ecologista, que veio para o Brasil em 1965, após percorrer as ruas 

do centro de São Paulo com uma máscara contra gases. Abellá surge no cenário desses 

movimentos, através do Movimento Arte e Pensamento Ecológico (MAPE), rompendo 

com o perfil ―acadêmico e distante do povo‖, criando um novo estilo para as discussões 

acerca dos problemas afins com o meio ambiente, além de influenciar no surgimento de 

outros movimentos. 

O movimento ambiental começa a discutir temas relevantes para a sociedade da 

época, assuntos como a estrada Rio-Santos, a Transamazônica, as Usinas Nucleares. O 

movimento iniciou então, sua institucionalização, seja em forma de ONGs, ou mesmo 

através da criação de partidos ligados diretamente à temática ambiental. No caso 

brasileiro, especificamente, podemos falar do partido verde, surgido dos resquícios do 

movimento ambiental carioca em 1986. 

Esses movimentos começam a ganhar força com a anistia dos exilados políticos 

a partir de 1979, que criticavam os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND) 

responsáveis por uma grande crise socioambiental, com o aumento da degradação na 

Amazônia e da mata atlântica. Ainda na segunda metade da década de 1970, começam a 

surgir alguns grupos ambientalistas nas principais cidades do Sudeste. Nesse primeiro 

momento, de forma bastante incipiente, contando com poucos manifestantes e com 

poucos recursos. 

Durante o regime militar, a estratégia do ―milagre econômico‖, período em que 

houve a expansão das indústrias de base envolvendo a metalurgia e a siderurgia agravou 

ainda mais o problema ambiental no país. De acordo com Viola (1987) e Boeira ( 1998 ) 

e Leis ( 1996), o Brasil, na década de 70, contava com o Estado e a sociedade civil  

como os dois atores do movimento ambientalista, um movimento ―bissetorial‖ com 

objetivos complementares e contraditórios ao mesmo tempo. Nos anos 80, o movimento 

ambientalista passou a ser um movimento multissetorial, com a participação de diversos 

atores de vários setores da sociedade, bem como de empresas multinacionais, 

                                                 
43―Foi ele o protagonista de um dos mais famosos manifestos da história da metrópole quando, em 1973, vestido com 

um saiote e usando uma máscara de oxigênio, saiu pelas ruas com uma placa contendo reportagens sobre a poluição 

do ar em São Paulo. E isso não foi o começo. Já havia lançado as campanhas performáticas contra os contratos de 

risco para a exploração madeireira da Amazônia nos anos 70, contra a poluição de Cubatão e do Tietê-Billings e 

contra o fim das Sete Quedas. E as manifestações não pararam mais‖. Dados coletados no IPEH – INSTITUTO DE 

PESQUISAS EM ECOLOGIA HUMANA 
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organizações não-governamentais, sociedade civil e até mesmo o próprio Estado. Pode-

se verificar uma transição onde ocorreu uma grande expansão tanto qualitativa como 

quantitativamente, dos movimentos e por fim no terceiro momento, a partir de 1986, em 

que a maioria dos movimentos ambientalistas entendeu como de grande importância  a 

participação ativa junto ao congresso. 

A partir da segunda metade da década de 1970, o ambientalismo social começou 

a ganhar corpo nos EUA e principalmente na Europa. O início da década foi marcado, 

pelo acirramento das lutas ambientais e as críticas tornaram-se mais agressivas contra a 

industrialização, nessa década o movimento ambiental organizado foi fundamental. 

Devido às pressões das ONGS ecologistas, os Estados Unidos torna-se o primeiro país a 

institucionalizar a fiscalização efetiva dos impactos ambientais, criando sua política 

nacional ambiental. Algumas ONGs começam a ganhar estrutura e caráter de 

organizações ―multinacionais‖, tais como: Greenpeace, IUCN - União Mundial para a 

Conservação e o Fundo Mundial para Natureza – WWF, essas instituições se 

associaram à programas de financiamento em colaboração com agências ambientais dos 

mais diversos países e têm escritórios no Brasil. 

Desde o surgimento da Associação Gaúcha de Proteção ambiental em 1971, 

outros ambientalistas aparecem principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Em 1972, a 

conferência de Estocolmo, embora representasse um avanço na discussão ambiental 

mundial, teve um impacto muito reduzido na opinião pública brasileira, se comparado 

não apenas com os países desenvolvidos, mas também com outros países do Terceiro 

Mundo, tais quais a Venezuela e a Argentina. O país vivia uma repressão política 

extremamente agressiva e o governo brasileiro tinha liderado na conferência de 

Estocolmo ―batalhas‖ contra o reconhecimento da importância da problemática 

ambiental. Portanto, a visão do ambientalismo brasileiro foi distorcida devido a falsas 

interpretações sobre a política internacional. Essa postura dos países periféricos, de que 

se necessitava atrair a indústria, e que de que as pressões internacionais, para que se 

cuidasse das riquezas naturais, não passava de estratégia para ―diminuir‖ o crescimento 

econômico. A visão dos países periféricos seria naquele momento, bastante prejudicial 

para a própria imagem desses países perante os órgãos internacionais. 

Ainda nessa mesma década, surgem as primeiras discussões sobre a 

problemática ambiental dentro da perspectiva do subdesenvolvimento, como bem 

demonstraram os programas e trabalhos dos organismos internacionais ligados às 

Nações Unidas: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e 
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Comissão das Nações Unidas para a América Latina (Cepal). Durante toda a década de 

1970, diversas ações surgidas foram importantes para a assimilação ambiental, tais 

como a criação da Sema- Secretaria Especial do Meio Ambiente,  a adoção do SLAP- 

Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras, a incorporação do RIMA- 

Relatório de Impacto Ambiental, sendo fundamental analisar, que todas essas ações 

governamentais foram assumidas mais como uma estratégia de assimilação da conduta 

exigida pelos países desenvolvidos, do que por uma ação consciente de proteção 

ambiental. O Brasil saiu com a imagem extremamente arranhada da conferência de 

Estocolmo e precisava tomar medidas emergentes para manter as linhas de 

financiamento internacionais.  

A conferência de Estocolmo acabou incentivando a criação de várias entidades 

relacionadas à defesa do meio ambiente, além das ONGS surgidas no período. Também 

surgiram várias secretarias especiais do meio ambiente. Na verdade, esse é um ponto 

bastante importante para a discussão ambiental, pois o surgimento dessas secretarias não 

foi uma atitude proativa do governo, na verdade o que existiu foi uma pressão 

internacional para a criação das secretarias.  

Conforme Viola (1991), na segunda metade da década de 1970 surgem grupos 

ambientalistas nas principais cidades do Sul-Sudeste. Tratavam-se de grupos pequenos 

de ativistas que contam com pouco apoio financeiro de uma periferia de simpatizantes e 

que tinham como objetivo denunciar os principais problemas de degradação ambiental 

nas cidades. A partir de Aceslrad (2010, p.1)  

A noção de ―movimento ambientalista‖ tem sido evocada, no Brasil, para 

designar um espaço social de circulação de discursos e práticas associados à 

―proteção ambiental‖, configurando uma nebulosa associativa formada por 

um conjunto diversificado de organizações com diferentes graus de 

estruturação formal, desde ONG e representações de entidades ambientalistas 

internacionais a seções ―ambientais‖ de organizações não especificamente 

―ambientais‖ e grupos de base com existência associada a conjunturas 

específicas.  

 

Na ótica de Viola (1998, p.11), ―A posição brasileira, no sistema internacional, 

tem mudado extraordinariamente desde a Conferência de Estocolmo em 1972, quando o 

Brasil co-liderou com a China a aliança dos países periféricos contrários a reconhecer a 

importância dos problemas ambientais‖. Após a conferência de Estocolmo, o 

economista Sollow (1974), fez uma dura crítica aos preceitos Neomalthusianos, pois na 

sua ótica, mesmo com a escassez dos recursos naturais, as necessidades da população 

seriam trocadas por outros fatores produtivos, em sua ótica o crescimento econômico 

poderia e deveria continuar acontecendo.  
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A própria participação brasileira como analisado por Viola (1998) nesse evento 

foi um fator fundamental para o avanço nas discussões, a posição brasileira como 

representante dos países periféricos foi bastante contundente e polêmica. O discurso foi 

claro, o Brasil era contrário a qualquer tipo de proteção ambiental, caso isso significasse 

uma diminuição nas taxas de crescimento. Embora esse posicionamento seja lembrado e 

criticado algumas décadas depois, pode-se afirmar que devido a essa razão, é que foi 

possível a inclusão do problema de pobreza e também do próprio subdesenvolvimento 

na agenda do evento. A desigualdade ambiental, segundo a perspectiva de Acselrad 

(2005), seria uma das fortes expressões da própria desigualdade social no Brasil. E 

estaria ligada a todos os indicadores de pobreza e aos problemas relacionados a saúde e 

a educação. 

Em todo mundo existia uma pressão para ações de maior impacto ambiental, 

prova disso que na mesma década, mais precisamente em 1977, a UNESCO-PNUMA 

promovem a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em 1977, que 

acabou influenciando as práticas formais de educação ambiental no Brasil. No Rio de 

Janeiro, no final da década de 70, surgiu um movimento contra a construção das usinas 

nucleares. Esse movimento desenvolveu-se a partir do esforço de ambientalistas que 

contaram com o respaldo técnico de cientistas que estavam participando ativamente de 

pesquisas sobre a energia nuclear. Na própria concepção de Viola (1987), o movimento 

ambiental no Brasil começou a ganhar força a partir da década de 1970, quando 

algumas poucas organizações começaram a ganhar vida e buscar respostas da sociedade 

a respeito do posicionamento acerca das questões emergentes do ambientalismo. Para 

Gohn (2003, p.159)  

As lutas e movimentos sociais ocorridos nas décadas de 1970-80 no Brasil 

levaram à construção de um novo paradigma da ação social. Embora a classe 

operária tenha participado dessas lutas, tenha se reorganizado, construído 

centrais sindicais e entrado na política institucional por meio da eleição de 

alguns de seus membros, trata-se de um a nova classe operária. Interessada 

em participar da sociedade de consumo, a nova classe lutará por bandeiras 

democráticas, e, paulatinamente, o socialismo deixará de ser uma bandeira 

mobilizadora  

 

A entrada dos operários na sociedade de consumo alertada  pela autora, tem uma 

grande relação com a emergência da classe C no Brasil, principalmente a partir dos anos 

2000.Seria possível afirmar que os novos movimentos sociais, na América latina, seriam 

reflexo da necessidade emergente de garantia de direitos básicos, que nem mesmo 

estavam sendo garantidos pelo Estado, nem respeitados pela iniciativa privada, dando 

crédito a sujeitos coletivos que ganham força devido a luta de valores esquecidos. 
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Na segunda metade da década de 1980, acontecem diversos congressos ligados à 

área ambiental, influenciados ainda, pela conferência de Estocolmo. No Brasil, tem-se 

como principal ação nesse período, a volta dos exilados políticos, que com passagem 

por outros países puderam observar práticas ambientalmente coerentes e com isso lutar 

por outros ideais. Embora o próprio movimento tenha sofrido uma queda quando do 

surgimento do movimento diretas já, que não incluía em sua luta nenhuma mudança 

relacionada à questão ambiental. Percebe-se que, a partir na década de 1980, vários 

esforços de movimentação sócio-ambiental foram esvaziados, ou mesmo perderam a 

força, embora no plano teórico houvesse uma ótima produção intelectual. Na verdade, 

assuntos referentes à educação ambiental e ao desenvolvimento sustentável começam a 

ser utilizados nos mais diversos grupos sociais, que ganhou força a partir da década de 

1970, embora para Porto Gonçalves (1993) vive-se um período conturbado de perdas de 

cidadania e da tentativa de desmontar o movimento estudantil e sindical. Ainda na 

percepção do autor, a própria percepção ambiental do Estado está relacionada 

diretamente com a necessidade de buscar recursos estrangeiros, essa percepção ainda 

pode ser observada em Porto-Gonçalves (1989, 2004). 

Outro ponto extremamente discutido foi a devastação da Amazônia, fundamental 

para a articulação de diversas ONGS ecologistas na Europa e também nos Estados 

Unidos, essas organizações começam a desenvolver parcerias com organizações 

brasileiras. Um ponto conflituoso do próprio movimento ambiental, é a questão da sua 

identidade, formada na maioria das vezes, por pessoas oriundas da classe média e 

normalmente provenientes de regiões ricas como Sul e Sudeste. Apesar da degradação 

ambiental não ser percebida por parte de todas as classes sociais, a percepção da 

degradação aumentou na sociedade como um todo. Como corresponde a qualquer 

processo de ação coletiva, é no transcorrer dessas lutas que vai se constituindo a 

identidade coletiva do movimento ambientalista. 

Na década de 1980, outros fatores foram importantes para entender os caminhos 

do ambientalismo no Brasil, o estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente 

– PNMA de 1981 que criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente –SISNAMA, 

quando da formação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Um ponto 

forte na assimilação da questão ambiental e na força das pressões internacionais na 

legislação ambiental brasileira, foi o capitulo especial na Constituição de 1988, reflexo 

da vitória de poucos deputados na eleição anterior à promulgação da carta. 
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Nesse sentido, a preocupação com o meio ambiente, no Brasil, não apareceu, a 

princípio, como um problema de toda a sociedade, sendo antes identificada como uma 

questão de classe média, daqueles que já tinham assegurado as suas necessidades 

básicas. Seja por argumentos sociais, seja por motivos econômicos, a questão ambiental 

sofreu resistências no período inicial de sua emergência no contexto nacional.  A 

proliferação de grupos ambientalistas, na primeira metade da década de 1980, pode ser 

explicada, em boa medida, pela emergência de valores pós-materialistas num setor 

(particularmente a juventude) da classe média educada.  

Na percepção de Porto-Gonçalves (2006), o debate ambiental, surgido após a 

década de 1980, acaba saindo da expectativa dos típicos ambientalistas, e começa a 

interessar também ao setor empresarial, principalmente as empresas transacionais. No 

próprio texto da Constituição Brasileira de 1988, vários artigos são dedicados à questão 

ambiental, principalmente em seu artigo 225, no qual existe a associação entre o meio 

ambiente e à dignidade da pessoa humana e à qualidade de vida, dentre outras 

percepções, a constituição, delimita as áreas consideradas patrimônio. Segundo Viola 

(1987) para compreender o surgimento da consciência ambiental em nível nacional, 

seria necessário contemplar uma convergência simultânea de condicionantes externos e 

internos. Pressões de diversos países e de organizações não governamentais foram 

decisivas para uma tomada de consciência, primeiramente das autoridades brasileiras e 

posteriormente da população em geral. É importante ressaltar que, se por um lado, 

alguns dos mesmos processos que contextualizaram o crescimento de uma consciência 

ambiental nos países industrializados exerceram influência sobre a vida brasileira, por 

outro lado, um conjunto de realidades preexistentes em nossa formação concorreu para 

a emergência da questão ambiental no país. Para Alexandre (2000,p.104) ―Como 

resultados por ter cedido às pressões do sistema político e do mercado, o movimento 

ambientalista brasileiro é hoje um movimento de pouca importância. Ele não é mais um 

movimento social. É um adesivo num carro importado que usa catalizador para proteger 

o meio ambiente‖. Essa visão crítica e bem humorada do autor, reforça o argumento de 

que embora a questão ambiental tenha ganhado uma maior exposição na grande mídia, 

não chegou a despertar a consciência da maior parte da população. 

Do lado dos motivadores internacionais, devem-se considerar os intensos 

debates e movimentos ambientais que se desenvolveram em todo o mundo, a veiculação 

de catástrofes ambientais em toda mídia, o reflexo da ação de instituições 

internacionais, como as organizações não governamentais e organismos de 
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credibilidade, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Banco Internacional 

(BIRD), entre outros, e mesmo de dirigentes de outras nações que através de políticas, 

conferências, programas científicos, de investimento e cooperação exerceram algum 

tipo de influência sobre a questão ambiental no Brasil.  

Em 1989, foi criado o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, e, apesar das profundas críticas a sua conduta e 

posicionamento, e, das diversas mudanças gerenciais, de poder e de função. O órgão se 

configurou, como principal fiscalizador de assuntos relacionados à temática ambiental, 

cuja função principal seria intervir com ações que visem a manutenção do equilíbrio da 

fauna e da flora brasileiras.  

Na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no 

Rio de Janeiro (Rio 92 ou Eco 92), também chamada de Cúpula da Terra, estabeleceu-se 

uma proposta de ação para os próximos anos no mundo, que foi batizada de Agenda 21. 

Em cumprimento às recomendações da proposta e aos preceitos constitucionais, foi 

aprovado, no Brasil, o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) que 

previa ações nos âmbitos de educação ambiental formal e não-formal, esse Programa foi 

fundamentalmente importante para os avanços da consciência ambiental no Brasil. 

Na década de 90, ainda de acordo com a visão de Acseald (2005), o movimento 

ambientalista brasileiro, principalmente após a RIO 92, aparentemente adentra em um 

modelo de discussão, mas contundente, devido ao fato, de terem surgido nesse período 

diversas ONGS com corpo técnico profissional, e com uma burocrática estrutura 

administrativa. Na percepção de Montanõ (2005), as ONGs passam a ter maiores 

possibilidade de legitimação e obtenção de recursos do que um movimento social 

―fragilizado‖, passando assim a conquistar maior credibilidade da população, tendo uma 

relação diferente com o Estado e também com as empresas privadas, isso trás um 

processo de ―terceirização dos movimentos sociais‖. 

Corroborando com essa percepção, uma das principais dificuldades é identificar 

o real sentido do terceiro setor, na ótica de Coelho (2000, p.59) ―[...] grande parte desse 

setor é composta por organizações com fins coletivos privados ―como uma organização 

para observação de pássaros tropicais, por exemplo, ou aquelas que cultivam 

orquídeas[...]‖. Em outras palavras, essas organizações, não buscam o conjunto da 

problemática ambiental, ficando responsáveis apenas por ações isoladas movidas por 

interesses próprios. 
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Uma questão importante para discussão, seria a trajetória do movimento 

ambientalista, pois mesmo a forma de atuação, modificou-se ao longo dos anos, 

passando de um movimento meramente ideológico para um movimento organizado e 

profissionalizado. Outra questão que deve ser discutida é a participação mínima do 

Estado, gerando na sociedade civil a necessidade de buscar novas alternativas para a 

realização de ações básicas, que deveriam ser realizadas pelo Estado.  Um problema 

árduo de enfrentamento é a necessidade de buscar financiamento para a concretização 

dos trabalhos das ONGs ambientalistas, o que fez com que os seus diretores se 

desdobrassem para conseguir recursos em várias fontes estatais, empresas de economia 

mista, apoio das entidades financeiras locais e internacionais, e com outras organizações 

não governamentais, que atuam como ―guarda-chuva‖ de instituições menores e com 

estrutura administrativa mais modesta. Partindo dessa dicotomia, é que se inicia o 

estudo do movimento ambiental em Sergipe, a partir da análise das ONGs surgidas entre 

1983 e 2011, trabalhando com três fases distintas de organizações focadas em interesses 

diversos e com pautas e missões bem diferentes. No capítulo que segue serão destacados 

os aspectos gerencias dos movimentos sergipanos, fazendo um contraponto entre a 

profissionalização e a efetiva ―defesa‖ do meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Capitulo 4 – As ONGs ambientais em Sergipe 

 

Antes de adentrar na estrutura das ONGs é importante analisar o período entre o 

início da década de 1970 e os anos de 1980, que foi um dos mais devastadores para o 

meio ambiente natural em Sergipe. Os mangues da cidade de Aracaju, praticamente 

acabaram, principalmente pelo surgimento de políticos com fortes ligações com as 

empresas de construção civil, sendo que João Alves
44

, engenheiro civil, é a principal 

liderança política durante o período em Sergipe, teve seus negócios envolvidos 

diretamente a construtoras, sendo sua família inclusive dona de uma das maiores 

construtoras da década de 1980 e 1990 (Habitacional Construtora). 

Bairros de Aracaju, como Atalaia, Coroa do meio, Orlando Dantas, Augusto 

Franco, 13 de julho e Farolândia, surgiram do aterramento dos mangues. Os grandes 

grupos econômicos, que tiveram os políticos do primeiro escalão como os seus 

principais parceiros, dominaram e controlaram o espaço urbano, transformando 

verdadeiros santuários ecológicos, em zona de disputa geoeconômica, através da 

especulação imobiliária.  

A própria necessidade de manutenção do sistema capitalista instalou uma 

―cultura‖ voltada para o consumo e normatizou ações que geraram uma destruição 

indireta do meio ambiente. Em Sergipe, um caso importante para discussão foi a criação 

do bairro Jardins, localizado em área nobre da cidade, criado no final da década de 

1990, o bairro é uma das áreas mais exploradas economicamente da cidade. A corrida 

imobiliária gerou uma grave exploração da área. Nesse bairro, anteriormente existia 

uma forte incidência de mangues, e existia uma razoável reserva chamada de Parque 

Tramandaí que foi basicamente destruída pela intervenção do homem.  A área deu lugar 

a um templo do consumo moderno, com a criação do principal Shopping Center do 

Estado (Shopping Jardins). 

Em bairros elitizados, a infraestrutura auxiliou bastante o surgimento de novos 

empreendimentos comerciais, que ainda aumentaram o prejuízo para o ecossistema. Nas 

três décadas da pesquisa, pôde-se observar que esse foi o período mais crítico do meio 

ambiente em Sergipe, o que reforça um pensamento de Porto Gonçalves
45

 em uma 

palestra realizada em São Cristovão, em abril de 2011. Na opinião do intelectual, ―foi 

                                                 
44

 Iniciou sua carreira política partidária assumindo a prefeitura de Aracaju (1974-1977), ganhou as 

eleições para governador em 1982 e foi nomeado Ministro de Estado do Interior pelo Presidente José 

Sarney em 1987. Ganhou novamente as eleições de 1990 e em 2002 para o governo do Estado de Sergipe. 
45

  Palestra de abertura do Primeiro Encontro Interdisciplinar de Comunicação Ambiental, 2011, 
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justamente no período em que se mais falou do meio ambiente, que ele foi mais 

destruído‖. No Estado de Sergipe, a especulação imobiliária em todo o Estado, 

ocasionou uma expansão urbana sem o menor planejamento. As dunas, as praias, os 

mangues, e a restingas, sofreram bastante nesse período.  

Na cidade de Aracaju, nas últimas décadas, uma grande quantidade de projetos 

arquitetônicos de infraestrutura e industriais, que são emersos em uma corrente de 

interesses, foram implantados e projetados para a região. Se esses empreendimentos, por 

um lado, são legitimados pelas administrações municipais por possibilitarem aumento 

de arrecadação nos orçamentos municipais e promessas de aumento na oferta de 

empregos, por outro lado, levantam uma série de preocupações entre entidades 

ambientalistas e demais atores sociais e institucionais em relação aos novos impactos e 

riscos ambientais numa região de alta vulnerabilidade do ponto de vista ambiental, 

através da visão de alguns autores como (Almeida 2006, 2008; Dantas 2004; Oliveira 

2005; Vargas 1999, 2002; Vasconcelos 2010; Zen 2007). 

De um lado, bairros cada vez mais luxuosos destruíram o que restava do 

ambiente natural, por outro lado áreas menos valorizadas, como o Lamarão, Terra Dura, 

Orlando Dantas crescem como favelas onde o esgotamento sanitário é realidade para a 

população. Surgiram também os problemas oriundos da carcinicultura (viveiros de 

produção de camarão para exportação), que acabaram com mais de 90% da produção 

pesqueira de mariscos e crustáceos nos manguezais sergipanos, sendo que atualmente o 

principal atrativo turístico sergipano, o caranguejo, praticamente deixou de existir no 

Estado. 

Outra área importante para entender um pouco do descaso com o ambiente em 

Sergipe na ótica de Melo e Souza (2008), Costa (2008) e Oliveira (2008), foram os 

problemas que surgiram no Ibura (Nossa Senhora do Socorro) e na Serra de Itabaiana no 

estudo de Morales (2011), além do começo da expansão desordenada para praias do 

Litoral Norte como Atalaia Nova e Pirambu
46

, e a especulação nas praias do Litoral Sul 

principalmente nas Praias do Saco e Abais.  

Outro ponto crítico do desrespeito ambiental é o crescimento desordenado da 

cidade de Nossa Senhora do Socorro, que está situada no Vale do Cotinguiba, ficando 

no litoral sul de Sergipe, fazendo fronteira com as cidades de Aracaju, Laranjeiras, São 

                                                 
46 Pirambu é uma cidade fundamental para entender um pouco da dinâmica da luta ambiental em Sergipe, é um 

terreno fértil para discussões relacionadas com o meio ambiente, pois a cidade tem uma geografia muito favorável,  

está localizada no litoral sergipano, tendo além das praias, também o rio Japaratuba e também várias lagoas na região. 

Outro ponto fundamental da cidade, é a Reserva Biológica de Santa Isabel ligada diretamente ao projeto Tamar. 
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Cristóvão e Santo Amaro das Brotas. A cidade de Nossa Senhora do Socorro, tem 

potencialmente diversos problemas que trazem à tona uma realidade muito parecida 

com outros Estados. Devido ao exorbitante preço de aluguéis de casas e apartamentos 

na região metropolitana de Aracaju, cidades como Nossa Senhora do Socorro, 

Laranjeiras e São Cristovão, servem de moradia para pessoas que trabalham na capital. 

Essas cidades comumente são chamadas de cidades dormitório, e acabam tendo diversos 

problemas de infraestrutura e total descaso com a questão ambiental.  

Nos anos de 1970, começaram a emergir na Europa e no Brasil alguns 

movimentos sociais, que colocaram em questão as práticas políticas, sociais e 

econômicas dos governos e também a forma de atuação e de mobilização da esquerda. 

Evidentemente em um Estado pequeno e com forte setor agroexplorador, as discussões 

macroeconômicas passavam longe de um maior aprofundamento. Nos países 

desenvolvidos, o próprio crescimento econômico era criticado, já se começava a pensar 

no prejuízo da produção em larga escala e da motivação para o consumo. Teorias da 

época questionavam se os recursos naturais existentes teriam condição de manter uma 

população cada vez mais ávida por bens de consumo. 

Na perspectiva de Porto-Gonçalves (2006), o próprio sentido da ―nova‖ 

racionalidade econômica e mercantil, tem como desafio a junção entre os interesses dos 

grupos ligados a dimensão ecológica e o interesse primário do capitalismo que seria a 

lucratividade, pois o próprio sistema tem a necessidade de buscar  novos mercados 

sempre focalizando novos segmentos em busca de expansão, aparentemente na 

percepção do autor é nesse conflito de interesses que perpassa a dinâmica ambiental 

moderna. 

Pode-se afirmar que o próprio modelo extrativista e exportador, que se configura 

como formato padrão nas relações entre os países centrais e periféricos, continua sendo 

fortemente utilizado a partir de uma nova conjuntura onde atores sociais e econômicos 

internacionais são aliados a sócios locais em Sergipe. Evidentemente que analisar o 

movimento ambiental, como um todo desprovido de uma identidade unificada, também 

é recorrer em um erro estratégico extremamente grandioso, pois de um lado torna-se 

evidente a necessidade real de investigação de um movimento unificado e coeso, mas 

aparentemente não existe uma identidade coesa e profundamente marcada, pois o que 

existem são diversos movimentos agindo em conjunto, com atores e interesses difusos.  

Então antes de iniciar uma ação de análise, é importante ressaltar que não se pretendia 

buscar uma nova história de movimentos socais, o que se tentava era interpretar 
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diversos mecanismos que pudessem auxiliar no entendimento do movimento ambiental 

no Estado de Sergipe, a partir das suas próprias contradições. Essa questão de ordem 

metodológica foi um fator imperante para a discussão das questões abordadas na 

contextualização em Sergipe e levou a olhar as diferentes unidades de mobilização em 

termos comparativos, a começar pelos próprios atores envolvidos, que mudam bastante  

de posicionamento ideológico no decorrer das décadas da pesquisa. 

A partir dessa problemática apresentada, e sabendo que os conflitos ambientais, 

podem ser inseridos nos novos padrões de relação social, política e econômica, a partir 

de organização de grupos em prol da mobilização focada na resistência, investigou-se, 

inicialmente, qual o perfil das organizações não governamentais em Sergipe, buscando 

perpassar por um histórico organizado de três décadas. 

 

 

4.1 Uma rápida apresentação dos movimentos ambientais estudados 

 

Para facilitar o entendimento dos dados que surgem a partir da análise de cada 

momento histórico em Sergipe, tornou-se imperativo fazer uma rápida apresentação de 

cada movimento estudado. 

 

ASPAM –Associação Sergipana de Proteção ambiental 

Primeira ONG ambientalista de Sergipe fundada em 1983, sua principal 

liderança foi o senhor Genival Nunes, entrevistado diversas vezes durante a pesquisa, é 

um dos mais emblemáticos ambientalistas sergipanos, pois além de assumir a 

presidência da ASPAM, o senhor Genival foi professor de Biologia de vários colégios 

em Sergipe, além de ter sido assessor de Deputado estadual, e participado da formação 

do capítulo do meio ambiente da Constituição Sergipana, além de ter sido presidente do 

órgão de Fiscalização ambiental do Estado e ser até o ano de 2011 o secretário de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe. Essa organização contava com a participação 

de professores da Universidade Federal de Sergipe- UFS e estudantes do curso de 

Biologia. Trouxe um caráter científico para o movimento no Estado. A organização 

deixou de funcionar em 1998, mas a pesquisa continuou até os dias atuais devido à 

importância nos vários ―ambientalismos‖ sergipanos do Genival Nunes. 

 

Pensar Verde 
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Movimento que surge nos diretórios acadêmicos da UFS, não chegou a ser 

institucionalizado, por isso, os dados de sua criação divergem, assim como a data de seu 

término, mas, através de informações repassadas por sua principal liderança, o senhor 

Reinaldo Nunes, o movimento ambiental durou aproximadamente 10 anos, começando 

suas atividades em 1985 e terminando em 1995, aproximadamente. O Senhor Reinaldo 

Nunes é outra pessoa fundamental para entender os caminhos do meio ambiente em 

Sergipe, pois em 2011 era presidente do Partido Verde, sendo um dos fundadores, tendo 

sido Secretário de Meio Ambiente, e por ser pré-candidato à Prefeitura de Aracaju pelo 

PV para as eleições de 2012, esse movimento foi analisado a fundo, pois em seu 

embrião surge o Partido Verde em Sergipe. 

 

MOPEC 

Surgido em 1991, o MOPEC é o movimento institucionalizado mais antigo em 

atividade em Sergipe, tem na figura do senhor Lisaldo Vieira a sua principal liderança, é 

um dos movimentos ambientais mais respeitados de Sergipe, é citado por todos os 

entrevistados, como o que manteve a sua essência durante todos os anos.O movimento 

surgiu a partir das bases comunitárias populares e continua tendo participação ativa em 

vários conselhos em Sergipe, a figura da sua principal liderança é de fundamental 

importância para entender o grupo, o senhor Lisaldo Vieira foi um dos fundadores do 

Partido Verde no Estado, embora desde o início da década de 1990 ele tenha começado 

uma militância pelo PT, além de ter tentado vários cargos na esfera pública, é servidor 

da UFS e um dos principais difusores da causa ambiental no Estado. 

 

ONG ÁGUA É VIDA 

Instituição fundada em 1998, na cidade de Estância no litoral sul de Sergipe, é a 

mais combativa ONG em atividade no interior do Estado. Tem uma política de denúncia 

bastante agressiva e atuante, a sua principal liderança, o senhor Luis Alberto Palomares, 

é um dos mais carismáticos líderes ambientais do interior do Estado de Sergipe. A ONG 

é uma das primeiras organizações em Sergipe a atuar verdadeiramente na Internet. O 

professor Palomares, como a sua principal liderança é conhecida, já foi candidato a 

cargos públicos e assumiu alguns cargos comissionados, embora não tenha saído da luta 

ambiental durante todos esses anos. 

 

SOCIEDADE SEMEAR 
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A Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes – SEME com atuação 

nos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas, é a mais organizada OSCIP em atividade em 

Sergipe, referência na área ambiental, é a instituição que detém o maior e mais bem 

preparado corpo técnico das instituições sergipanas, sendo que em 2011, ela contava 

com um grupo de 22 empregados, 5 diretores remunerados, 25 estagiários remunerados 

e 25 voluntários, fazendo dessa, OSCIP, uma organização completamente diferenciada 

de todas as outras investigadas, além de ser a mais emblemática das instituições 

vislumbradas, tanto que as investigações tiveram um foco diferencial nessa ONG, pois 

não foi possível estabelecer quem era a principal liderança da Instituição, sendo assim 

foram entrevistados três lideres que tem uma participação importante dentro da estrutura 

da ONG e poderiam ser chamados de lideres, o senhor Carlos Britto (Diretor Geral), a 

senhora Daniele Dutra (Ex-diretora de meio ambiente e atual diretora de estudos 

múltiplos) e o senhor José Waldson (atual diretor de meio ambiente). Nenhum dos 

diretores tem uma carreira política, embora tenham fortes ligações ideológicas com 

Partido dos Trabalhadores- PT.   

 

INSTITUTO ÁRVORE 

O Antigo Centro de Pesquisas e Estudos Científicos e Sociais (CEPECS), foi 

fundado em 2003 por um grupo de universitários de variadas instituições sergipanas, 

com atuação ―mista‖ com algumas ações de denúncia e alguns projetos elaborados 

principalmente na área de educação ambiental. O seu principal líder o senhor Carlos 

Eduardo Silva, já foi assessor de deputado ligado ao PT, candidato a deputado pelo 

DEM, e atualmente é diretor de comunicação do Partido Verde em Sergipe, essa 

organização tem uma forte atuação nas redes de relacionamento, tendo atuado em vários 

Estados do Brasil. 

 

OSCATAMA 

A Organização Sócio Cultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente da 

Barra dos Coqueiros/SE, também designada OSCATMA/BC, foi fundada no ano de 

2003, sendo uma ONG focada em duas áreas específicas, o turismo e o meio ambiente, 

é uma instituição que nos últimos anos teve uma grande participação em comitês e nos 

veículos de comunicação do Estado, embora tenha uma estrutura organizada, nunca 

conseguiu contratar nenhum funcionário, sua principal liderança é a senhora Ângela 

Lima, tendo atuação importante no litoral norte do Estado, a ONG tem um foco 
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direcionado para a gestão de projetos, não tendo um perfil de denúncia enquanto 

estratégia de legitimação e atua diretamente na Barra dos Coqueiros, região litorânea de 

Sergipe e com forte atrativo turístico. 

 

CICLO URBANO 

ONG fundada em 2007, tem como principal objetivo promover a utilização da 

bicicleta, como também o uso de outras formas de locomoção e transporte a propulsão 

humana, com integração ao transporte público motorizado, fiscalizando-o e propondo 

melhorias em sua qualidade e eficiência na cidade de Aracaju. Sua principal liderança é 

o senhor José Waldson, também diretor de meio ambiente da sociedade Semear. A 

ONG tem uma atuação importante dentro das redes de relacionamento na internet, 

atraindo a atenção dos jovens Sergipanos e formando grupos de ciclistas no Estado, essa 

ONG foi selecionada pela visibilidade que ela trilhou nos últimos anos e pela 

emblemática atuação do seu mentor estratégico. 

 

ADCAR 

A Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo, é uma ONG surgida 

em 2007, que tem como objetivo principal a promoção da saúde, da cultural, assim 

como a defesa do patrimônio histórico e artístico e dos recursos ambientais no Povoado 

Robalo e adjacências, é uma organização que ganhou bastante atenção por parte da 

mídia sergipana, pois o seu líder do senhor José Dias Firmo dos Santos tornou-se o 

principal expoente do ―Fórum em Defesa de Aracaju‖, que dentre as várias atribuições, 

tem o objetivo de discutir o plano diretor da cidade, o senhor José Firmo é um antigo 

ambientalista sergipano, tendo participado de vários movimentos ambientais no Estado, 

e atuando também na direção financeira do MOPEC. Essa ligação entre os 

ambientalistas sergipanos é uma característica bastante interessante e peculiar no 

movimento ambiental sergipano. 

Essas foram às instituições investigadas pelas três áreas dissecadas na 

metodologia da pesquisa, embora outras instituições sejam citadas, essas organizações 

tiveram maior representatividade durante o período estudado, principalmente pela 

presença dos seus líderes nas principais discussões e decisões ambientais do Estado. No 

próximo tópico, será dissecada a estrutura organizacional de cada movimento no 

período estudado.  
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4.2 - A estrutura das organizações na primeira fase do movimento ambiental em 

Sergipe (1983-1992) 

 

Com a abertura política, nos momentos finais da ditadura militar, inicia-se um 

período interessante de participação da população no cenário político brasileiro, essa 

característica também esteve presente em Sergipe, onde os movimentos populares 

ganharam força, com a criação de diversas associações, a reorganização dos sindicatos, 

e o surgimento de novos partidos que deram um novo impulso à sociedade civil nesse 

período, na ótica de Peruzzo (2004).  

Todos esses fatores foram fundamentais para uma mudança comportamental e 

pela possibilidade de uma releitura do conceito de cidadania em todo o Estado.  A ideia 

desse tópico foi trazer um apanhado geral das ONGs surgidas nesse período, bem com 

identificar quais seus campos de atuação, suas principais pautas e metas, suas principais 

lideranças e as suas relações com o Estado e com as empresas privadas.  

Após uma exaustiva investigação nos jornais sergipanos, foi possível identificar 

as principais instituições que atuaram em Sergipe nesse período, fazendo um 

contraponto entre seus objetivos e suas reais realizações durante esse período histórico. 

Uma informação importante, é que traçando um panorama mais geral da atuação das 

instituições, é possível afirmar que quase não houve influência das ONG nacionais ou 

internacionais no primeiro ―momento‖ do ambientalismo em Sergipe, embora essa 

prática fosse bastante comum em outros Estados brasileiros. 

Pode-se dizer que o movimento ambiental em Sergipe surgiu como uma 

preocupação contra elementos emergenciais, sendo que em seu nascimento, não teve 

apenas uma conotação focada em desejos ambientais mais gerais, ou seja, não 

interessava aos ambientalistas sergipanos apenas os problemas mundiais como ―A 

camada de ozônio‖ ou a ―luta pela não adoção dos agrotóxicos‖. Na verdade o que 

guiava os ―amantes pela natureza‖ eram questões de preservação da fauna e flora 

sergipanas, preocupação com a poluição dos rios e também a necessidade de buscar 

respostas para a poluição das fábricas, principalmente aquelas que produziam produtos 

químicos e repassavam para rios dentro da cidade de Aracaju, na percepção de (Araujo 

2008; Campêlo 2007, 2004, 2005, 2008; Freire 2002, 2004; Guimarães 2008; Moura 

2010; Silva 2007). 

È importante destacar nesse período histórico, a visão do movimento ambiental 

ainda era muito primária na população em geral, tanto que os primeiros ambientalistas 

sergipanos provinham de um arquétipo estudantil que permitia leituras diferenciadas, 
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pois no geral o tema não era discutido no nordeste, essa característica é tão importante 

que é o pesquisador Viola (2003) na sua análise, sobre o movimento ecológico entre 

1974-1986, basicamente não faz qualquer referência ao nordeste enquanto 

potencialidade para o desenvolvimento do movimento ambiental, tanto que em 

determinado momento do texto, ele chega a afirmar ―[...] complexidade de relações e 

alinhamentos no interior do movimento ecológico é extraordinária, particularmente 

devido à grande diversidade regional do Brasil, mesmo no Sul-Sudeste que é o espaço 

de atuação do movimento ecológico‖ (VIOLA, 2003, p.6). Em outras palavras, pouco 

ou quase nada se sabia do movimento ecológico oriundo de outras regiões do Brasil, 

talvez pelo maior poder de alcance e de organização dos movimentos oriundos da região 

sul e sudeste. 

Uma questão nacional que teve reflexo no caso sergipano foi a criação do 

CONAMA
47

 em 1981, formado por representantes de diversos órgãos da administração 

direta e indireta, que tinham participação direta na área ambiental. A partir desse 

período, as ONGs nacionais, começaram a buscar mais legitimidade, embora os 

conselhos de Meio Ambiente Estaduais e Municipais só começaram a ganhar força a 

partir de 1991. É interessante também observar que apenas em 1991 que surgiu a 

ABONG, que iria cadastrar todas as ONGs existentes até então no Brasil.  

Evidentemente, que tudo que retratou o movimento ambiental em Sergipe tem 

ligação direta com outros fenômenos surgidos, a partir da década de 1980, pois em toda 

a América latina, viveu-se o final das ditaduras militares, e a volta dos exilados 

políticos, além disso, desde a primeira metade do século passado, os modelos de 

produção Tayloristas e mais tarde o Fordismo foram demonstrando sua ineficácia, o 

próprio fenômeno da globalização e da ausência de fronteiras, permitiu uma 

reorganização do próprio capital que gerou um sistema político de dominação e de 

reestruturação do trabalho e, consequentemente, da gestão organizacional, que atingiu 

tanto as empresas privadas, como as ONGs. 

Percebe-se em Sergipe que na atuação dos primeiros movimentos sociais havia 

um afastamento proposital do Estado, embora em casos específico houvesse certa 

ligação com a igreja como no emblemático fechamento da fábrica de Cimento Portland, 

pode-se observar a junção entre o movimento popular e setores mais elitizados da 

                                                 
47 Segundo dados colhidos no Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 

tem como objetivo, assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para 

o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 

compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 
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opinião pública em Sergipe. Na ótica de Oliveira ―[...] três centros de elaboração de 

discursos e suas respectivas matrizes discursivas: a Igreja Católica, com a Teologia da 

Libertação; grupos de esquerda desarticulados‖ (OLIVEIRA,2007,p.66). 

Na perspectiva geral do ambientalismo sergipano no primeiro momento, o 

Estado seria um instrumento das classes mais abastadas e posicionadas 

estrategicamente, e a população estrategicamente ficava afastada das decisões e das 

ações dos interesses da iniciativa pública. Esse posicionamento combativo foi à tônica 

de movimentos como a ASPAM e o Pensar Verde, que, apoiados por fortes conceitos 

científicos, fizeram frente às grandes decisões relacionadas com o meio ambiente na 

década de 1990. Essas instituições buscaram ganhar espaço na mídia implementando 

reivindicações para demonstrar a ausência na intervenção do Estado para auxiliar as 

comunidades carentes, além disso, essas instituições abusam das manifestações públicas 

para ganhar respaldo estatal e garantir o atendimento de suas demandas específicas. 

Embora algumas lideranças como o senhor Genival Nunes (ASPAM) encarem esse 

momento como ―romântico‖, fica evidente nas pesquisas da época um real interesse em 

ganhar espaço nas decisões políticas no Estado de Sergipe. 

Na percepção de Jacobi (2000, p.10)  

 
Entre 1985 e 1991 ocorre um boom de novas entidades ambientalistas, 

entretanto a maior parte delas não sobrevive pela sua incapacidade em 

aglutinar grupos de militantes e voluntários. A maior parte das ONGs 

ambientalistas atua localmente, são amadoras, não tem sede, nem staff 

remunerado, e operam orçamentos inferiores a 50.000,00 dólares  

 

Pensamento corroborado por Scherer – Warren (2005), que ainda reforça que 

trabalhos na área das ONGs ambientalistas não são algo muito comum   

 

Portanto, menos atenção foi dada para as pesquisas sobre as organizações da 

sociedade civil (isto é, ações coletivas de grupos específicos) ou sobre o 

significado de suas ações, conflitos ou resistências. Mesmo porque pouco 

signifcado poderia ser atribuído a este tipo de ação para o entendimento de 

uma possível mudança, concebida como diacrônica, macroestrutural, 

evolucionista (mudança de modo de produção) e positivamente progressista ( 

do arcaico para o moderno). (SCHERER – WARREN, 2005, p.15) 

 

  Um ponto importante para a discussão acerca do ambientalismo em Sergipe é 

que embora já existisse nesse período a motivação em fundar instituições com temática 

ambiental no Brasil. Em Sergipe, nesse período apenas três movimentos chamaram a 

atenção, de um lado a AMABA que tinha uma missão bastante específica que era 

garantir a saúde dos moradores do Bairro América, em Aracaju, a ASPAM que tinha 

uma missão mais generalista e outro movimento que não se institucionalizou foi o 
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Pensar Verde (embrião do Partido Verde em Sergipe), esses movimentos tiveram uma 

característica de despertar a atenção da população em determinados momentos, de atrair 

um grande número de pessoas, mas de perder a força no decorrer dos anos. Através de 

entrevistas cedidas pela principal liderança do Pensar Verde e da ASPAM, eles 

informaram que os movimentos chegaram a alcançar algo em torno de 30 voluntários 

cada um, mas que no decorrer do tempo, tornavam-se muito mais ações isoladas do que 

propriamente uma ação identificada como um grupo. Reinaldo Nunes (Pensar Verde) 

afirma ―[...] no início existia uma motivação interessante por parte dos voluntários, 

depois essa motivação perdia a força, restando apenas uma ou duas pessoas em cada 

movimento [...]‖. Na ótica de Genival Nunes (ASPAM) ―[...] o movimento no inicio 

contava com grandes cientistas que puderam dar legitimidade às discussões propostas 

pela ASPAM‖. 

Na visão de Jacobi (2000, p.11) ―[...] É importante destacar também o 

surgimento e fortalecimento de numerosos conselhos, consultivos e deliberativos, em 

várias áreas e em todos os níveis (federal, estadual e municipal) com a participação 

ativa de representantes de ONGs e movimentos sociais) [...]‖. Tanto a ASPAM quanto o 

Pensar Verde participaram de várias instâncias consultivas, ações que aumentava o 

respeito dos movimentos perante a sociedade e aumentava a visibilidade. A atuação da 

ASPAM foi bastante importante dentro do CONAMA, pois Genival conta que a 

ASPAM e outras instituições chegaram a invadir o Conselho Federal para serem 

ouvidos, e que essas práticas eram normais na década de 1980, pois os movimentos 

ainda não tinham a legitimidade que têm hoje. 

Uma das questões mais marcantes da década de 1980 e 1990 foi o projeto 

ideológico do movimento ambiental, a ação dos movimentos investigados na década, 

ficava mais focada nas denúncias relacionadas à devastação do mangue, a poluição dos 

rios e praias sergipanas e mangues em Sergipe. Os movimentos ambientais também 

tiveram outros momentos de mobilizações, mas não tinham um projeto estratégico 

voltado para a busca pelo poder político, o que existia era uma junção de ideias vindas 

de outros Estados, que acabaram levando o Pensar Verde a participar ativamente da 

formação do Partido Verde, na percepção de Reinaldo Nunes essa questão é uma das 

mais complexas, pois desde as primeiras eleições ele adentra como candidato a vice-

governador e a outros cargos públicos, embora segundo suas próprias palavras, ele tinha 

total certeza que não poderia ganhar as eleições, na verdade o que acontecia era apenas 
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a apresentação para a sociedade da problemática ambiental no Estado. Na percepção de 

Dahrendorf (1992, p.177)  

 

Os partidos verdes surgiram em muitos países europeus, e o ―Raibow Group‖ 

no parlamento europeu preocupa muitos dos grupos políticos mais 

estabelecidos. Mas, na maioria dos casos, os verdes são meramente uma 

tradução de um movimento social para uma organização política.  

 

Na ótica de Leff (2001, p.103) ―[...] os movimentos ecológicos ou ambientalistas 

não emergem numa arena política deserta [...]‖, essa percepção ficou confirmada a partir 

da pesquisa em Sergipe. Embora seja possível perceber na primeira fase do movimento 

ambiental em Sergipe um caráter de pressão contra às instâncias públicas, algo que 

Jacobi (2003) vai chamar de  ―bissetorialidade‖ do movimento ambiental, que seria a 

disputa ideológica entre as agências ambientais estatais e algumas entidades 

ambientalistas na ―primeira‖ fase do ambientalismo, ou seja, na década de 1970, essa 

relação é a tônica dos primeiros anos do ambientalismo em Sergipe (1980). Outra 

característica muito comum era o descrédito contra as pesquisas oriundas de grupos 

ligados à área ambiental, isso ficou claro tanto na percepção de Genival Nunes 

(ASPAM) quanto na perspectiva de Reinaldo Nunes (Pensar Verde), pois na opinião 

dos dois, era algo comum aos ―verdes‖ sergipanos, serem contrários às pesquisas 

repassadas pelos órgãos ambientais em Sergipe. 

Em termos organizacionais, analisando a ASPAM, é possível identificar os 

primórdios de uma tentativa de gestão administrativa improvisada, em relação aos seus 

recursos. A ASPAM foi mantida pelos sócios e doações de pessoas físicas e jurídicas 

(embora não fosse muito comum essa prática na década de 1980). Tinha um estatuto de 

constituição da ONG e uma sede própria (embora pelos registros, essa sede recebia 

apenas os integrantes do movimento e basicamente não fazia reuniões estendidas), a 

partir da própria proposta do estatuto da ONG, existia uma assembléia geral, que era o 

principal órgão de gestão da ASPAM, essa característica demonstrava a preocupação da 

ONG em termos de gestão democrática. 

       Na assembleia da ASPAM, todos os sócios ativos da ONG podiam participar e 

tinham a possibilidade de gerenciar qualquer ação dentro da estrutura da ONG, desde 

propor projetos, a até mesmo tornar-se diretor em alguma instância administrativa. O 

núcleo de coordenação da ONG tinha o presidente eleito e mais um representante de 

cada equipe (ou diretor), sendo que a ideia era que ninguém passasse muito tempo como 
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presidente, embora o senhor Genival tenha passado aproximadamente seis anos como 

principal liderança da associação. 

       Na visão de sua principal liderança em entrevista cedida à pesquisadora Daniele 

Melo
48

, o senhor Genival Nunes fala um pouco da ASPAM. 

 

Na época da fundação da ASPAM, eu tinha vinte anos de idade, e ainda via o 

mundo com um olhar romântico, ainda multicolorido.  [...] E um segmento de 

cientistas da Universidade Federal acabou criando uma organização chamada 

ASPAM, e eu estava lá no meio, como era eu estudante na época, eu, 

Marluce, Telma, a ONG foi criada pelo Clóvis. E essa entidade teve uma 

força enorme no Estado de Sergipe na época, depois o Clóvis viajou para os 

EUA para fazer a pós-graduação dele e eu fiquei como presidente durante uns 

seis anos, sete anos, eu acho. E nós tínhamos uma ação muito grande, 

principalmente em educação ambiental. Nós trabalhávamos muito nas 

escolas, nas escolas de periferia, no interior, nós tivemos algumas ações 

interessantes como o impedimento de um Festival de Caranguejo, que era um 

secretário de Turismo queria fazer na época. Imagina fazer um Festival de 

Caranguejo, turista do Brasil todo vir comer caranguejo principalmente na 

época do caranguejo de leite, ia matar turista de dor de barriga por aí. 

 

       Essa característica de organização da ASPAM deu a ela uma maior visibilidade 

perante à sociedade sergipana, coisa que o Pensar Verde não procurou, na verdade pelas 

palavras da sua principal liderança ―[...] nós não tínhamos uma noção da diferenciação, 

entre ONG, movimento e partido, na verdade parecia que tudo era uma coisa só [...]‖. 

Em relação à organização da Pensar Verde, pode-se dizer que o grupo pensava também 

em agir de forma democrática e em suas reuniões, com diversos alunos do curso de 

Geografia da UFS, embora sua principal liderança fosse estudante de engenharia 

surgiram várias ideias de projetos, mas tornou-se evidente que a falta de 

profissionalização e oficialização acabou atrapalhando o desenvolvimento do 

movimento, outro fator que talvez tenha diminuído o interesse de institucionalização, 

foi a fundação do Partido Verde em Sergipe, que contou com a presença tanto de 

voluntários do Pensar Verde, como personagens que iriam fundar o MOPEC na década 

de 1991. A fundação do Partido Verde, e principalmente a presença dos fundadores do 

Pensar Verde, talvez tenha sido o fator que não institucionalizou o movimento. Na ótica 

de Leff (2001, p.103) ―[...] o ambientalismo mobiliza a arena política para estabelecer 

novas alianças, pactos e acordos, para a consecução dos objetivos comuns de diferentes 

grupos e setores sociais, respeitando a pluralidade política e a autonomia das 

                                                 
48 Daniele Melo, é aluna da Universidade Federal de Sergipe, e ajudou na terceira entrevista com Genival Nunes,o 

material completo possivelmente será utilizado para outra pesquisa que será desenvolvida pela aluna em parceria com 

o autor da tese. 
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organizações sociais‖. Nessa disputa estratégica, a autonomia das organizações tornou-

se difícil em Sergipe. 

Quanto a disposição de cargos administrativos, a ASPAM era constituída pelo 

presidente, por um vice-presidente, tesoureiro, secretário, representante do conselho 

fiscal e membros das equipes, o cargo de presidente foi ocupado inicialmente pelo 

professor da UFS Clóvis Franco e depois pelo senhor Genival Nunes, sendo que a 

ASPAM oficialmente deixou de existir em 1996, embora desde 1994 o movimento 

estivesse um pouco ―disperso‖ fato verificado na análise dos jornais sergipanos. 

Ainda em relação à ASPAM, são interessantes as palavras do senhor Genival 

Nunes  

[...] embora a gente não tivesse muita estrutura, porque era muito difícil 

sustentar naquela época, nós éramos estudantes e tudo mais, mas a ASPAM 

deu muito trabalho. E posteriormente criamos o Instituto Acauã, que aí foi 

uma OSCIP, com uma estrutura maior e que deu também uma contribuição 

muito importante e um testemunho vivo na luta pela preservação do Meio 

Ambiente do Estado de Sergipe, tirando da cabeça das pessoas a ideia de que 

a Ecologia, de que luta pelo Meio Ambiente era coisa secundária, coisa de 

maluco. Na época nós não tínhamos muitos profissionais envolvidos, a maior 

parte diretamente envolvida era biólogo e químico. Hoje você vê a ecologia 

espalhada em todos os segmentos, inclusive no jornalismo, em todos os 

segmentos, psicologia ambiental, contabilidade ambiental, hoje o meio 

ambiente é transversal ao extremo. 

 

Percebe-se a importância dada pelo Genival Nunes, à questão da estrutura e 

também do foco da atuação, pois através de dados coletados em outras entrevistas, ele 

acredita que se a ASPAM tivesse uma estrutura mais organizada, com pessoas focadas 

exclusivamente na área ambiental, a potencialidade da ONG teria sido muito maior do 

que realmente foi. No caso do Pensar Verde o senhor Reinaldo Nunes, credita a falta de 

comprometimento de alguns participantes como fator fundamental para a falta de 

interesse, na verdade nas palavras de Reinaldo ―[...] as pessoas naquele momento ainda 

não tinham despertado para a causa ambiental como existe hoje, normalmente tinham 

um conhecimento muito superficial do assunto‖. Nas palavras do senhor Reinaldo 

Nunes, o movimento Pensar Verde carecia de maior organização, nunca teve sede 

própria, as reuniões eram em locais itinerantes, e contava com a ajuda de espaços de 

diretórios acadêmicos. Embora seja interessante perceber o grau de interesses dos 

participantes dos dois movimentos (Pensar Verde e ASPAM), pois se tratavam de 

estudioS do assunto, isso corrobora com a perspectiva de Hannigan (2009),  em função 

de todo um contexto institucional, é possível identificar um processo de cientifização da 
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problemática ambiental, devido à profissionalização das dimensões técnicas e científicas 

que foram fundamentais para a própria criação da identidade em Sergipe. 

Pode-se afirmar que as organizações não governamentais atuantes no Estado de 

Sergipe tiveram um perfil ―amador‖ em relação à estrutura organizacional e de 

profissionalismo em relação à coleta de dados técnicos para embasamento de discussões 

científicas, com grande representatividade e importância, pois foi nesse embrião 

constitutivo que surgiu a institucionalização do debate ambiental, e esses jovens tiveram 

uma vida longa na área ambiental do Estado, sendo responsáveis por várias 

modificações que ganharam contornos mais profissionais, a partir da década de 1990.  

 

4.3 - A estrutura das organizações na segunda fase do movimento ambiental em 

Sergipe (1992-1999) 

 

Os novos movimentos sociais no Brasil e, em especial em Sergipe, originam-se 

da implementação das estratégias de discussão, surgidas no seio das lutas 

reivindicatórias. Principalmente na luta pela condição de vida, de terra, de moradia e 

também pelo meio ambiente. Essas lutas ganharam contornos relacionados com a 

disputa entre os interesses da burguesia contra os interesses de uma minoria que 

simplesmente não está inserida no mercado.  

Na década de 1990 os governos do PSDB tiveram baixo nível de participação e 

mobilização da cidadania, ocasionando o enfraquecimento dos direitos trabalhistas. 

Nesse período o Brasil ampliou o consumo em massa e a desigualdade econômico-

social. Essas ações acabaram ocasionando crises na região. Para Gohn (2003) à medida 

que as políticas neoliberais vão se desencadeando, os movimentos também passaram a 

construir um entendimento sobre a questão de autonomia diferente do que existia nos 

anos 1980. Os novos movimentos organizados, surgem a partir de novas identidades 

sociais, ultrapassando o quadro institucional vigente, e exigindo o reconhecimento de 

categorias excluídas do jogo político e são, portanto, instrumentos de modificação deste 

jogo. 

De forma resumida, pode-se dizer que os movimentos sociais, acabam sendo 

uma reação resultante do conflito entre duas esferas da sociedade antagônicas ou não, e 

que de uma forma ou de outra, acabam propondo mudanças na vida social. No Brasil, 

assim como em toda a América latina, é muito fácil observar os impasses surgidos entre 

o interesse de democratização, a inércia do Estado e a própria estrutura capitalista. 
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Na década de 1990, as ONGS sergipanas tinham uma participação declarada dos 

intelectuais sergipanos, existia também uma proliferação das organizações formadas por 

técnicos
49

 que conheciam a fundo a causa ambiental, essas instituições acabam tendo 

forte influência, legitimando vários programas do Estado. Uma ação interessante 

surgida a partir da análise da atuação das ONGs ambientais na década de 1990. Em 

Sergipe, essas ONGs tiveram uma postura de associação com governos e também com 

as universidades, dividindo esforços e trabalhando em conjunto para benefícios mútuos.  

A partir do acesso aos estatutos de criação de algumas ONGs, o processo para 

formação era bastante simples. Primeiro os ambientalistas criavam um estatuto com as 

funções e os nomes de todos os integrantes da ONG, deixando clara qual a finalidade. 

Além disso, eram necessários outros dados menos importantes, como obrigação dos 

sócios, tempo de duração.  Quanto aos objetivos das ONGS, todas ONGs fundadas na 

década de 1990, tinham uma linha focada no preservacionismo e conservacionismo. 

Para fazer um contraponto entre as duas décadas Trevisol(2007, p.35) faz a 

seguinte análise.  

[...] Os anos 80 passou a sintetizar a revolução no associativismo civil em 

escala planetária, especialmente  a expansão das organizações ligadas aos 

direitos humanos, gênero, questões indígenas, meio ambiente, biodiversidade, 

educação, assistência humanitária, combate à pobreza e tantas outras. Nos 

anos 90, foi empregado para nomear o ―terceiro setor‖, o fenômeno ONGs e, 

especialmente, as redes e as interações locais e globais entre os movimentos e 

as organizações sociais.  

 

Pode-se afirmar que, a partir da década de 1990 no Brasil e no mundo, o meio 

ambiente adentrou de forma mais voraz nos planejamentos estratégicos das discussões 

ambientais, surgindo um movimento organizado, que facilmente poderia ser chamado 

de ambientalismo empresarial ou organizacional. A chave do discurso seria o conceito 

de desenvolvimento sustentável e sua aplicabilidade no mundo dos negócios, essa 

necessidade de equilibrar os fatores sociais, econômicos e ambientais, buscando a 

sustentabilidade coorporativa e influenciando todos os planos de negócios empresariais 

surgidos desde então. A partir dessa década, era possível identificar termos como meio 

ambiente, ecologia e desenvolvimento sustentável em quase todas as ―missões 

organizacionais― das empresas modernas. Desde então, todas as práticas sustentáveis 

fizeram surgir novos formatos de produção visando o menor desperdício e menores 

problemas ambientais para o homem. Alguns movimentos da década de 1980 como a 

                                                 
49 Ailton Francisco da Rocha, Ana Torres, Lício Valério Lima Vieira, Lidia Maass Reis, Valdineide Barbosa Santana 

dentre outros. 
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ASPAM e o Pensar Verde tiveram participação nesse período, embora no final da 

década tenham perdido sua força. A AMABA continuava lutando pelos interesses do 

bairro América, mas sem a mesma mobilização da década passada. Dois novos 

movimentos organizados tiveram uma grande importância na década e são considerados 

fundamentais para entender um pouco mais da discussão ambiental no Estado, o 

primeiro surge de uma ação comunitária o MOPEC em 1991 e quase no final da década 

em 1998 surge a ONG ÀGUA É VIDA, essas duas organizações tinham um profundo 

caráter contestatório. 

Alonso & Costa (2000); MACIEL, Débora (2007) em seu paper analisam que a 

temática ambiental ganhou espaço pós 1992, não apenas no movimento ambientalista, 

como era de se supor, mas também pela produção científica ter aumentado desde então, 

a mudança repentina de foco dos especialistas na área das ciências naturais, levou os 

autores a questionarem, se essa mudança foi originada pela facilidade de financiamento, 

ou pela visibilidade que as pesquisas poderiam dar ao pesquisador. 

 

            Em termos organizacionais, as duas ONGs (Mopec e Àgua é Vida), mesmo 

tendo em seus estatutos uma divisão com diretores, organogramas e fluxogramas, essa 

visão planejada e administrativa, nunca saiu do ―papel‖, embora nessa década já fosse 

possível observar o surgimento de diversas ONGs organizadas, com recursos oriundos 

das mais diversas fontes em outras regiões brasileiras, e também do início da chegada 

das ONGs ―multinacionais‖ como o WWF e o Grenpeace. A partir da visão da ECO 92, 

na visão de Trevisol (2007, p.81) ― [...] as demais ONGs, especialmente as nacionais, 

tiveram oportunidade de trocar experiências e formar novos vínculos com outras 

entidades e agências de financiamento‖. As duas ONGs sergipanas não conseguiam 

recursos para aumentar sua participação, de acordo com o pensamento do senhor 

Lisaldo Vieira ( MOPEC) que acredita que o principal problema foi o próprio formato 

das ONGs, no primeiro momento elas lutavam contra a opressão do Estado e também de 

grupos econômicos importantes. Na ótica de Peruzzo (1998, p.148 ―[...]os movimentos 

sociais populares brasileiros estão construindo algo de ―novo‖, expressando interesses 

coletivos que trazem em seu interior um esforço pela autonomia e ―por que fazer‖ 

democrático, num novo espaço de ação política, contribuindo, assim, para a elaboração 

de outros valores‖. O Mopec pode ser considerado o principal movimento social na área 

ambiental surgido em Sergipe. 

           Através de dados colhidos nas entrevistas com o Senhor Lisaldo Vieira e na 
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análise de documentos do grupo, traçando um rápido histórico do movimento, é 

importante destacar que o Movimento Popular Ecológico de Sergipe surgiu como uma 

concretização, em Sergipe, da Proposta do Primeiro Encontro de Agentes de Projetos, 

da Coordenadoria Ecumênica de Serviços (CESE), em Salvador (BA), onde o tema 

principal do encontro esteva relacionado com o meio ambiente. Estiveram presentes 

nesse encontro dois representantes do Movimento popular de Sergipe, que suscitaram 

no Estado essas mesmas discussões sobre lutas populares e o problema ecológico, assim 

formou-se uma articulação de pessoas interessadas neste tema durante todo o final de 

1989 e início de 1990, até que foi organizada a proposta de realização do 1º Seminário 

sobre o mesmo tema do encontro da CESE: Meio Ambiente e Organização Popular, 

dentro da Realidade de Sergipe.  

Pelas palavras do senhor Lisaldo Vieira, após essa reunião, surgiu uma 

coordenação que foi composta principalmente por lideranças de comunidades de 

bairros, principalmente do São Conrado, Bairro América, Coroa do Meio, Augusto 

Franco, entre outros. Essa presença de lideranças comunitárias no movimento deveu-se 

à própria proposta de inter-relacionar a questão social com a defesa do meio ambiente, 

que foi estabelecido como princípio básico do MOPEC. Uma questão importante trazida 

pelo senhor Lisaldo Vieira foi a sua participação na luta pelo fechamento da fábrica de 

cimento Portland pela AMABA. Embora ele não tenha oficialmente participado do 

grupo, essa ajuda de integrantes com outros grupos é algo bastante comum no meio 

ambiente em Sergipe. 

O trabalho do MOPEC no bairro São Conrado, em escolas e comunidades com 

problemas de ordem sócioambientais, começou a partir da articulação de um grupo de 

ambientalistas do local, denominado "SOS - São Conrado", que já desenvolvia uma luta 

ambientalista desde o início do ano de 1990, contra a poluição atmosférica oriunda de 

uma lagoa de estabilização existente no Distrito Industrial de Aracaju, localizada nas 

imediações do bairro.  Além disso, havia também um transbordamento dos resíduos da 

referida lagoa que poluía grande extensão de mangues e do Rio Poxim que servia a 

inúmeras famílias de pescadores da área. Somado à poluição, perdura uma acelerada 

destruição dos manguezais na área por aterros, desmate, poluição e até por lixeiras; a 

especulação imobiliária presente no bairro explora a população com altos aluguéis das 

casas erguidas nos aterros e ajuda a extinguir o manguezal diariamente. Várias ações 

foram desenvolvidas pelo MOPEC junto ao grupo de base do bairro, o "SOS São 
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Conrado", dentre elas destacam-se duas manifestações contra a poluição da lagoa de 

estabilização do Distrito Industrial, com entrega de um abaixo assinado para a CODISE 

(Campanha de Desenvolvimento de Sergipe), no dia 22 de abril de 1990- Dia da Terra - 

e no dia 22 de abril de 1991- ato em defesa dos manguezais, no dia 04 de junho de 

1991, constantes denúncias na imprensa sobre a poluição no rio Poxim e da lagoa de 

estabilização e reivindicações junto à Prefeitura Municipal de Aracaju, para melhorias 

nos serviços básicos, no bairro, como saneamento básico e calçamento das ruas. 

Segundo sua principal liderança, o MOPEC surge em 1991 com a missão de dar mais 

visibilidade às questões ambientais no Estado de Sergipe, principalmente olhando os 

movimentos de base e comunitários. 

 

É imprescindível analisar que a partir do aumento da pressão ambiental, diversos 

atores sociais em outros Estados, e de forma mais tímida em Sergipe, começaram a 

ganhar espaço na mídia com seus discursos sensibilizantes da causas socioambientais.A 

partir desse ―movimento‖ e com o acúmulo de mobilizações e pressões dezenas de 

ações públicas foram criadas para atender as demandas dos grupos atingidos. A partir da 

década de 1990, o ambientalismo, em Sergipe, sofreu as mudanças trazidas pelo 

neoliberalismo, as modificações na estrutura do Estado que criou agências reguladoras, 

e instâncias mais descentralizadas que incentivavam a participação da sociedade civil 

nas diversas esferas de descentralização política, esses sujeitos coletivos ganharam 

importância estratégica, como partícipes do processo, dando aval para as ações públicas. 

Esse processo neoliberal ainda ganhou contornos mais profundos com o governo do PT, 

que aumentou a quantidade de intelectuais ―orgânicos‖ nas esferas estatais, além da 

cooptação de lideranças ambientais para atuar em cargos comissionados do Estado.  

Diversos profissionais de órgãos federais também adentraram na esfera estadual, 

principalmente oriundos do IBAMA e do INCRA, assumindo postos comissionados na 

secretaria de meio ambiente e recursos hídricos.  

 Durante toda a década de 1990, o que foi mais sentido no movimento ambiental 

em Sergipe foi uma mudança repentina de posicionamento. Em alguns momentos, as 

ONGs partiam para o ‗confronto― direto ao lado das comunidades, em outras 

circunstâncias o que se observou foi à assimilação do discurso político dos partidos que 

dominavam o Estado essa postura já alertada por Touraine (2001). Essa questão é 

fundamental para entender o movimento ambiental no Estado de Sergipe, pois devido 

ao próprio formato primário das ONGs, não existia uma separação entre os interesses 
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das lideranças e os interesses do grupo, no caso do MOPEC, antes da fundação 

propriamente dita do grupo, a sua principal liderança já havia em 1987 participado da 

fundação do Partido Verde em Sergipe, sendo inclusive candidato a alguns cargos 

eletivos, embora a partir da década de 1990 ele já tivesse adentrado no PT. No caso da 

ONG Água é vida, algo semelhante aconteceu. O senhor Luis Alberto Palomares 

trabalhou em algumas prefeituras antes da criação do próprio movimento, sendo um 

sujeito extremamente combativo em se tratando das questões ambientais. Então, é 

importante fazer esse contraponto. De um lado existia uma crítica aos governos 

estabelecidos, e, de outro lado, existia também um real interesse na tomada do poder, o 

que configurava os movimentos ambientais em Sergipe na sua segunda fase, como 

movimentos de esquerda.  Nessa perspectiva Théry (2000, p.37) 

 

Em outras palavras, tais condicionalidades delimitam o espaço e os termos dos 

conflitos de classes e de interesses dos atores internos. Condicionam o 

reconhecimento e o cumprimento das condicionalidades, isto é, adotam 

conceitos, métodos, importam mecanismos, criam formas de operacionalizar as 

metas de políticas públicas 

 

 A partir dessa percepção de Théry, é importante falar da fundação da ONG Água 

é Vida, a partir de documentos colhidos das entrevistas com o senhor Luiz Alberto 

Palomares. A Ong Água é Vida foi fundada em 1998, por uma iniciativa do Professor 

Luiz Alberto Palomares e outras pessoas que tinham o meio ambiente como foco de 

discussão, sendo que o professor Palomares tornou-se em pouco tempo a principal 

liderança do movimento. Embora em 2011, sua esposa estivesse como diretora da 

OSCIP, ele continua sendo o principal mentor da organização. Segundo o professor 

Palomares, o principal motivo que levou a formação e organização da ONG de Defesa 

do Meio Ambiente Água é Vida foi o grande descaso pelas causas ambientais em 

Estância. Nas próprias palavras do senhor Palomares, ―existia um descaso por parte dos 

administradores públicos e dos empresários com relação à preservação do Meio 

Ambiente e com a melhoria da qualidade de vida do ser humano‖.  

A principal missão da OSCIP foi a denúncia de todo o tipo de crime ambiental 

praticado nos domínios do Estado de Sergipe. A organização tem sede desde em 1998 

na cidade de Estância
50

 e continua em funcionamento em 2011. Atualmente conta 

                                                 
50Segundo dados colhidos na prefeitura de Estância, o Município está situado ao Sudeste do Estado, integrando a 

micro-região do litoral Sul Sergipano, ficando a 70 km de Aracaju, sendo banhado pelos rios Rio São Francisco , Rio 

Piauí e Rio Real. 
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apenas com uma equipe de três pessoas, uma advogada, a presidente da OSCIP que é a 

esposa do professor Palomares e o próprio Luiz Aberto Palomares. Que alerta para o 

problema, de que não é fácil buscar voluntários para a causa ambiental, pois a partir de 

seus posicionamentos contrários à fortes grupos econômicos e políticos locais, existe 

um temor em fazer parte das ações da ONG.  

A ONG Água é vida, ainda desenvolvia diversas ações de monitoramento 

ambiental e principalmente de educação ambiental no município de Estância. Em sua 

organização, podemos observar ainda uma precariedade nas ações, devido, 

principalmente à falta de um corpo técnico mais especializado, pois a ONG contava 

apenas com um profissional que tem formação técnica na área, isso dificultou bastante a 

profissionalização do grupo. Não existiu uma gestão mais organizada, pois embora seja 

uma OSCIP, ninguém recebeu salário da instituição, sendo assim, as ações propostas 

pela organização foram bastante resumidas a atuação pontuais, devido a essas 

características, a instituição teve grande dificuldade de buscar subsídios em editais 

públicos. Essa dificuldade de gestão foi a tônica das instituições surgidas na década de 

1990. 

 Evidentemente que esse posicionamento estratégico do movimento em Sergipe, 

também tinha forte ligação com o momento histórico do movimento ambiental no 

mundo, pois o meio ambiente agora não era mais uma alternativa radical frente a um 

mundo em degradação, o ambientalismo pós 1987 começam a vivenciar a era do 

desenvolvimento econômico associado a uma proteção ambiental. O conceito de 

desenvolvimento sustentável trouxe em seu cerne, um viés profundamente pacífico em 

relação ao sistema capitalista, a ação era de não enfrentamento.  

O MOPEC- Movimento popular Ecológico foi a entidade com o maior 

participação no Estado, tanto que ela é citada por quase todos os entrevistados, no 

período de abordagem da pesquisa. A ONG surgiu em 1991 e cresceu como um 

movimento popular de base, diferente da OSCIP Água é vida, o MOPEC não surgiu 

com um público elitizado, foram pessoas mais humildes financeiramente que montaram 

a estrutura da organização. As demandas surgiam a partir das lutas comunitárias que 

tinham um viés socioambiental, fundadas em uma premissa de defesa do meio ambiente 

associada, de uma real melhoria de vida, eram objetivos também do MOPEC o 

desenvolvimento de ações educativas, criação de eventos ligados a área ambiental e à 

congregação com outras entidades ambientais do Brasil.  
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Ainda em relação ao MOPEC alguns dados chamam a atenção, primeiramente 

sua forte atuação nos principais eventos relacionados ao meio ambiente em Aracaju, 

sempre ativo nas semanas de meio ambiente, e também nas atividades de preservação 

do Rio Sergipe, o grupo já chegou a ter sete coordenadores com projetos diferentes, e 

tem uma forte articulação com outros movimentos populares, tendo membros indígenas 

e quilombolas, e também forte ação no interior do Estado, principalmente nas cidades 

de Estância, Itabaiana, Porto da Folha e Capela.  

Os movimentos sociais organizados foram a partir da década de 1990, a voz 

mais representativa da sociedade civil no tocante à questão ambiental em Sergipe, 

diversas ONGs surgiram nesse período, reformulando a própria concepção de cidadania, 

e das contradições do conceito de estado democrático.  Embora existissem nesse 

período diversas organizações que começavam a travar trabalhos mais voltados para 

questão socioambiental no Estado. O movimento ambiental, nessa década, em relação 

aos veículos de comunicação, ficou isolado a algumas ações pontuais de alguns 

jornalistas ou intelectuais Sergipanos, se destacando nesse momento a figura de 

Osmário Santos
51

, tendo sido um dos principais defensores do meio ambiente no Estado 

de Sergipe e servindo de divulgador da causa ambiental em dezenas de veículos de 

comunicação.  

Enquanto as ONGs ambientais ganharam uma conotação mais profissional em 

todo o Brasil. A própria estrutura centralizadora e hierárquica das organizações não 

governamentais não permitia uma discussão mais aprofundada por parte de todos os 

integrantes das instituições.  Interessante foi observar que em Sergipe, aparentemente 

apenas o MOPEC, a ASPAM e a ONG água é vida buscaram tomar uma atitude de 

resistência às parcerias, e aos apoios institucionais e os convênios interstitucionais. 

Embora tenham realizado importantes articulações políticas, houve pouca aproximação 

com a iniciativa privada e com o Estado. Não houve nenhum outro destaque em relação 

a outras organizações atuantes no período e mesmo a ONG Pensar Verde acabou 

perdendo sua força na década de 1990, segundo as palavras da sua própria liderança.  

Em termos eletivos, embora como já relatado alguns ambientalistas começaram 

a tentar ganhar cargos eletivos, não houve na década de 1990 nenhum avanço em 

relação à vitória nas urnas, talvez um dos poucos parlamentares que usava a questão 

                                                 
51 Osmário Santos é bacharel em Comunicação Social, habilitação Jornalismo, pelas Faculdades Integradas 

Tiradentes e pós-graduado "Lato Sensu", especialização em Jornalismo Político e Econômico, pela Universidade 

Tiradentes autor de projetos importantes para a questão ambiental no Estado de Sergipe, principalmente lutando pela 

defesa dos rios da capital. 
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ambiental como plataforma eleitoral era o então deputado Marcelo Deda (entrevista em 

Anexo), mesmo assim de maneira tímida, pois esse discurso ainda não representava algo 

que pudesse modificar a votação em Sergipe. 

Analisando mais diretamente as ONGs sergipanas nas décadas de 1980 e 1990, 

percebe-se que todos os seus voluntários e mesmo os diretores continuaram traçando 

uma carreira profissional para manter seu sustento, o senhor Genival Nunes da ASPAM 

continuou sendo professor de Biologia. O senhor Lizaldo do MOPEC continuou sendo 

servidor técnico da UFS e o senhor Palomares da ―água é vida‖ continuou sendo 

professor de Educação Física, essas lideranças juntamente com os voluntários mais 

presentes, não tiveram como foco a ONG, sendo apenas um trabalho paralelo das suas 

ocupações.  

Ainda nessa perspectiva Scherer-Warren (1999, p. 31) afirma ―[...]Refiro-me a 

ONG que tem como finalidade melhorar ou fortalecer a própria sociedade civil, 

objetivando provocar micro transformações, locais ou no cotidiano ou macro 

transformações, mais globais ou sistêmicas‖. Uma questão interessante no tocante às 

associações em Sergipe na década de 1980, é que o interesse maior dessas instituições 

era a legitimidade e a representatividade de seus lideres na esfera pública. Esse 

reconhecimento não poderia ser dado a partir da ação de outros integrantes, pois as 

associações tinham muita dificuldade de atrair voluntários, em parte pela própria 

letargia dos sergipanos, e também devido a uma pequena sensibilização para a causa 

ambiental. 

No Estado de Sergipe as organizações surgidas na década de 1980 (Amaba, 

Aspan e Mopec), que poderiam ser chamadas de ONGs ou associações, eram movidas 

pelos ideais de pessoas das mais variadas classes sociais, mas com fortes influências da 

preocupação planetária traduzida na grande mídia, e quem de forma bastante tímida foi 

reproduzida pela imprensa local.  Na percepção de Leff (2006, 458)― [...] os grupos 

ambientalistas nem sempre se identificam com uma classe, um partido ou um extrato 

social. È um movimento que atravessa, com diferentes linhas de tensão, todo o tecido 

social‖. As pressões internacionais influenciaram as práticas nacionais, e o discurso 

sustentável começou a criar programas específicos do governo, os manifestantes 

sergipanos foram influenciados por todo clima que estava instalado no planeta. Essas 

primeiras associações tiveram, além da importância história de iniciar a discussão 

relacionada com o meio ambiente no Estado, a função de apoiar os movimentos 

populares surgidos nesse período. Essas primeiras instituições denotaram grande 
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pressão social, pois chamaram a atenção para um problema existente em Sergipe, e 

também tiveram a possibilidade de influenciar as políticas governamentais, tanto no 

tocante às necessidades emergenciais do meio ambiente em Sergipe, como na 

conscientização para problemas mais ―globais‖. Esse despertar gerou frutos em todas as 

décadas seguintes.  

É importante, entretanto ressaltar, que as ONGs ambientalistas em Sergipe nessa 

segunda fase não tiveram uma grande expressão social, embora tenham alertado a 

população para diversos problemas ambientais existentes. Essas organizações não 

ganharam um grande espaço na mídia (embora em entrevistas, o senhor Lisaldo Vieira 

acredite que tenha conseguido), e suas ações atraíram grande número de simpatizantes 

Durante a investigação, um dos principais interesses da pesquisa foi identificar 

quais as formas de ação mais comuns, a estrutura hierárquica e principalmente as 

relações entre as organizações, o judiciário, o executivo e o legislativo sergipano.  Após 

1992, foi possível observar que a questão ambiental em Sergipe, ainda que não tenha 

conseguido mais espaço na mídia, ganhou mais legitimidade social e foi incorporada às 

demandas da sociedade civil, nos partidos políticos, a ―ala‖ ambiental ganhou 

visibilidade, e, conseqüentemente, na esfera do poder estatal começaram a aparecer as 

lideranças e seu poder de assimilação.  

As associações (ASPAM, MOPEC e AMABA) tinham uma premissa de 

afastamento dos interesses governamentais brasileiros. A atuação dessas organizações 

foi mais focada na agitação da sociedade civil ficando mais perto das demandas reais da 

população, pois, nesse primeiro momento, era claro que a função das organizações não 

estava como substitutas ou concorrentes das ações do Estado, mas como entidades 

capazes de criticar os caminhos (in)sustentáveis, dando novas contribuições através de 

propostas reais para a política governamental e que possibilitariam mudanças sociais 

para as populações mais humildes. Essa percepção, na verdade, vinha de encontro ao 

pensamento de que as primeiras organizações eram elitizadas e não estavam envolvidas 

com os movimentos populares. Nas palavras de Leff (2006, p.458) ―[...] por outro lado o 

Meio Ambiente se articula com outros movimentos e organizações políticas dentro das 

organizações populares e das classes trabalhadoras, de camponeses, operários, grupos 

indígenas e das classes médias‖. Após o estudo das organizações que surgiram na 

década de 1980 e 1990 em Sergipe, observou-se de forma resumida, que elas tinham 

como foco o benefício da população em geral, não buscavam auxiliar um grupo 

especifico, e nasceram de uma ação propositiva em relação ao Estado.  
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A questão ambiental não teve nenhuma importância na definição dos 

alinhamentos e das preferências da eleição presidencial de outubro de 1994: 

nenhum dos quatro candidatos principais (Cardoso, Lula, Amin e Brizola) 

deu o menor destaque à proteção ambiental na sua campanha eleitoral 

(embora Cardoso e, particularmente, Lula tenham dado alguma consideração 

no programa escrito). Aproximadamente 2/3 dos ambientalistas votaram por 

Lula e 1/3 por Cardoso. A mobilização dos ambientalistas na campanha 

eleitoral foi limitada, porém teve alguma importância em algumas eleições 

para governador e deputados federais e estaduais. (VIOLA, 1998, p. 12) 

 

Em 1996, surge a Rede de Educação Ambiental de Sergipe (REASE), durante a 

realização do I Encontro de Professores Sensibilizados em Educação Ambiental do 

Estado de Sergipe, quando técnicos do IBAMA, da SEMARH (na época SEMA) e da 

SEED articularam a criação da rede.  

A REASE se configurava com uma soma de intenção coletiva entre os seus 

vários elos (organizações e pessoas) e parceiros, a fim de consolidar ações que 

permitam estabelecer uma nova consciência com o meio ambiente. Essa política de 

atrair não apenas organizações, mas também educadores ambientais sem participação 

em ONGs ou Órgãos ligados ao Estado foi importante para entender o Meio Ambiente 

em Sergipe.   

A proposta da REASE era formar uma clara compreensão da importância da 

interdependência entre os aspectos econômicos, sociais, ecológicos e políticos, 

proporcionar novas formas de conduta dos indivíduos fazendo-os adquirir novos valores 

no que diz respeito ao meio ambiente. A Rede já nasce com uma proposta arrojada de 

comunicação para aumentar as condições de disseminação de conhecimento dentro da 

Educação Ambiental em Sergipe. Os grupos ambientais sergipanos acabaram se 

envolvendo com a REASE, ora buscando uma maior aproximação com atores 

diretamente envolvidos com a causa, em outros momentos buscando legitimidade e 

maior poder, enquanto representantes legítimos da sociedade. 

Segundo dados oriundos do próprio Ministério do Meio Ambiente 

 

Instituída em 1999 (Decreto Estadual 18509/99), a CIEA-SE foi revista no 

ano seguinte (Decreto Estadual 18833/00), mas se manteve como instância 

basicamente governamental, caindo em inatividade posteriormente. Por outro 

lado, houve em Sergipe a construção participativa de uma política estadual de 

EA, que, no entanto, até o final de 2006, não tinha ―saído do papel‖. A Rede 

de EA de Sergipe (Rease) existe desde 1996 e, dez anos mais tarde, em 

agosto de 2006, realizaria o Seminário de Reestruturação da Rease, com 

apoio da OG-PNEA, para rediscutir sua estrutura e planejamento. 

(BRASIL, 2008, p.249) 
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A REASE tinha a proposta de assumir a comissão de frente na Educação 

Ambiental em Sergipe. Essa rede teve profunda participação, embora a partir de 2007 

aparentemente tenha perdido sua força. A REASE foi construída no esforço coletivo e 

tinha a opção de não se configurar em rede não formalizada juridicamente até mesmo 

para dar vazão à potencialidade do indivíduo e garantir a autonomia e independência de 

suas organizações afiliadas, essa questão da dependência é bastante polêmica, pois 

pensar em liberdade de expressão é algo complexo, principalmente devido ao tamanho 

do Estado de Sergipe, e ao pequeno número de interlocutores ligados ao meio ambiente.  

Os recursos captados, bem como as parcerias juridicamente constituídas, seriam 

assinadas por uma organização membro que tivesse documentação necessária para tal 

ação. Fizeram parte da REASE a maior parte das ONGs Ambientalistas do Estado de 

Sergipe, o IBAMA, as Secretarias de Educação do Município e do Estado, a Secretaria 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do governo do Estado de Sergipe, a 

Universidade Federal de Sergipe, a CODEVASF e outras instituições que tiveram 

participação na área ambiental no Estado. 

 

É possível afirmar que o movimento ambiental em Sergipe, a partir da década de 

2000, ganhou contornos de pluralização e também da heterogeneidade em função das 

novas identidades sociais surgidas. Assim, embora existisse por trás do movimento uma 

percepção de uma crítica mais aprofundada da sociedade e da sua posição frente ao 

capitalismo, por outro lado existia uma profunda dependência do Estado e das empresas 

privadas. No próximo tópico analisa-se o movimento a partir das mudanças que 

surgiram nesse período, principalmente devido à lei do Terceiro Setor que veio mudar a 

relação entre o Estado e as ONGs no Brasil. 

 

4.4 - A estrutura das organizações terceira fase do movimento ambiental em 

Sergipe (2000-2011) 

 

A partir da Lei 9.790 de 23/03/99, também conhecida como lei do ―terceiro 

setor‖, o ministério da justiça criou um título para justificar a existência de um termo de 

parceria entre o governo e as ONGS, tanto nas esferas federais, estaduais e municipais, 

quanto na relação com as autarquias e mais recentemente com as agências reguladoras. 

A partir dessa lei, toda associações de direito privado sem fins lucrativos são 

qualificadas pelo poder público como OSCIP, a partir da leitura de (Barbosa 2001; 

Ferrarezi 2003; Ferrarezi 2002). 
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Ao adequar seus estatutos à Lei,  podem formalizar parcerias com o governo. 

Para isso, é preciso que o estatuto da instituição seja aprovado pelo Ministério da 

Justiça, em outras palavras teoricamente qualquer organização não governamental 

poderia ser considerada uma potencial OSCIP, desde que tivesse cumprido as premissas 

legais. 

De acordo com Sherer- Warem (1999, p.31)  

 
[...] do ponto de vista formal, as ONGs são agrupamentos coletivos com 

alguma institucionalidade, as quais se definem como: Entidades privadas com 

fins públicos e sem fins lucrativos e contando com alguma participação 

voluntária (engajamento não-remunerado, pelo menos do conselho diretor)‖. 

 

O movimento ambiental em Sergipe, a partir do final da década de 1990, ganhou 

contornos mais profissionalizados. A interdisciplinaridade ou transdiciplinaridade típica 

dos novos movimentos, alimenta a junção entre as entidades ambientalistas e o 

ambientalistas ―independentes‖ começam a penetrar em outras dinâmicas 

organizacionais e estruturais. Os grupos científicos começam a ganhar corpo na UFS – 

Universidade Federal de Sergipe, no então CEFET – Escola Técnica Federal de Sergipe 

e na UNIT- Universidade Tiradentes. O Programa de Desenvolvimento e Meio 

Ambiente - PRODEMA está consolidado na UFS. Um dos melhores cursos de 

Geografia do Brasil está localizado em Sergipe, redes ambientais com a Rease – Rede 

de Educação Ambiental de Sergipe tem atuação no Estado e todas essas ações tem 

ligações com empresas estatais e privadas. Essa atuação em redes foi debatida por 

alguns autores , como (Machado 2007; Oliveira 2006, 2007). 

Nessa década também tem-se a popularização da internet no Estado de Sergipe 

as organizações começam a fazer suas divulgações na rede, pois, agora qualquer pessoa 

poderia ser ―jornalista‖. O novo formato força instituições conhecidas na cidade de 

Aracaju a mudarem sua estratégia e buscarem um novo formato de comunicação. 

O ambientalismo ganhou força em outros movimentos do Estado, tendo 

aproximação com o Movimento Sem-Terra - MST em seu projeto de Educação 

Ambiental para os jovens camponeses. Grupos que não estavam focados diretamente ao 

meio ambiente começam a aceitar projetos ligados à causa ambiental. Houve uma real 

aproximação entre o meio ambiente e a luta sindical, principalmente no tocante aos 

bancários e professores. Duas figuras despontam nesse período, o senhor ―Chico 
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Buxinho‖
52

, e a senhora Ana Lúcia
53

, que anos mais tarde colocariam em suas pautas 

questões ligadas diretamente ao movimento ambiental. 

Dados coletados através de pesquisas 2008
54

, contabilizam 2100 organizações 

não governamentais no Estado, incluindo nessa contagem, todas as associações, 

fundações e igrejas, além das outras entidades, sendo que apenas 32 tinham a temática 

ambiental em seus propósitos. Foram observadas uma a uma, cada missão (razão de ser 

da organização) amparada a percepção de planejamento estratégico de cada instituição. 

A partir dessas missões, foi possível identificar quais os objetivos principais das 

organizações, possibilitando comparar se o discurso combinava com a prática. 

A maior parte dessas ONGs não tinha sede, não tinha equipe profissionalizada, 

não tinha estatuto ou qualquer outra prova jurídica de existência. Eram instituições 

amadoras, que despertavam a atenção do público por certos instantes e logo depois 

perdiam completamente o rumo. Os voluntários normalmente tinham alto Turnover
55

, 

nas reuniões, além do absenteísmo ser bastante alto, o entusiasmo inicial era trocado por 

uma grande decepção. 

A troca de informações entre as ONGs ambientais locais e ONGs nacionais e 

internacionais aumentou devido primeiramente à internet e ao grande número de fóruns, 

e conselhos diretivos, comitês de bacias, planos diretores, agendas 21, planejamentos 

participativos, conselhos de APAS e outras atividade que surgiram nesse período. Essas 

ONGs saíram do perfil de instituições de denúncia, e começam a buscar objetivos mais 

concretos, ao invés de apenas apontar problemas. Elas se transformam em realizadoras e 

idealizadoras de projetos. As ONGs começam a buscar segmentos específicos de 

mercado para continuar atuando, exemplo disso é a Sociedade Semear, que se considera 

uma ONG de estudos múltiplos e fomentadoras de propostas da sociedade civil. Então 

as ONGs sergipanas também têm em seus quadros consultores especialistas na gestão de 

capacitações, eventos, cursos e outras atividades. 

 Estrategicamente uma das principais ―vantagens‖ de se tornar uma OSCIP é a 

possibilidade de remunerar seus dirigentes e, mesmo assim, continuar usufruindo dos 

benéficos fiscais. Na teoria, o surgimento das OSCIPS, acabou gerando uma 

                                                 
52 Francisco dos Santos (Chico Buchinho), em 2011 era subsecretário de Articulação com os Movimentos Sociais e 

Sindicais e antigo sindicalista e defensor da causa ambiental no Estado. 
53 Em 2011 era Deputada Estadual, com forte presença nas discussões ambientais do Estado. 
54 Pesquisa realizada pelo pesquisador, juntamente com o diretor da OSCIP Instituto Árvore, o senhor Carlos Eduardo 

Silva, entre os anos de 2005 e 2008. 
5555 Na área de Recursos Humanos seria a troca excessiva de funcionários ou no caso da ONGs de voluntários, que 

acabam perdendo a motivação para continuar no grupo. 
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possibilidade de aumentar a transparência administrativa, além de uma maior agilidade 

e velocidade na execução dos serviços e na prestação de contas, associada à 

possibilidade de planejar e analisar os resultados de maneira mais profissionalizada. 

 

A lei do Terceiro Setor foi criticada por Montaño (2005, p.47)  

 
[...] esta parceria entre o Estado e as ―organizações sociais‖ (instituída 

mediante a Lei n 9.790, de 23 de março de 1999), mais do que um estimulo 

estatal para a ação cidadã, representa a desresponsabilização do Estado da 

resposta à ―questão social‖ e sua transferência para o setor privado 

(privatização), seja para fins privados (visando o lucro), seja para fins 

públicos.  

 

 As organizações surgidas a partir de 2000 em Sergipe, já são criadas com foco 

voltado para obter recursos oriundos do FNMA-Fundo Nacional de Meio Ambiente e 

também das empresas privadas que ―patrocinam‖ as organizações, o próprio Ministério 

do Meio Ambiente, torna-se parceiro das organizações, funcionando hora como 

mediador, em outros momentos em total parceria. O objetivo já está ligado diretamente 

à estrutura administrativa de cada organização.   

  Uma importante divisão para essa pesquisa surgiu da perspectiva de Scherer-

Warren (1999, p. 69 e 70), onde a autora classifica categorias de organizações não 

governamentais como ONGs, internacionais como Greenpeace e nacionais como a 

Fundação Mata Atlântica, sendo ―organismos privados com fins públicos‖, a partir 

dessa premissa poderíamos incluir o MOPEC, a ASPAM, O CICLO URBANO, A ONG 

ÁGUA É VIDA. A autora ainda tipifica as OIGS, que são organizações intra 

governamentais, e não atuam apenas como idealizadoras de ações estatais, mas também 

abrem espaço para a comunidade participar, essas OIGS atuam de forma global, a 

autora cita o exemplo da UNCED (conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento) que foi a organizadora das conferências internacionais, 

como a Rio 92, e mediadora entre ações governamentais e a sociedade civil. Ainda 

dentro das tipificações, existem o que autora chama de MECs, que seriam movimentos 

ecologistas comunitários que se formam quando atores diversos (organizações de base, 

associações de bairro, ONGs locais e outros cidadãos) se articulam em torno de um 

problema socioambiental local. Nessa conceituação, pode-se incluir aqui a AMABA, 

sendo os MENs os movimentos ecologistas nacionais, a partir da articulação entre as 

ONGS, os movimentos ambientalistas e os cidadãos, quando essa ação se dá em escala 

nacional, como exemplo a autora cita o Fórum Brasileiro de ONGS e movimentos 
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sociais, por fim a autora tipifica as METs que seriam os movimentos transnacionais que 

seriam as redes transnacionais que são mobilizadas como força de pressão. 

Ao analisar as ONGs sergipanas, seria possível acrescentar os ―fins políticos‖ 

dessas organizações surgidas após o final da década de 1990. Na ótica de Montaño 

(2005, p.57) 

As chamadas organizações não-governamentais (ONGs), quando hoje 

passam a ser financiadas por entidades, muitas destas de caráter 

governamental, por meio de parcerias, ou quando são contratadas pelo Estado 

(federal, estadual e municipal), para desempenhar, de forma terceirizada, as 

funções a ele atribuídas, não parecem fiéis a seu dito caráter ―não-

governamental‖ e à sua condição de ―autogovernada‖.  

 

Em outra lista bastante interessante para o movimento ambiental no Brasil, é a 

ECOLISTA. Em pesquisas realizadas em 2010-2011, pode-se confirmar que apenas 

cinco instituições tinham cadastro na ECOLISTA, sendo elas: Grupo de Estudo de 

Elasmobrânquios de Sergipe – GEES, Instituto de Desenvolvimento Sócio-Econômico, 

Científico, Ambiental e Tecnológico - Parque dos Falcões, Instituto Socioambiental 

Árvore – Árvore, Movimento Popular Ecológico de Sergipe – MOPEC e a Sociedade de 

Estudos Múltiplos, Ecológico e de Artes - SOCIEDADE SEMEAR, sendo que diversas 

ONGs citadas na pesquisa, não foram cadastradas pela lista. Em pesquisas realizadas em 

documentos do Ministério da Justiça, ainda foi possível registrar algumas outras 

OSCIPs com ações pontuais no Estado, tais como a ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA DO 

MUNICÍPIO DE CAPELA – AEMC E O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE 

PRESERVAÇÃO À NATUREZA – IMBA, mas sem uma ação mais contundente que 

justificasse um aprofundamento na pesquisa. 

Outra ONG que chamou a atenção na pesquisa foi o Centro Dom José Brandão 

de Castro, devido a certa exposição midiática, mas quando investigou-se o seu principal 

objetivo, foi verificado que a instituição focava contribuir para o fortalecimento das 

formas de organização e qualificação dos trabalhadores rurais sergipanos na luta pela 

superação da exclusão social. Essa instituição tinha o meio ambiente apenas com um 

dos temas transversais, mas não desenvolvia uma ação mais focada na área. Essa 

inclusive era a tônica de outras instituições que aparecem em cadastros nacionais, elas 

tem atuação bem limitada dentro da esfera ambiental, e não têm uma liderança que 

desponte para a sociedade.  

Torna-se fundamental tentar diferenciar as ONGs e sua atuação durante toda a 

década, pois com o surgimento de OSCIPs organizadas como a sociedade Semear, por 

exemplo, que contava em seu organograma com profissionais experientes e com forte 
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predomínio de influências políticas, no caso especifico da sociedade Semear, a grande 

influência vem do PT. É interessante observar o pensamento de Coutinho (2005, p. 

135), quando conclui em sua tese ―Não será local aquilo que está articulado com ou 

subordinado ao Estado, como empresas, instituições públicas e organizações não 

governamentais que dependem de financiamento estatal para sua ação e seus projetos.‖. 

Interessante também, é analisar a dicotomia existente entre as organizações, os partidos 

políticos e os sindicatos. Nessa tríade é possível observar fortes elementos de junção das 

missões estratégicas relacionadas com o Meio Ambiente, pois os participantes das 

organizações não governamentais, ora participam ativamente do movimento ambiental 

ora voltam sua atenção para o seus sindicatos ou partidos, e mudavam completamente o 

foco de ―combate‖. Nessa discussão Castells (2008, p.163) ―lembra que o 

ambientalismo não pode ser considerado meramente um movimento de conscientização. 

Desde o início, procurou exercer influência na legislação e nas atitudes tomadas pelos 

governos‖. Essa postura foi constante no movimento ambiental em Sergipe. 

Um pensamento que chama bastante a atenção é discutido por Loureiro (2006, 

p.132)  

O senso comum do discurso hegemônico ambientalista (pragmático e 

tecnocrático), para desqualificar a militância ambientalista de combate, 

costuma usar o chavão de que é preciso propor projetos para que as soluções 

se concretizem e, para isso, é preciso que as pessoas que participam das 

ONGs se profissionalizem. Tal posicionamento é um deslocamento 

(ideológico ) da questão, simplificando-a, como mecanismo para justificar a 

consolidação de um perfil empresarial e competitivo no interior das 

entidades. Além disso, priorizar a dimensão da qualificação profissional 

como pré-requisito nos embates é tirar a função cidadã das entidades e 

deslocar a participação para grupos que possuem conhecimento técnico visto 

como pertinente.  

 

Esse profissionalismo alertado por Coutinho, é bastante observado em Sergipe, 

formou-se uma geração de profissionais gabaritados no Terceiro Setor, que trouxeram 

mais dinamismo e profissionalismo para a área em Sergipe, mas infelizmente não 

trouxeram grandes avanços nos embates ambientais. Na ótica de Tarvolaro (2008, p.81), 

―embora as ONGs viessem ganhando proeminência, com as conferências, houve um 

salto qualitativo. Elas passaram a ser percebidas como atores relevantes e, além disso, 

fizeram uso do ambiente favorável para fortalecer-se institucional e politicamente‖. 

Essa questão é fundamental para entender os meandros das ONGs ambientalistas em 

Sergipe a partir da década de 2000, se a OSCIP Semear, tornou-se a principal 

catalisadora de ações ambientais com parcerias importantes com o Ministério do Meio 

Ambiente, Banco do Brasil e principalmente com a Petrobrás. Esse ―sucesso‖ teve forte 
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ligação com a articulação política dos seus principais liderados, não é à toa que essa 

ONG cresceu juntamente com a tomada do governo do PT, tanto em nível federal como 

estadual, sendo que as suas principais lideranças também ganharam poder sendo que um 

deles assumiu o cargo de Ministro do Supremo e o outro como presidente da OAB. 

Evidentemente, que seria irresponsável não reconhecer os méritos administrativos da 

SEMEAR, pois essa OSCIP demonstrou ter o maior  índice de profissionalismo em 

termos de gestão de todas as organizações investigadas na pesquisa, e desenvolveu 

vários projetos interessantes de Educação Ambiental no Estado. Ainda na percepção de 

Montaño (2005, p.57) 

 

Efetivamente, o Estado, ao estabelecer ―parceria‖ com determinada ONG e 

não com outra, está certamente desenvolvendo uma tarefa seletiva, dentro e a 

partir da política governamental, o que leva tendenciosamente à presença e 

permanência de certas ONGs e não de outras, e determinados projetos e não 

outros  

 

Aqui é o caso de se identificar as fundações que tiveram importância no 

ambientalismo em Sergipe, primeiramente analisa-se a influencia da Fundação Oviêdo 

Teixeira, criada a partir da necessidade de aumentar as ações estratégicas de marketing 

social do grupo Norcon. Tem em seu projeto Qualivida o patrocínio ao esporte, as 

parcerias com instituições de combate ao Câncer ou até mesmo os projetos educacionais 

e de saúde do colaborador. Partindo da perspectiva de Ferreira (1999, p.45), sobre o 

movimento ambiental, quando analisa o impacto das ONGs a autora argumenta 

 
Apesar da profunda diferenciação que caracteriza o universo das ONGs 

quanto ao tamanho, montante de recursos financeiros e humanos, quanto à 

ideologia, estrutura organizacional, cultura, abrangência da ação, e recursos 

de poder, elas inegavelmente podem ser reconhecidas como agentes de 

mudança social, pois são capazes de eleger um campo de luta e mobilizar 

pessoas, recursos e instituições em defesa de determinada causa‖.  

 

 O terceiro setor está ligado diretamente ao direito privado, pois é possível fazer 

fundações a partir da palavra instituto, mesmo uma cooperativa, uma associação, esse é 

talvez um dos grandes problemas de analisar o terceiro setor, pois a maior parte da 

nomenclatura conclama para designações que não tem qualquer materialidade jurídica. 

Embora, para a grande maioria das pessoas, o termo mais utilizado para legitimar o 

surgimento de uma instituição independente da esfera pública e com objetivos 

associados ao conceito de cidadania, seja o termo ONG. Nem sempre esse deveria ser a 
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denominação legal da organização.  De acordo com o Sebrae
56

 (2009), no direito 

brasileiro não existe a figura das ONGS, pois em nenhuma lei é citada a palavra ONG, 

na verdade o que existiria seria um reconhecimento ―supra legal‖ que teria uma 

conotação muito mais cultural e sociológica do que propriamente legal. 

 Pode-se dizer que as organizações não governamentais surgiram a partir de uma 

própria necessidade estratégica do Estado, embora teoricamente afastadas dos tentáculos 

estatais, com objetivos infinitos e forte influencia na esfera privada. Não é à toa que se 

vivencia o surgimento de diversos institutos ligados diretamente a empresas particulares 

a partir da década de 2000 em Sergipe, pois em 2003, surgiu um dos principais 

institutos sergipanos, o Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) tendo como objetivo 

principal possibilitar a infoinclusão social de adolescentes e jovens sergipanos, através 

de diversos cursos, palestras, atividades socioeducativas, artes, preparação para o 

mundo do trabalho e a cidadania. Esse instituto também desenvolveu algumas ações 

relacionadas direta e indiretamente com a área ambiental, sendo importante destacar que 

o instituto foi criado pela Celi uma das maiores construtoras de Sergipe. Makower 

(2009, 66) chama esse fenômeno de Greenwashing ou ―fazer um discurso ambiental 

sem ações concretas‖ (greenwashing)‖. Essa foi a tônica das construtoras sergipanas, 

motivadas por ações de marketing ambiental, desenvolveram fortes associações dos 

suas construções com a preocupação ambiental, embora na prática sejam as principais 

inimigas do meio ambiente no Estado. 

 Partindo dessa premissa, o que se observa é a quantidade de ―entidades‖ que 

levam sua denominação, pois todos os partidos políticos, as associação, as seitas, as 

igrejas, os sindicatos, as associações de classe, as próprias faculdades e universidades, 

podem ser consideradas ONGs.  Essas novas OSCIPs ganham um corpo estratégico em 

Sergipe a partir da década de 2000, elas começam a profissionalizar o trabalho, e várias 

pessoas apostam suas carreiras dentro dessas organizações, principalmente pelo fato da 

remuneração ter se tornado bastante atraente. 

Novos editais e parcerias surgem, a Petrobrás a Vale e até a União de forma 

direta começam a ajudar essas instituições, profissionais com currículos experientes são 

contratados para prestar consultorias nas organizações, novos projetos estratégicos são 

lançados. Essas organizações tornam-se protagonistas da discussão ambiental, servindo 

de espaço e interlocução com as lideranças populares. Essas organizações servem de 

                                                 
56 Vários materiais colhidos no SEBRAE no ano de 2009 
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guarda-chuva para ―movimentos‖ menos organizados e sem condição de participar dos 

editais de financiamento e incapazes de conseguir apoio das empresas particulares. Uma 

questão importante é a diminuição do poder de mobilização do movimento, motivado 

principalmente pelo jogo estratégico dos projetos. 

No tocante às organizações não governamentais sergipanas, é destacado o perfil 

da SOCIEDADE SEMEAR, que deu suporte técnico e institucional para a 

administração estatal direta e indireta, fazem parceira com empresas de economia mista 

e gozando de ótimo relacionamento com a esfera privada. A atuação da organização está 

focada, principalmente, na demanda por projetos, que são conduzidos por profissionais 

gabaritados e com muita experiência em ações não governamentais que aprovam os 

projetos, primeiramente pela sua capacidade técnica e também pelo seu forte 

relacionamento. 

A Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - Sociedade Semear foi 

fundada em 2001, foi pensada e formatada pelo advogado Cézar Britto
57

 que idealizava 

a possibilidade de uma ONG que pudesse fazer a diferença na área ambiental em 

Sergipe. Segundo dados colhidos em repetidas entrevistas, a ideia inicial da ONG era 

possibilitar ensino de qualidade para jovens carentes, só que a ONG foi mudando seu 

foco a partir do pensamento agregado dos novos voluntários a ONG que inicialmente 

pretendia ser focada na área educacional, acabou ganhando outros contornos e passou a 

buscar a área ambiental como ponto focal. 

A Sociedade Semear possui uma grande sede própria, com amplas salas, 

auditórios, galeria de artes, e toda uma infraestrutura moderna capaz de abrigar qualquer 

projeto de nível nacional. Tendo o título de OSCISP, pode pagar salários para seus 

diretores, e contava em 2011 com 25 funcionários espalhados por diversas diretorias 

tendo ligação com diversas empresas fundações e órgão federais. A partir da leitura do 

seu estatuto, foi possível identificar a figura do diretor presidente atualmente exercida 

pelo senhor Carlos Brito Aragão, geógrafo de formação e mestre em meio ambiente pela 

rede PRODEMA. 

A sociedade Semear manteve um perfil de profissionalização de seu quadro 

organizacional, através de fluxogramas modernos, planejamentos estratégicos bem 

elaborados, estrutura confortável e que gera segurança nos parceiros, uma grande 

qualidade técnica, com profissionais buscando sempre a profissionalização. A ONG 

                                                 
57 Advogado militante, foi presidente da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil e irmão do senhor Carlos Ayres 

Brito que é ministro do Supremo Tribunal Federal e tem fortes ligações do Partido dos Trabalhadores. 



110 

 

participa de conselhos e emite pareceres técnicos, participa da formulação de programas 

governamentais e políticas públicas, tendo se tornado referência em termos de 

profissionalismo no tocante às ONGs ambientais no Estado, e é citada como referencia, 

mas ao mesmo tempo também perdeu sua força enquanto catalisadora de intenções 

ambientais combativas e enquanto propositora de ações corajosas que lutam contra os 

ditames da estrutura política vigente. A ONG cresceu, justamente no período da 

chegada do PT ao poder tanto em nível federal, como em nível local, e resta a dúvida, se 

manterá a sua força, quando os seus aliados políticos estiverem longe do poder. Embora 

o discurso uníssono da entendida, é de total afastamento com relação às esferas 

governamentais. 

Uma questão controversa no estudo é a relação de parceria entre o poder público 

e a perda de autonomia das organizações não governamentais sergipanas, além da 

evidente prática da cooptação das lideranças ambientais. Ao mesmo tempo, após os 

anos 2000 com a chegada do PT ao poder, tanto na esfera federal, quanto estadual, essa 

ação foi cada vez mais sentida, principalmente devido ao fato da necessidade clara de 

sobrevivência das ONGs, isso implica diretamente na necessidade de seguir uma 

―cartilha‖ estabelecida e consequentemente perder o poder de contestação. Grandes 

figuras ligadas ao meio ambiente em Sergipe perderam seu poder de contestação nesse 

período, o senhor Genival Nunes, por exemplo, importante liderança da década de 1980 

e 1990, durante a década de 2000, assumiu diversos cargos públicos e assessorias de 

deputados, o senhor Reinaldo Nunes, nessa década, estava mais dedicado a ações 

relacionadas com Partido Verde no Estado. Outras lideranças surgiram nesse período 

como: Omar Pinto, Carlos Eduardo, Danielle Dutra, Graça Melo e Angélica Lima e 

outras ambientalistas que tinham uma participação mais antiga no movimento 

começaram a ganhar mais espaço na mídia, tais como o senhor Lisaldo Vieira e José 

Firmo.  

Outro caso emblemático em Sergipe foi a contínua atuação da ONG ÁGUA é 

vida, na cidade de Estância. Essa organização teve uma postura de mediação e de 

geração de processos democráticos de participação coletiva, e refletem os antagonismos 

do Estado e da sociedade civil.  

Além disso, o Instituto Árvore também aumentou sua penetração na esfera 

jurídica, tendo algumas ações com o ministério público estadual. Sempre voltada  para a 

busca pelas parcerias com diversas entidades públicas. No tocante à forma de 

penetração, é a atuação do instituto Árvore, que na tentativa de interagir com o estado, 
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propondo políticas públicas municipais e estaduais, participando de vários conselhos e 

interagindo na assessoria parlamentar. Essa organização tinha na pessoa do senhor 

Carlos Eduardo sua principal liderança, e uma gestão organizada, até mesmo pela 

formação em administração do seu principal mentor. Tinha um perfil destacado na área 

de comunicação, e um corpo técnico bem equilibrado em termos acadêmicos e com 

experiência em outras áreas, mesmo com essas características, a instituição não 

conseguiu idealizar muitos projetos na área ambiental, embora tenham no papel criado 

diversas ações, a realização normalmente não acontecia devido à falta de financiamento 

público. A ONG teve algumas ações pontuais em outros Estados, mas a falta de uma 

sede acabou atrapalhando bastante o andamentos das ações, segundo palavras do 

próprio presidente da OSCIP. 

A OSCATMA na Barra dos Coqueiros teve como mérito durante o seu período 

de atuação, o reconhecimento da entidade e o respeito na área de meio ambiente no 

município. Segundo a sua principal liderança 

 A Empresa Torre (coletora de lixo) sempre está limpando o Canal de 

Guaxinim que limpamos em Campanha por quatro anos, somos convidadas 

para elaborar plano de atividades na área de meio ambiente no município 

pelas Secretarias: Educação meio Ambiente, Participação Popular, Saúde e 

Assistência Social, somos convidadas para fazer parte de Conselhos e 

acompanhar os procedimentos dos conselhos. Conseguindo inserir um 

projeto de processo de renovação dos membros do Conselho Cidadão e 

alteração do Regimento Interno colocando a renovação dos membros com 

eleição para a sociedade civil e cidadão comum através de Edital de 

Convocação.  

Outro ponto é a participação da sociedade civil e a organização dos documentos 

oficiais destas entidades. 

Outra ONG investigada nesse período foi a sociedade Organização Sócio-

Cultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente – OSCATMA/BC que nasceu  de 

uma capacitação na área de turismo para famílias do PETI- Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil, com recursos da Previdência Social conveniado com a Secretaria de 

Bem Estar Social  repassado para a entidade executora NUTRAC em 04 de agosto de 

2003. O objetivo dessa capacitação foi de criar uma entidade para geração de trabalho e 

renda para as famílias participantes e com a missão de defender a água, o meio ambiente 

e a vida, e para realizá-la, tem adotado, uma perspectiva própria, fundamentada na 

compreensão de que a situação atual desses elementos é uma consequência do 

comportamento humano.  A organização tinha uma premissa de adotar uma postura 

leve, provocativa e instigante a OSCATMA - BC promovia encontros culturais, 

atividades esportivas, participava de campanhas, conferências, conselho e comitês.  A 
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ideia geral era fazer uma relação, entre a água, o meio ambiente e a sociedade,  com o 

objetivo de provocar mudanças sutis e graduais, porém permanentes.  

Uma questão importante foi a análise da atuação de ONGs internacionais, em 

relação à atuação do Greenpeace em Sergipe, em contato feito com a senhora Pâmela 

Gopi, ficou evidenciado que nunca foi realizada nenhuma atividade especifica em 

Sergipe, a senhora Pâmela, também fez questão de explicar um pouco mais sobre as 

ações do Greenpeace no Brasil   

Nossas campanhas abordam temas globais, já que as ameaças ao meio 

ambiente não têm fronteiras. No Brasil, direcionamos nossos esforços para 

cinco campanhas: preservação da floresta amazônica, clima e adoção de 

energias limpas e renováveis, nuclear, preservação dos oceanos e a adoção do 

princípio da precaução na produção de alimentos transgênicos.  

 

Essa questão de pautar ações específicas e criar metas para adentrar em alguma área, é 

algo fundamental e muito forte dentro do trabalho das organizações. A senhora Pâmela 

ainda continua sua afirmação dizendo  

 
É parte do nosso trabalho promover investigações, com o objetivo de 

modificar o comportamento das grandes empresas, governos e consumidores. 

Além disso, pressionamos pela criação de legislações mais duras e por uma 

fiscalização mais efetiva por parte dos órgãos responsáveis. Assim, também 

fazemos denúncias, uma vez que não temos poder de fiscalização. 

 

 Essa parece ser a postura de outras Organizações com forte trabalho nacional, a 

ONG SOS Mata Atlântica, de acordo com responsável pelo departamento de 

Documentação Andrea Godoy Herrera, a ONG também não fez projetos diretamente em 

Sergipe, e que também não tem ONGs parceiras, essa questão das parcerias, parece ser 

um ―tabu‖ na área das ONGs. Essa questão da imagem da instituição, é muito marcante 

dentro das organizações não governamentais. Ainda nessa análise, outra instituição 

investigada foi a rede WWF através de Maristela Pessoa, sendo que essa foi  enfática 

em afirmar ― Não temos projetos em Sergipe‖. 

Outra instituição importante surgida na década de 2000 foi a Associação 

Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo também designada pela sigla ADCAR, 

com sede no Povoado Robalo, município de Aracaju, na Zona de Maior expansão 

dentro da cidade de Aracaju. Essa organização conseguiu atrair a atenção da grande 

mídia no Estado, devido às constantes ações relacionadas com a discussão do Plano 

Diretor, tendo em seu quadro de voluntários, experientes ambientalistas sergipanos, e 

tem como principal liderança o senhor José Firmo, antigo ambientalista sergipano que 

participou na década de 1990 do MOPEC. 
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Uma importante lista de ONGs ambientalistas nacionais a Ecolista, até 1999 não 

tinha nenhuma entidade cadastrada em Sergipe, sendo que a partir do ano de 2000, 

algumas entidades começaram a fazer parte do cadastro, chegando a ter em 2010 cinco 

entidades, as já conhecidas MOPEC, Sociedade Semear o Instituto Árvore, e com duas 

outras entidades, o Grupo de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe – GEES e o  

Instituto de Desenvolvimento Sócioeconômico, Científico, Ambiental e Tecnológico - 

Parque dos Falcões - IPF- INSTITUTO PARQUE DOS FALCÕES. 

O Grupo de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe (GEES) é uma organização 

não-governamental, tem o objetivo de realizar pesquisas referentes à biologia e pesca de 

tubarões e arraias no litoral sergipano. Tem em seus quadros profissionais com 

reconhecidos currículos na área ambiental, e busca, de forma especifica montar uma 

coleção taxonômica de elasmobrânquios, incentivarem a preservação, defesa e 

conservação do meio ambiente e estimular atividades educacionais e científicas com 

fortes ligação com instituições privadas de ensino no Estado. 

O Instituto Parque dos Falcões é uma ONG localizado na cidade de Itabaiana, 

sendo até 2011, o único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina 

da América do Sul. É também o único local do país com autorização do IBAMA para a 

criação de aves de rapina. Tem na figura de José Percílio Costa
58

 o seu principal líder. O 

grupo tem um trabalho de conservação ambiental importante na Serra de Itabaiana e 

promove ações de educação ambiental em toda a região, na visão de Santos (2003). 

A OSCIP Semear assumiu uma posição de liderança de outras organizações 

menores através da participação de conselhos e conferências, a apropriação de 

articulações políticas, assumindo em alguns momentos certos planos estratégicos de 

políticos regionais. Aparentemente a OSCIP nunca teve o interesse de um projeto mais 

completo de mudança social, na verdade as demandas do movimento sempre estiveram 

associadas à questão mais localizadas e relacionadas com a Educação Ambiental, e 

jamais buscaram uma mudança mais estruturada. 

Outra instituição que teve uma profunda participação a partir da década de 2000 

foi a Organização Sócio Cultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente – 

OSCATMA/BC que nasceu de uma capacitação na área de TURISMO para famílias do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI em 2003, na Barra dos 

                                                 
58  José Percílio da Costa é referência no manejo, reprodução e reabilitação de cerca de 350  aves de 29 espécies, 

entre falcões, gaviões e corujas, ele é uma referencia internacional na área, embora não tenha ensino superior, sua 

opinião é analisada por especialista em todo mundo. 
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Coqueiros/SE, com recursos da Previdência Social conveniado com a Secretaria de Bem 

Estar Social repassado para a entidade executora NUTRAC. Após o monitoramento, 

decidiram criar uma entidade para geração de trabalho e renda, visando o turismo, à 

conservação e preservação do meio ambiente. A missão ou principal objetivo da ONG, 

segundo sua principal liderança a senhora Ângela Lima é ―Trabalhar nas causas, 

alterando os efeitos de forma permanente e eficaz. Utilizando a arte e cultura como 

instrumento, o ser humano como meio e a vida como o fim‖. 

Outra instituição que teve atuação na cidade de Estância foi a ONG Viva 

Estância, fundada em maio de 2002, sendo em 2003 qualificada pelo Ministério da 

Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), a principal 

meta da associação segundo Eugênia Teixeira foi ―Desenvolver trabalho na área social, 

educacional, da saúde, da cultura, meio ambiente‖. Tendo produzido diversas ações na 

cidade de Estância, embora não fosse uma ONG Ambientalista, pois teve uma 

conotação mais social, teve importância dentro da cidade de Estância, como 

incentivadora do meio ambiente em ações de conversação de patrimônio natural e 

educação ambiental, a OSCIP terminou suas atividades em 2011 segundo informações 

repassadas pela sua liderança ―Por falta de engajamento das pessoas da cidade, por falta 

de capacidade de aprovar projetos e captar recursos, por total incapacidade de seguir 

sozinha, capitulei e me arrependo‖. Essa informação repassada pela senhora Eugênia 

Teixeira, serve para entender um pouco da organização das ONGs no Estado de 

Sergipe, na verdade elas se configuram muito mais como INGs ou Indivíduos Não 

Governamentais, pois falta engajamento populacional. Esse pensamento corrobora com 

a visão do senhor Reinaldo Nunes (PV), ele afirma que na década de 2000 ― ele 

consegue lembrar-se de pessoas, de indivíduos que são ambientalistas, mas de ONGs eu 

não lembro, tem o Lisaldo no Mopec, mas é ele sozinho, não existem outras pessoas 

envolvidas‖ 

Ainda na década de 2000, OSCIPs com um viés mais técnico assumira uma 

postura de idealizadoras de projetos, perdendo um pouco o caráter da mobilização, e 

adentram no Estado ajudando-o nas questões relacionadas à elaboração e posterior ação 

ambiental, os governos tornam-se parceiros das organizações, e disponibilizam 

―gordos‖ recursos estatais para a realização das ações individualizadas, a partir de 

programas governamentais nacionais ou internacionais. Outro elemento primordial 

nesse contexto é o papel das empresas privadas, pois em seus editais de financiamento 

começam a fazer parceria com as organizações não governamentais, além dessa 



115 

 

parceria, algumas empresas criam seus próprios institutos, em Sergipe nesse período 

histórico, os principais institutos com participação ligada ao meio ambiente, foram o 

instituto Luciano Barreto Júnior (ligado diretamente à CELI
59

, uma das principais 

construtoras do Estado) e o Instituto Oviedo Teixeira ligado à construtora Norcom
60

. 

  Na perspectiva de Montaño (2005, p.58) em relação a esses institutos  

 
Nas organizações sem fins lucrativos (OSFL) são caracterizados diversos 

tipos organizacionais. Algumas fundações, braços assistenciais de empresas 

(fundações Rockefeller, Roberto Marinho, Bradesco, Bill Gates), não podem 

esconder seu claro interesse econômico por meio da isenção de impostos, ou 

da melhora de imagem de seus produtos (aumentando a venda ou o preço) ou 

até na função propagandística que estas atividades exercem (ver a Parmalat, 

as fundações Ronald Mac Donald, Albino Souza Cruz, Telefônica, 

Odebrecht, Bradesco, entre outras). Têm, portanto, claro fim lucrativo, ainda 

que indireto. 

 

Essa questão ligada aos institutos merece toda a atenção, pois as construtoras em 

Sergipe são apontadas por vários entrevistados como as principais culpadas da 

destruição do ambiente local. Lisaldo Vieira do MOPEC, em uma das entrevistas deixou 

claro que o principal motivador para o não surgimento de uma secretaria de meio 

ambiente na cidade de Aracaju é a influência das construtoras. Um pensamento 

compartilhado por Reinaldo Nunes do PV e do Saber Ambiental, que alguns ainda mais 

enfático, ―Eu acho que essa questão de nunca termos política ambiental na prefeitura de 

Aracaju, não é uma coincidência, existe sim uma ingerência das empresas ligadas à 

construção civil em Sergipe, tudo que foi feito nos último anos em Aracaju está errado‖ 

A primeira ação de marketing ambiental ligada às construtoras sergipanas pode 

ser observada ainda na década de 1990, com a Fundação Oviêdo Teixeira em 1991. Essa 

fundação está ligada diretamente à Norcon, maior construtora da cidade e responsável 

pela criação do Bairro Jardins na cidade de Aracaju. Embora esses institutos não tenham 

em sua missão aspectos ligados ao meio ambiente, através de suas ações de marketing 

social, melhoram a imagem das construtoras perante à sociedade e ofuscam as críticas 

surgidas das mais diversas ―forças ambientais‖. No capítulo dedicado à comunicação 

das ONGs, um dos mais emblemáticos casos de disputa hegemônica será explicitado, 

envolvendo a CELI e um jornalista que trabalha com enfoque ambiental do Estado. 

Outra construtora que teve uma participação importante nos últimos anos em Sergipe foi 

                                                 
59 Construtora fundada em 1968, tendo fundamental importância na construção das principais obras públicas e 

condomínios residenciais no Estado de Sergipe. 
60 Construtora responsável pela criação do Bairro Jardins atua desde 1958 no Estado de Sergipe. 
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a COSIL
61

, que tem investido em ações ligadas ao marketing ambiental, como os Kit 

Sustentáveis em suas construções. 

A relação entre as empresas e o meio ambiente, tornou-se bastante conflitante, 

embora com o fortalecimento do debate ambiental, das pressões políticas nacionais e 

principalmente internacionais, mudança na postura da opinião pública, modificações 

sociais e econômicas estão, cada vez mais, desencadeando uma mudança na postura 

relacionada às práticas ambientais das empresas.  

Em 2007, surgiu em Sergipe a ONG Ciclo Urbano, com o objetivo de promover 

a utilização da bicicleta, como também o uso de outras formas de locomoção e 

transporte a propulsão humana, com integração ao transporte público motorizado, 

fiscalizando-o e propondo melhorias em sua qualidade e eficiência, em especia na 

cidade de Aracaju. 

Essa ONG ganhou rapidamente notoriedade no Estado de Sergipe, devido 

principalmente à emergência da sua discussão, em um momento em que a cidade de 

Aracaju, principalmente pelos constantes problemas relacionados ao congestionamento 

nas principais vias públicas, estuda a criação de novas ciclovias, o que aparentemente 

seria uma forma de diminuir os problemas. A partir de entrevistas realizadas com José 

Waldson, o fundador da ONG, ele explicita que a grande missão da instituição é 

―Promover a assistência e apoio a programas, projetos ou planos voltados para melhoria 

da mobilidade urbana, sejam eles para o uso da bicicleta ou transporte a propulsão 

humana, como também os transportes públicos‖ 

A partir da década de 2000, os movimentos ambientais em Sergipe, ganharam 

novos formatos, como já foi analisado a própria ação neoliberal ganhou força com as 

reformar promovidas pelo governo de FHC, desde a segunda metade da década de 1990. 

Essa nova forma de encarar a política, com uma pretensa divisão da responsabilidade 

entre a sociedade civil, as empresas privadas e o governo em suas formas de 

assimilação. É uma organização do Estado, que compete com a lógica do mercado, 

mesmo que essa competição seja impossível, pois é próprio das relações de trabalho a 

lógica de ter um salário para comprar bens de consumo. 

Talvez a tarefa mais complexa dessa tese, foi comparar instituições com perfis 

tão diferentes, e identificar semelhanças em diferenças entre elas, além disso, as ONGs 

modificaram seu perfil durantes os anos e algumas inclusive deixaram de existir, no 

                                                 
61 Fundada em 1966 a construtora tem forte influência na esfera dos apartamentos residenciais em Aracaju. 
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último tópico desse capítulo, tratou-se de analisar comparativamente as ONGs 

sergipanas durante as três décadas da pesquisa. 

 

4.5 – Uma análise comparativas das organizações não governamentais em Sergipe 

 

Para a averiguação das ONGs ambientalistas em Sergipe, um dado que ajudou 

bastante foi o cadastro das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no 

Brasil – 2002, a partir daí, buscou-se investigar quais organizações teriam realmente 

fundo ambiental nas suas propostas, enquanto instâncias associativas.  Outro ponto 

importante na análise, foi que alguns ―movimentos sociais‖ não tinham formalidade 

legal, ou seja, simplesmente não existiam, tais como a Associação de Defesa do Meio 

Ambiente, Associação de Defesa e Produção do Jardim Atlântico. Outras associações, 

mesmo tendo representatividade legal, não participaram das discussões propostas na 

grande mídia, e por isso não tiveram uma investigação mais aprofundada durante esse 

período. 

O Cadastro Central de Empresas - CEMPRE do IBGE foi outra importante 

ferramenta de busca para a interpretação das ações ambientais no Estado. O CEMPRE  

foi o resultado de parceria firmada pelo IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - IPEA, com a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais - 

ABONG e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas - GIFE. 

Partindo do pressuposto que a formalização de projetos representa um grande 

passo no tocante à real assimilação da missão dos movimentos sociais, investigou-se 

diretamente cada projeto ligado às organizações não governamentais. Em cima desse 

propósito, foi criado um quadro comparativo para traçar um mapeamento dos 

movimentos ambientais, lembrando que dentre os movimentos estudados, apenas a 

ASPAM e o Pensar Verde foram extintos na década de 1990, os outros estavam em 

funcionamento até 2011. 

QUADRO 1 – PRINCIPAIS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS INSTITUIÇÕES 

ENTREVISTADAS 

 

Nome da instituição Principais projetos ou lutas desenvolvidos 

  

ASPAM 

Preservação da Mata Atlântica, Preservação do mangue do litoral Sul,Preservação da Serra de 

Itabaiana, Preservação do mangue da Coroa do Meio-Aracaju, Preservação da vegetação da 

Atalaia Velha- Aracaju, Projeto de coleta seletiva do São Conrado, Preservação do mangue da 

treze de Julho – Aracaju. 

MOPEC Defesa da Serra de Itabaiana, Manifestações contra a Orla de Atalaia, Manifestação contra a 

rodovia do Coco, Manifestação contra a destruição do mangue da Treze de Julho – Aracaju. 

 

PENSAR VERDE Projetos de Defesa da Serra de Itabaiana, Manifestação contra a destruição do mangue da Treze 

de Julho – Aracaju. 
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ÁGUA É VIDA Diversas denúncias relacionadas com a cidade de Estância, projetos de educação ambiental nas 

escolas municipais de Estância.  

SOCIEDADE SEMEAR Projeto de combate à desertificação em poço redondo – Própria Capacitação em Fundos 

Socioambientais públicos – Aracaju, Programa de educação ambiental no gasoduto Catu-

Carmópolis, Programa de comunicação social regional-Aracaju. 

Fórum socioambiental de lagarto e região Centro Sul, Comissão organizadora da II Conferência 

de Meio Ambiente do estado de Sergipe, Comissão organizadora do I, II e III Conferência 

Estadual Infanto-Juvenil de Meio Ambiente do Estado de Sergipe 

Conferência estadual da juventude, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano ambiental de 

Capela, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano ambiental de Boquim, Curso de capacitação 

de voluntários para formação de brigada de combate de incêndio florestal na serra da Miaba e 

De olho no ambiente.  

 

INSTITUTO ÁRVORE Realização de eventos como I Semana do Terceiro Setor de Sergipe, I Congresso Brasileiro de 

Empreendimentos Sociais Sustentáveis, Fórum Nordestino de Ecoturismo, Congresso 

Nordestino de Ecoturismo. 

 

CICLO URBANO Oficinas mão na roda, Rua Viva, Desafio Intermodal e Bicicletada Aracaju. 

 

OSCATMA II Festival Arte-Sócio Cultural e Esportivo da Barra dos Coqueiros; - Participação no 1º. 

Encontro Municipal sobre Gestão dos Recursos Hídricos. 

 

ADCAR Liderança na defesa da comunidade do Robalo, atuação direta nas discussões do plano diretor 

de Aracaju. 

 

Fonte: do autor 

Notas: Os dados foram obtidos através de entrevistas, consulta aos veículos de comunicação em Sergipe e 

documentos oficiais. 

 

Na visão de Scherer-Warren (1999), seria possível tipificar as ONGs em dois 

tipos de ações, de um lado se teria as ONGs que atuavam diretamente em movimentos 

populares, associações comunitárias, como é o caso da AMABA em Sergipe, de outro 

lado seria possível identificar as ONGs que buscavam criar uma identidade própria e 

buscar uma nova área de atuação. Nesse caso, pode-se encaixar as ONGs voltadas para 

o meio ambiente (ASPAM e MOPEC). Pensando nas particularidades envolvidas em 

cada projeto, é importante verificar que a maior parte dos projetos das OSCIPS 

socioambientais principalmente técnicas, estão voltados para questões referentes à 

dimensão da sustentabilidade, mas principalmente estão ligados diretamente a Educação 

Ambiental. Observa-se em OSCIPs como o Instituto Árvore e Sociedade Semear, que os 

projetos estão ligados indiretamente à defesa do meio natural, mas sem questionar as 

ações equivocadas do Estado. ONGs como a OSCATMA estavam mais voltadas para a 

realização de eventos. Outras organizações, apostavam em ações partilhadas, como a 

ONG Água é Vida, que sabendo da necessidade de sobrevivência, ao mesmo tempo em 

que ataca o Estado e a Iniciativa privada, também desenvolve ações focadas em projetos 

voltados para a Educação Ambiental. Outras ONGs tiveram uma participação 

fundamental na esfera ambiental no Estado nos primórdios do ambientalismo 
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organizado, como a ASPAM e o MOPEC, mas devido à fraca organização, não 

conseguiram avançar com mais projetos ligados à área ambiental. Nos dados colhidos 

na pesquisa, a relação entre organização e quantidade de projetos é notável, embora não 

tenha existido uma análise detalhada de cada projeto, para medir a intensidade e 

qualidade de suas ações. 

 Estudar os movimentos ambientais em Sergipe permitiu uma maior análise da 

concepção de valores, da mensuração do espaço das manifestações populares, bem 

como a participação dos indivíduos, e da ―dança‖ dos atores sociais. Foi possível 

identificar ainda a concepção dos mais variados espaços de manifestações e práticas 

relacionadas com a cultura e com as novas formas de cidadania.  Quando se fala da 

―dança‖ está se referindo às mudanças de postos de ambientalistas, que estiveram 

voltados para as mais diversas lutas nesse meio tempo. Em alguns momentos voltados 

para determinada ONG em outros, focando aspectos diferenciais da luta ambiental.

 A percepção da tentativa de equilibrar as forças entre o Estado e a sociedade 

civil, foi talvez o principal anseio dos movimentos ambientais em Sergipe. Quando se 

escreve Estado, é importante imaginar as três esferas (Federal, Estadual e Municipal). 

Analisar esses movimentos a partir da premissa da teoria dos novos movimentos sociais, 

permitiu buscar, através dos recursos midiáticos, complexidade semiótica e simbólica, 

interpretar as características intrínsecas dos novos movimentos, enquanto coletivos 

formadores ou reprodutores de ideologia e principalmente as relações, entre a 

diversidade sociocultural dos movimentos e a própria atuação em regra expressa. As 

ações relacionadas com a diversidade sociocultural, de gênero, associadas às questões 

étnicas, da paz e outras de forma transversal estiveram associadas segundo o princípio 

da diversidade sociocultural (de gênero, étnica, ecológica, pela paz, por diferentes tipos 

de direitos humanos, entre outros).  

Um fator de relevância presente na teoria dos novos movimentos sociais, é a 

contribuição para a formação de variados espaços de manifestação de práticas da 

política, proporcionando a participação dos indivíduos e novas formas de cidadania. 

Através dos mais diversos projetos, é importante observar outra relação possível, pois 

quanto mais a ONG era combativa, menos projetos ela acabou desenvolvendo. 

Novamente é possível se indagar, se a questão é meramente de foco ou missão da ONG, 

ou talvez uma retaliação contra uma postura mais crítica perante as políticas públicas e 

empresariais. No quadro que segue, tornou-se possível observar a participação das 

organizações em comitês e conselhos, ação estratégica de todos os movimentos. 
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QUADRO 2- REPRESENTAÇÃO DAS ONGS EM COMITES, CONSELHOS E SINDICATOS 

 

ASPAM Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Estadual 

do Meio Ambiente, Conselho Estadual  de Recursos Hídricos, Conselho Estadual do Meio Ambiente 

em 1990, Membro do Conselho Costa do Coqueirais (PRODETUR). 

 

MOPEC Fórum em Defesa da Grande Aracaju, Conselho Estadual do Meio Ambiente, Conselho Estadual  de 

Recursos Hídricos, Membro do Conselho Costa do Coqueirais. 

PENSAR VERDE Conselho estadual de meio ambiente, vários fóruns estudantis relacionados com o meio ambiente. 

ÁGUA É VIDA Conselho Estadual do Meio Ambiente, Conselho Estadual  de Recursos Hídricos, Conselho Estadual 

do Meio Ambiente em 1990, Membro do Conselho Costa do Coqueirais (PRODETUR) 

 

SOCIEDADE 

SEMEAR 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Estadual 

do Meio Ambiente, Conselho Estadual  de Recursos Hídricos, Conselho Estadual do Meio Ambiente 

em 1990, Membro do Conselho Costa do Coqueirais (PRODETUR) 

 

INSTITUTO 

ÁRVORE 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba, Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado 

de Sergipe, Rease- Rede de Educação Ambiental de Sergipe, Conselho de Turismo Pólo Costa de 

Coqueirais, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. 

CICLO URBANO Conselho Estadual de Meio ambiente, participações esporádicas no Fórum em defesa da Grande 

Aracaju. 

OSCATMA - Representante da sociedade civil nas Conferências Municipal, Territorial, Estadual de Meio 

Ambiente, - Membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Sergipe, - Membro do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do rio Japaratuba, Representante do CBHJaparatuba na qualidade de suplente no 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos,   Participação na Campanha - Limpeza das Praias e Rios  

Participação no Movimento de Abraço ao Rio Sergipe, Coordenação do Dia do Amigo Solidário e 

eventos comemorativos, Membro do Conselho Cidadão de Barra dos Coqueiros (titular e suplente),  

- Representante do CBH Japaratura, Representante do CBHJaparatuba no X Encontro Nacional de 

Comitês de Bacias Hidrográficas, Representante da Sociedade Civil em Consultas Públicas, - 

Representante da Sociedade Civil no Curso de Gestores Ambientais do MMA/SEMARH. 

 

ADCAR Fórum em Defesa da Grande Aracaju e Conselho Estadual de Meio ambiente. 

Fonte: do autor 

Notas: Os dados foram obtidos através de entrevistas , consulta aos veículos de comunicação em Sergipe 

e principalmente em documentos oficiais de reuniões dos comitês. 

 

As estratégias de participação em comitês e fóruns de discussão foram citadas 

nas entrevistas, como uma das formas mais rápidas para as organizações ganharem 

legitimidade e participarem de redes. As ONGs sergipanas perceberam essa estratégia e 

trataram de fazer parte de conselhos nacionais. É importante observar que quanto maior 

a estrutura da ONG, mais fácil a participação nos conselhos. Essa característica foi algo 

observado independente da postura da ONG, pois no exemplo das ONGs que tinham um 

foco voltado para o questionamento de condutas públicas, a participação em conselhos 

aumenta o poder de representatividade e também proporciona o direito a voto, e de 

outro lado, caso tenha um perfil voltado para criar projetos para atender demandas do 

governo, acaba sendo interessante também em termos de aumentar o relacionamento 

com os grupos políticos envolvidos nas discussões. Para Loureiro (2006, p.134), ―todas 

as ONGs sejam as mais combativas ou as de mercado, buscam marcar posição e ocupar 
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cargos e assentos em conselhos e fóruns, o que reforça ou se contrapõe à lógica vigente 

na sociedade de mercado‖.  

  O processo de formação de comitês tem uma ligação com fenômenos surgidos 

com o domínio do neoliberalismo, que gera uma pluralização do sujeito social, 

tornando-o complexo em suas necessidades, e também na sua concepção de cidadania. 

A partir de diversas ações dialógicas, ancoradas em projetos de participação e 

mobilização social, ancorados nos planejamentos participativos em prol de um novo 

modelo democrático. Esse vínculo trouxe novas ideias. Esses novos espaços de 

participação, em Sergipe, voltados para os ciclos de debates relacionados com o meio 

ambiente, na discussão do plano diretor, na formação das agendas 21 em várias cidades 

do interior Sergipano. Os fóruns de discussão trouxeram por um lado uma maior 

―profissionalização‖ do ―movimento‖, embora não garantissem uma maior mobilização 

da população, na verdade muito pelo contrário em Sergipe, pois nesses espaços de 

discussão, embora a sociedade civil teoricamente estivesse representada, algo muito 

comum era a formação de uma elite que decidia os caminhos do meio ambiente de 

forma a garantir seus próprios interesses, e, principalmente, ancorados em um 

planejamento estratégico maior da suas próprias organizações não governamentais. 

Esses grupos de ambientalistas que tinham funções destacadas em órgãos ligados ao 

meio ambiente ou mesmo na direção de ONGs do Estado participavam de Redes como a 

REASE. 

 A ligação das organizações não governamentais em Sergipe, com os partidos 

políticos que estavam envolvidos ou não com a máquina pública, ou mesmo políticos de 

―esquerda‖ é algo bastante notável. A grande mídia nos últimos anos tem reforçado o 

perigo da aproximação das organizações e do Estado, e como essa relação pode ser 

danosa, devido ao desvio de verbas e de interesses. O Quadro 3 traz as principais 

ligações. 

 

QUADRO 3 – ARRANJOS POLÍTICOS DAS INSTITUIÇÕES ENTREVISTADAS 

Nome da instituição Arranjos políticos 

ASPAM Ligação com o PT 

MOPEC Participação da fundação do PV depois forte 

ligação com o PT  

PENSAR VERDE Participação fundamental na criação do PV  

ÁGUA É VIDA PT E PV 

SOCIEDADE SEMEAR PT 

INSTITUTO ÁRVORE PT, DEM e PV 

CICLO URBANO Ligação política não percebida 

OSCATMA Ligação política não percebida 

ADCAR Ligação política não percebida 
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Fonte: do autor 

Notas: Essa avaliação teve como embasamento as entrevistas, visitas aos arquivos do TRE – Tribunal 

Regional Eleitoral e aos dados colhidos em matérias nos veículos de comunicação sergipanos. 

 

 Pode-se afirmar, que nos últimos anos da década de 2000, o movimento 

ambiental em Sergipe teve certa renovação no formato de discussões e também de 

manifestações de grupos ambientais, com a chegada de novos protagonistas, tendo em 

alguns momentos atores oriundos de setores mais populares. Isso gerou uma nova 

organização da política local, sendo que as demandas sociais começaram a fazer parte 

dos discursos das lideranças políticas. É importante ainda observar que esses arranjos 

políticos indicados estão relacionados ao período em que o grupo esteve envolvido 

diretamente com o meio ambiente em Sergipe, portanto existem movimentos 

organizados que estiveram próximos a dois ou mais grupos durante as suas ações 

públicas. 

Outro ponto importante, é que a ligação política do grupo muitas vezes era algo 

isolado, a partir dos interesses de sua própria liderança, o que não foi observado nas 

ONGs em Sergipe, foram dois ou mais grupos políticos com influências durante o 

mesmo período, essa informação é importante, pois se pode afirmar que não existiam 

posições conflitantes dentro das ONGs em Sergipe. 

A área de abrangência é fator fundamental para analisar se a ONG esteve ou não 

envolvida com ações fora do Estado de Sergipe. Essas ações levam a reforçar o nível de 

profissionalismo da instituição, e principalmente seu poder de relacionamento. o Quadro 

4 serve para traçar esse comparativo.  

QUADRO 4 – ÁREA DE ATUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ENTREVISTADAS 

Nome da instituição Região de atuação 

ASPAM Sergipe  

MOPEC Sergipe 

PENSAR VERDE Aracaju 

ÁGUA É VIDA Estância 

SOCIEDADE SEMEAR Sergipe e alguns outros Estados do Brasil 

INSTITUTO ÁRVORE Sergipe e outros Estados do Nordeste 

CICLO URBANO Aracaju 

OSCATMA Barra dos Coqueiros 

ADCAR Aracaju e São Cristovão 

Fonte: do autor 

Notas: Levaram-se em consideração os locais que cada entidade tinham mais atuação.  

 

 Apenas a Sociedade Semear e o Instituto Árvore afirmam desenvolver ações em 

outros Estados, embora na análise dos dados foi possível perceber que a ação do grupo 

Árvore foi bastante isolada e sem grandes contornos para o próprio movimento.Em 
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relação à Sociedade Semear, as experiências com projetos permitiram que a instituição 

tivesse oportunidade de desenvolver articulações em nível nacional. 

Com relação à atuação das ONGS nas redes nacionais e internacionais, nessas 

instâncias principalmente virtuais, elas atuam ao lado dos movimentos ambientais não 

organizados, focando a troca de informações. Essas relações auxiliam na própria 

estratégia das organizações não governamentais em buscarem parcerias através de 

redes, a partir da necessidade de investigar as questões ligadas ao formato de 

comunicação organizacional de cada ONG ou movimento social, para analisar a sua 

influência enquanto ferramenta para conscientização e mobilização da população, além 

disso, é fato, observar que as ONGs melhor estruturadas podem atuar em espaços cada 

vez mais densos para a discussão, essas ONGs tornam-se referencia em todos os 

espaços em que atuam, pensando nessas estruturas o próximo quadro traça um 

comparativo, entre as estruturas organizacionais de cada espaço público. 

QUADRO 5- ORGANIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS ESTUDADOS 

 

Nome  Registro Sede Número de 

voluntários 

Funcionários Divisão de 

setores 

Fonte de 

recursos 

ASPAM Sim Sim 30 Nenhum Três 

setores 

Doações e 

projetos 

MOPEC Sim Não 30 Nenhum Três 

setores 

Doações e 

projetos 

PENSAR VERDE Não Não 15 Nenhum Sem 

divisão 

Doações 

ÁGUA É VIDA Sim Sim 15 Nenhum Três 

setores 

Doações e 

Projetos 

SOCIEDADE 

SEMEAR 

Sim Sim 22 25 Cinco 

Setores 

Doações e 

projetos 

INSTITUTO 

ÁRVORE 

Sim Não  28 Nenhum Cinco 

Setores 

Doações e 

projetos 

CICLO URBANO Sim Não 3 Nenhum Sem 

divisão 

Doações e 

projetos 

OSCATMA Sim Sim 35 Nenhum Três 

setores 

Doações e 

projetos 

ADCAR Sim Não 10 Nenhum Três 

setores 

Doações e 

projetos 

 

Fonte: do autor 

 

Uma questão que chama a atenção no quadro é que a maioria dos movimentos 

não têm sede própria. É uma informação extremamente preocupante no tocante à 

necessidade de legitimação das ONGs ―Aspectos legais e de sede própria, bem como de 

infraestrutura básica. Hoje ganham em importância, até pela necessidade de exigência 

legal para a participação em determinados espaços públicos de representação ou para a 

obtenção de recursos financeiros‖ (Loureiro,2006, p.140) 
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A desorganização parece ser a tônica do movimento ambiental sergipano, 

pensamento aparentemente corroborado por Loureiro (2006, p. 133) em sua pesquisa, 

pois segundo o autor, ao analisar o comportamento no Rio de Janeiro, adverte: 

 

Existem nas ONGs problemas de falta de quadro qualificados e de 

competência técnica para a formulação de projetos nos moldes exigidos pelas 

agências de fomento, mas isto é verificado em diferentes movimentos sociais 

e perspectivas assumidas, não sendo um problema exclusivo dos setores 

combativos do movimento ambientalista.   

 

Uma das visões mais interessantes no tocante à discussão ambiental, foi proposta 

por Boeira (1998). O autor usou na sua abordagem a percepção de classificação oriunda 

da leitura de Viola (1990), Leis (1995) e Leff (1994) que analisam o movimento 

enquanto (multiclassista e multissetorial) e traçou uma divisão dos movimentos 

ambientais. 

 

• o ambientalismo stricto sensu: associações e grupos comunitários 

ambientalistas, que se diferenciam nos últimos anos em três tipos 

(profissionais, semiprofissionais e amadores); 

• o ambientalismo governamental: agências estatais de meio ambiente (no 

âmbito federal, estadual e municipal); 

• o socioambientalismo: organizações não-governamentais, sindicatos e 

movimentos que tratam basicamente da desigualdade social, mas que vêm 

incorporando a sustentabilidade ambiental nas suas propostas de reformas; 

• o ambientalismo dos cientistas: pessoas, grupos e instituições que realizam 

pesquisa científica sobre a problemática ambiental; 

• o ambientalismo empresarial: gerentes e empresários que começam a pautar 

seus processos produtivos e de investimentos pelo critério da sustentabilidade 

ambiental; o certificado ISO 14.000 reafirma este setor; 

• o ambientalismo dos políticos profissionais: lideranças e grupos que, dentro 

dos partidos convencionais, incentivam iniciativas ecológicas nas políticas 

públicas; 

• o ambientalismo espiritualista: ocorre dentro e fora de organizações 

religiosas, vinculando a problemática ambiental à consciência transpessoal e 

à ética; 

• o ambientalismo dos educadores (pré-escola, primeiro e segundo graus), 

jornalistas e artistas preocupados com a crise civilizatória; 

• o ambientalismo dos terapeutas: profissionais que estimulam a autoeco-

organização dos doentes, em vez do simples ataque aos sintomas; 

• o ambientalismo dos partidos verdes: bem ou mal, tendendo ao chamado 

eco-socialismo, estes partidos constituem a única novidade efetiva no 

espectro ideológico do sistema partidário mundial depois da 2a Guerra 

Mundial. (BOEIRA, 1998, p.83) 

 

Chegando ao final desse capítulo, dedicado a pesquisa empírica, é possível 

analisar que as ONGs estudadas compõem o que o autor chamou de ambientalismo 

Stricto Sensu sendo possível separar as ONGs estudadas em Sergipe nas três categorias, 

tendo organizações como o Instituto Árvore, Aspan, Mopec e Ciclo Urbano como 

semiprofissionais e o movimento Pensar Verde como amadora, e Oscatma, Adcar  como 
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organizações socioambientais semiprofissionais em termos estruturais e a Sociedade 

Semear como única instituição profissional embora não estivesse focada exclusivamente 

na área ambiental e consequentemente recebesse o título de instituição socioambiental.  

Os ―outros‖ ambientalismos têm influência fundamental na configuração do 

campo ambiental no Estado de Sergipe, primeiramente o ambientalismo governamental 

teve óbvia participação direta nas discussões ambientais, além de ter ―cooptado‖ 

algumas das principais lideranças citadas na pesquisa como o caso do Genival Nunes 

(ASPAM) e outras lideranças de forma mais esporádicas, o ambientalismo dos 

cientistas, fundamental fazer uma ressalva nos diversos grupos de pesquisa 

principalmente situados na UFS que tiveram fundamental influência na criação das 

ONGs em Sergipe, principalmente na primeira fase do movimento (MOPEC, ASPAM E 

Pensar Verde), o ambientalismo das empresas, que principalmente a partir do 

surgimento dos institutos e de todas as ações de marketing social e ambiental começam 

a torna-se corriqueiros em Sergipe, o ambientalismo dos políticos profissionais, 

observado em alguns políticos que levaram a causa ambiental como plataforma política, 

como foi o caso do Reinaldo Nunes (Pensar Verde), o ambientalismo dos educadores 

ambientais, principalmente pela sua influência na REASE e também no corpo de 

professores envolvidos com a Educação Ambiental no Estado de Sergipe, importante 

citar um destacado grupo da UFS chamado GEPEASE responsável pela Sala Verde em 

Aracaju e finalmente o ambientalismo do Partido Verde, representado pela figura de 

Lisaldo Vieira um dos fundadores do PV em Sergipe e principalmente pelo Reinaldo 

Nunes que ,em 2011, era presidente estadual do partido e tesoureiro nacional do partido. 

Após esses vários ambientalismos citados, e partindo da necessidade de se 

conhecer um pouco mais das lideranças, em suas mais diversas formações e carreiras, e 

principalmente fazendo uma associação entre os mais diversos ―ambientalismos‖ aos 

quais eles estiveram envolvidos, é que se buscou uma analise mais detalhada de todos 

os entrevistados em profundidade. 
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Capítulo 5- Lideranças Ambientais em Sergipe 

 

5.1- Características gerais  

Como já foi discutido, torna-se complexo identificar os próprios interesses que 

estão por trás do movimento social no Brasil, mais complexo ainda é analisar o perfil 

das suas lideranças, pois se trata de homens que tiveram atuação simbólica dentro de um 

espaço especifico de tempo e representaram uma função essencial dentro de um grupo.  

e que também buscavam sua própria vocação em outras atividades profissionais, como 

observado em Creado (2011);  Gomes (1995); Graeml (2007) e Herkenhoff (1995).   

Bourdier (2004), parte da ―divisão‖ do poder simbólico, a luta das classes e do 

que o autor chama de ―frações‖ ímpeto para transformação do mundo social (ambiental 

e humano) de acordo com os próprios interesses, a partir desse jogo ideológico e de 

posicionamento relacionado ao ser ou estar ambientalista. Essas lideranças em 

momentos específicos da vida focaram todo os seus esforços no planejamento 

estratégico das próprias organizações que fundaram, mas em outros momentos 

estiveram mais envolvidos com os seus próprios interesses pessoais. Partindo dessa 

perspectiva Tres (2006, p.74) analisa que  

 
[...] nesse sentido a militância supera a ciência e na luta constante do dia-a-

dia permite que os atores sociais, sujeitos, muitas vezes tratados como 

objetos, que compõe a massa explorada da população, lancem seus gritos, na 

defesa de seus direitos, em favor dos oprimidos, buscando uma vida digna e 

de qualidade.   

 

Sendo um dos objetivos específicos da pesquisa, a identificação do perfil das 

lideranças ambientais em Sergipe, baseando-se em todo o percurso pessoal e 

profissional, durante sua atuação na área ambiental, partindo de uma perspectiva do 

campo simbólico é que Bourdieu (2000) fundamenta sua teoria, a partir da junção entre 

os poderes econômicos, políticos, culturais. A maior parte dos entrevistados são pessoas 

que estiveram presentes nas três décadas estudadas e por isso tornou-se fundamental 

entender o caminho que levou esses lideres a continuarem discutindo a questão 

ambiental. Muito mais do que um roteiro meramente histórico, procurou-se através das 

entrevistas, provocarem as lideranças a fazer reflexões sobre o papel do ambientalista 

em Sergipe. 

 Partindo do pressuposto, que mesmo o sujeito incluído na proposta neoliberal 

continua ―negociando suas condições de exploração‖, sabe-se que alguns líderes 
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acabaram se levantando contra os parâmetros estabelecidos pela democracia capitalista, 

impondo definitivamente suas demandas e anseios pessoais e ganhando a adesão de um 

grupo. Esse foi o caso da maioria dos lideres ambientais sergipanos, um ponto muito 

importante na análise, é que durante toda a pesquisa em Jornais Sergipanos, nunca 

houve nenhuma denúncia de desvio de verbas das ONGs entrevistadas, embora essa 

informação pareça irrelevante, torna-se importante devido à forma como a mídia 

retratou a corrupção em outras áreas do terceiro setor, essa informação acabou sendo 

importante para a pesquisa. 

Partindo da perspectiva que o próprio conflito ambiental indica um antagonismo, 

entre o papel do Estado, as lutas ideológicas, a nova condição de trabalho e o 

enfraquecimento do discurso sindical e que entender o campo ideológico de discussão, é 

fundamental para situar esse projeto histórico. Em Sergipe, a chegada das organizações 

não governamentais, não garantiu o aumento da mobilização da sociedade civil, muito 

pelo contrário, as ONGs geraram maior aproximação com o Estado sem atrair para o 

debate a sociedade civil, em outras palavras, o desenvolvimento das ONGs não trouxe 

garantias de melhorias reais para o meio ambiente, e como consequência acabou 

gerando uma despolitização do próprio movimento. Essa informação torna a análise 

individual das lideranças, e ainda mais importante, pois se buscou estudar a figura da 

liderança em separado, pois muitas vezes o nome da liderança vinha à frente do nome 

da instituição, e qualquer deslize de conduta, acabaria gerando prejuízos no tocante à 

imagem das instituições. 

Em Sergipe, o conceito de INGs tornou-se algo muito próximo da realidade 

local, pois não se falava em ONGS, mas ―indivíduos não governamentais‖, pois 

partindo de uma visão de organização, ancorada e hierarquizada a partir de um corpo de 

dirigentes ou diretores, seria evidente imaginar que algum membro iria despontar em 

cada grupo estudado. Fatores diversos dão a algumas pessoas características inatas e 

adquiridas que permitem despontar enquanto força emergente dentro de uma 

organização, partindo desse poder de aglutinação de pensamentos cabe a essa liderança 

a posição hegemônica de gerar a iniciativa nas discussões, e assumir a condução e a 

representação do movimento junto aos seus interlocutores ou oponentes. Durante as 

entrevistas, vários nomes foram surgindo de novos entrantes no processo ambiental no 

Estado, outros nomes ficaram de fora da pesquisa, pois não estavam vinculados a 

nenhum movimento social, o que iria dificultar a avaliação, tanto em termos da missão 

da ONG, quanto do indivíduo, enquanto sujeito ativo do processo de lutas sociais. Esses 
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ambientalistas focados em projetos específicos foram ouvidos em vários momentos, 

mas não entraram na análise para não desfocar o objeto da pesquisa. 

É possível identificar em Sergipe características muito particulares no perfil das 

principais lideranças do movimento. A pesquisa foi movida por diversas indagações, 

tais como: Quais líderes dos movimentos ambientais tiveram maior representatividade? 

Qual o perfil sócioeconômico das lideranças ambientalistas? Quais os ideais ecológicos 

das lideranças ambientalistas? Quais os fatores motivadores para assumir a liderança? E, 

por fim, qual o papel das lideranças na formulação de políticas públicas?  

 Um ponto fundamental dessa análise das lideranças foi dar credibilidade à 

percepção de outros atores sociais envolvidos transversalmente com as organizações 

ambientais, sair do discurso institucional foi uma estratégia extremamente importante 

para entender quais as nuanças do movimento ambiental sergipano. Foram entrevistados 

todos os principais lideres dos movimentos estudados, e algumas lideranças ―adjuntas‖ 

no processo, buscaram-se fazer relações, provocar as lideranças, para que elas pudessem 

expressar os caminhos do ambientalismo sergipano. 

Na divisão capitular, optou-se na construção do texto, para que não houvesse 

uma tipificação por décadas como no resto da pesquisa, pois na tipificação do perfil do 

ambientalista sergipano, falava-se de indivíduos que evoluíram juntamente com o 

movimento ambiental, então, a forma mais equilibrada de apresentação encontrada, foi 

uma tentativa de fazer comparações no decorrer das atuações das lideranças associadas, 

ao próprio percurso do ambientalismo em Sergipe. 

 Foi muito comum em Sergipe, que um líder comunitário tomasse a frente quanto 

a questões relacíonadas com o meio ambiente de forma tangencial, ligadas a problemas 

relacionados com a qualidade de vida na região, embora essas ações sejam importantes. 

Não é possível enquadrar esses lideres na categoria meio ambiente, pois assuas lutas 

tem uma dimensão social mais generalizada. Esse caso típico foi muito comum na 

história do ambientalismo em Sergipe, um líder de bairro, no meio de diversas ações, 

escolheu o meio ambiente enquanto tema de uma mobilização, então é preciso explicitar 

que esse tipo de ação não foi apreciada na pesquisa. Em resumo, buscou-se investigar 

aquelas lideranças que tiveram vida ativa no movimento, independente do sucesso ou 

não da sua empreitada. 

  Explicada a conduta em relação às lideranças que despontam na década de 1980 

em Sergipe, iniciou-se a análise, a partir da perspectiva da ASPAM (primeiro 

movimento organizado em Sergipe),em 1983, surgiu uma importante liderança dentro 
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do movimento; o senhor Clóvis Roberto Franco, que com seu comprometimento à causa 

ambiental e, por ser um professor carismático e participativo, acabou chamando a 

atenção dos seus alunos para a formação de um grupo ecológico organizado como claro 

objetivo de lutar contra as agressões que o meio ambiente em Sergipe estava passando. 

O senhor Clóvis Roberto Franco, que embora tenha tido uma participação fundamental 

na década de 1980, acabou não continuando de forma direta nas discussões da ASPAM, 

embora esteja até hoje envolvido com o ensino da Biologia, a partir de dados colhidos 

em 2004, não se sente muito à vontade para tocar em assuntos relacionados à temática, 

pois tem fortes restrições ao formato que a discussão ambiental tomou no Estado. Na 

perspectiva de Leis (1996, p.107) ―Durante a segunda metade da década de 80 

formaram-se grupos científicos, dentro de universidades e institutos de pesquisa, que 

abordaram a problemática ambiental de um modo interdisciplinar‖.  

 O professor Clóvis Franco, por motivos acadêmicos acabou saindo da 

presidência da ASPAM para cursar pós-graduação nos Estados Unidos, tendo cursado 

mestrado em Ciência Botânica na University of Rhode Island (1991). A partir desse 

momento, o mais combativo e entusiasmado estudante ligado ao movimento, o senhor 

Genival Nunes (ASPAM) assumiu o posto, ficando até o final da ONG em 1996. 

 

Genival Nunes (ASPAM) possui formação em Ciências Biológicas e Psicologia 

pela UFS e é mestre em Saúde e Meio Ambiente pela UNIT, tendo sido professor de 

Biologia de várias escolas importantes da cidade de Aracaju. Participou também por 

duas vezes da Comissão Organizadora da Conferência Estadual do Meio Ambiente.  As 

ações desenvolvidas pelo Sr. Genival Nunes (ASPAM) transcenderam o meio 

acadêmico e também da própria instituição e fizeram com que se materializassem, por 

exemplo, em formatação de Leis, na condição de assessor do então Deputado Marcelo 

Deda durante boa parte da segunda metade da década de 1990, sendo que uma das ações 

mais arrojadas durante a sua passagem na assessoria foi à compilação do texto de meio 

ambiente da Constituição de Sergipe. Essa ação contou com a participação de diversas 

entidades ambientalistas, tais como o SOS São Conrado, o MOPEC e o Pensar Verde, o 

retorno ao esforço depreendido, acabou gerando a inserção de capítulo próprio ao  meio 

ambiente na Constituição  Estadual  de  Sergipe,   

Genival Nunes (ASPAM) lembra ainda de outra ação conjunta com os 

movimentos sociais da época, devido à intenção de um antigo prefeito de Aracaju 

Welligton Paixão (1989-1992), que queria aterrar o mangue da avenida Treze de Julho, 
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nesse momento o MOPEC pressionou, e fez uma divulgação em massa na cidade, com 

várias manifestações públicas e passeatas, e como resultado foi aprovada a Lei n.º 2.825 

que impedia o aterramento do mangue.Segundo o texto da Constituição de Sergipe 

 
Lei nº 2.825, de 23 de julho de 1990. Delimita espaço físico como área 

constitutiva de "paisagem natural notável" e de especial proteção ambiental, 

nos termos do art. 23, incisos III e VI, combinadamente com o art. 24, incisos 

VI e VII, todos da Constituição Federal‖. (SERGIPE, 1989, p. 15) 

 

 

Genival Nunes ainda chegou a ajudou a fundar em 2002 o Instituto Acauã, (uma 

entidade sócioambiental com o objetivo de desenvolver ações e elaborar propostas para 

a melhoria da qualidade de vida dos sergipanos). Segundo palavras do próprio Genival ― 

Saímos um pouco da visão romântica, e começamos a observar que para uma 

organização ter respeito perante à sociedade, era preciso ter uma gestão organizada, foi 

nesse momento que surgiu o Acauã‖ 

Seguindo uma tendência nacional de ―carreira‖ dentro do movimento ambiental, 

o senhor Sr. Genival Nunes (ASPAM) acabou assumindo a presidência da 

Administração Estadual do  Meio  Ambiente-ADEMA em 2007, momento em que se 

afastou das ações no Instituto Acauã, sendo que em 2009 ele assumiu a Secretaria de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe, cargo que ocupou até 2011. 

 É importante destacar, a ligação entre o jovem ambientalista que assumiu 

diversas ações de impacto para a sociedade sergipana, com o líder político importante 

que acabou se tornando. Embora Genival Nunes (ASPAM) deixe claro que a carreira 

política não teve influência direta com sua atuação enquanto líder de movimentos 

ambientais organizados. Torna-se evidente que foi um caminho bastante comum entre 

outras lideranças nacionais. 

Uma das questões mais complexas é a aceitação ou não, de cargos públicos, as 

impressões são divergentes e tem ligação direta com o posicionamento partidário. De 

um lado, todos os entrevistados afirmam que não tiveram nenhum interesse por trás de 

sua ligação com o ambientalismo, diversos entrevistados já tentaram cargos públicos no 

legislativo ou executivo, pelo menos dois já foram secretários de Estado e vários 

assumiram funções públicas comissionadas, sendo assim, aparentemente não existe um 

consenso em relação a essa prática, algumas instituições são completamente contra 

qualquer ligação política. Com relação a esse tema, Loureiro (2006) traz uma ideia 

interessante, na ótica do autor, a aceitação de cargos públicos é vista de forma crítica 
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por parte dos ambientalistas, principalmente pelo distanciamento natural de conduta, o 

que acaba enfraquecendo a própria luta.A partir da necessidade de observar a evolução 

da carreira dos ambientalistas entrevistados, foi elaborado um quadro para reforçar as 

atuações políticas e profissionais das principais lideranças. 

 

5.2- Traços comparativos dos ambientalistas em Sergipe 

Buscou-se analisar o perfil dos ambientalistas sergipanos, a partir das suas 

trajetórias de vida, com o claro intuito de interpretar as diversas mudanças no campo 

político e ideológico das lideranças. 

 

QUADRO 6- ATIVIDADES LABORAIS E POLÍTICAS DAS LIDERANÇAS AMBIENTAIS EM 

SERGIPE 

 

Instituição e 

Liderança 

Principais atividades 

desenvolvidas no período 

Atividade atual Candidaturas políticas 

ASPAM  

Genival Nunes 

Assessoria parlamentar 

Ensino de Biologia em 

instituições privadas e públicas 

Secretario de Estado de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos 

de Sergipe. 

 

Nunca foi candidato 

MOPEC  

Lisaldo Veira 

Líder Sindical 

Servidor Federal 

Servidor Federal  Candidato a vereador em 

duas ocasiões 

PENSAR VERDE 

Reinaldo Nunes 

Presidente da BrasilPrev Presidente do partido verde 

em Sergipe 

, Engenheiro civil, membro da 

Executiva Nacional do Partido 

Verde, Ex-Secretário de 

Estado do Meio Ambiente de 

Sergipe, Tesoureiro nacional 

do PV e pré-candidato à 

prefeitura de Aracaju em 2012 

Candidato a governador, 

prefeito, deputado estadual 

ÁGUA É VIDA - 

Luis Palomares 

Professor municipal Professor Municipal Candidato a vereador 

SEMEAR 

Carlos Brito 

Professor universitário Diretor presidente da OSCIP Nunca foi candidato 

ÁRVORE  

 Carlos Eduardo 

Estudante e estagiário Professor universitário e 

bolsista de Mestrado.  

Candidato ao cargo de 

Deputado  Estadual em 

2010 

CICLO URBANO- 

José Waldson 

Coordenador Técnico do 

Planejamento Territorial 

Participativo do Estado de 

Sergipe Ciclo 2009-2010 

Rede de Juventude pelo Meio 

Ambiente e participou como 

facilitador das Conferências 

Nacionais Infanto-Juvenis pelo 

Meio Ambiente dos anos de 

2003. 2006 e 2009 

Diretor de meio ambiente de a 

OSCIP Sociedade Semear 

Nunca foi candidato 

OSCATMA- 

Angélica Lima 

 

 

 

Aposentada da EMDAGRO 

 

Administradora da ONG Nunca foi candidata 
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ADCAR 

José Firmo 

Servidor Federal, vice 

presidente do sindicato do 

Sindicato dos Técnicos da UFS, 

prefeito do campus da UFS 

entre outros cargos dentro da 

estrutura organizacional da 

empresa 

Servidor Federal,  Nunca foi candidato 

 

Fonte: do autor 

  Fazendo um contraponto entre a atuação profissional das lideranças e a própria 

ligação com o meio ambiente, primeiramente é importante observar que apenas José 

Waldson, diretor de meio ambiente da sociedade Semear, e também fundador da ONG 

ciclo urbano, tem todo seu rendimento associado ao terceiro setor, talvez por ser o mais 

novo dos entrevistados, e também o único que não tenha constituído ―família‖ ou por 

ser o típico profissional, que faz a sua carreira dentro do Terceiro Setor, algo muito 

comum a partir da década de 2000, no Brasil. 

Os outros entrevistados, embora tenham outros empregos, pois seu sustento não 

está associado apenas a causa ambiental. Ainda assim, utilizam uma parte do seu 

horário semanal para discutir questões relacionadas com o ambientalismo. Em relação 

ao senhor Reinaldo Nunes (Pensar Verde) a própria liderança admite que a ação no 

Partido Verde acabou limitando sua participação em ONGs, pois o posicionamento do 

partido, muitas vezes, acabou ―falando mais alto‖, no caso especifico do senhor Genival 

Nunes (ASPAM) também é possível de ser observado, o combativo ambientalista deu 

lugar a um executivo de sucesso na área pública, quando indagado a respeito das 

mudanças entre o ambientalista e o secretário de Meio Ambiente, ele respondeu: 

 

Na realidade não mudou nada na minha cabeça. Não mudou. A preservação 

eu acho que ela é fundamental. A bandeira, a arma, que eu tenho é que é 

diferente. Hoje eu tenho uma arma diferente que é a arma do licenciamento, 

da fiscalização, aqui da secretaria as ações de educação ambiental, aos vários 

projetos que a gente desenvolve. Diria que eu tenho aquele pensamento 

daquele Genival hoje, na situação atual como gestor da área ambiental com 

uma segurança maior; possibilidades de fazer ações mais concretas. Agora, 

evidentemente que nada muda se não mudar efetivamente a cabeça do 

homem! Então eu não vejo nenhuma mudança na área ambiental se não for à 

educação [...]  

 

Essa opinião compartilhada pelo senhor Lisaldo Veira ( MOPEC) que diz ―  O 

Genival Nunes (ASPAM) assumiu a direção da secretaria de Meio Ambiente, pois é um 

profundo conhecedor da causa, então ele está no lugar certo‖. É importante ressaltar que 

as duas lideranças são do mesmo partido político o PT. Outro aliado do PT em Estância 

o professor Palomares (Água é Vida) tem uma posição um pouco diferente, na sua ótica 
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dele ―Genival Nunes (ASPAM), quando presidia a Acauã parecia um ambientalista, 

hoje como vidraça se propõe a obedecer às ordens do chefe político do que propor e 

implantar políticas de Meio Ambiente, não vai ter o que contar para os netos, as ideias 

me parecem inconsistentes‖. O senhor Reinaldo Nunes (Pensar Verde), embora seja 

presidente do Partido Verde em Sergipe, também manteve uma postura de elogio à 

conduta do Genival Nunes (ASPAM) a frente da secretaria, é importante observar que o 

próprio Reinaldo Nunes (Pensar Verde) também foi Secretário do Meio Ambiente em 

2002. Esses conflitos ideológicos são comuns em várias entrevistas, inclusive quando os 

gravadores ―eram desligados‖ surgiam críticas a determinados ambientalistas, sempre 

tentando associar a sua participação em algum grupo político, com a sua própria 

conduta pessoal. 

Na perspectiva de Reinaldo Nunes, seria fundamental que fosse criada uma 

Secretaria de Meio Ambiente para a cidade de Aracaju, pois nas suas palavras ―A 

Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) sempre esteve sobrecarregada, 

pois é a única entidade que regulamenta e executa políticas estaduais relativas ao meio 

ambiente‖. Essa lembrança foi comum em várias entrevistas, é um dado bastante 

importante na pesquisa, pois Aracaju é a única capital do Brasil que não possui uma 

Secretaria de Meio Ambiente. 

Tanto Genival Nunes quanto o Reinaldo Nunes (não são parentes) representam 

um ―status‖ observado por Foucault, que pode ser interpretado a partir da visão de Maia 

( 1995, p.109)  ―[...] Se o poder se sustenta de baixo para cima, ao contrário de se 

originar de cima para baixo, quanto mais alto na hierarquia de poder, menor a 

autonomia do indivíduo para alterar as redes de poder na sociedade‖. Com relação a 

uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, Loureiro traz uma informação importante.  

 

Os partidos nos quais normalmente os militantes atuam não podem ser 

acusados de tentarem aparelhar, no sentido clássico de transformar o 

movimento social em instrumento de reprodução das deliberações partidárias, 

uma vez que isto não é objeto de discussão interna a estes partidos e, 

portanto, de ação político-partidária, pelo menos nos casos estudados no Rio 

de Janeiro (LOUREIRO, 2006, p. 139) 

 

  Aldunate Balestra  (2001) ao estudar a geração dos primeiros ambientalistas 

chilenos trouxe a data de 1963 como o início do ambientalismo no Chile e fecha essa 

primeira ―era‖ em 1983, por coincidência o marco inicial do nosso estudo sobre o 

movimento ambiental sergipano, para definir o perfil desses primeiros ambientalistas, o 

autor analisa.  
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Esses grupos, aliados inesperados do conservadorismo tradicional, seriam 

consolidados pelo surgimento de três fenômenos visíveis no final do período: 

A crescente contradição entre os modelos de desenvolvimento promovidos 

pelo Estado em sua economia neoliberal  e a qualidade de vida, além da 

ameaça de destruição das paisagens naturais e os constantes problemas de 

poluição; o apego à causa verde de intelectuais anarquistas ou desiludidos 

com a utopia socialista e a difusão de uma literatura ecológica ampla 

(BALESTRA, 2001, p. 149) 

 

Aldunate Balestra (1998), ainda quando analisa a segunda geração de 

ambientalistas chilenos que tem atuação entre 1984 e 1994, na sua percepção um grande 

número de cidadãos começam a ficar preocupados com a qualidade de vida em suas 

cidades. Muito são anônimos e ocupam importantes posições em algum conflito 

ambiental específico e depois desaparecem. Essa característica tem ligação direta com o 

movimento ambiental em Sergipe, pois vários ambientalistas são citados como 

participantes ativos nos movimentos, mas a partir da pesquisa feita, essas pessoas 

sumiram completamente da discussão ambiental no Estado. Ou seja, esses sujeitos, 

serviram apenas para oficializar o surgimento dos grupos, para assinar termos do 

estatuto, mas não qualquer ligação com o tema. Esse ambientalismo de ―moda‖ também 

foi muito comum na década de 1990 e tende a continuar em todo o século XXI. Essa 

moda também pode ser analisada a partir da própria desfragmentação do homem 

moderno. Que se sustenta com bastante dificuldade em um mundo cada vez mais 

competitivo, onde Bourdieu (2001) tece o seguinte comentário  

 
[...] mais do que às ambições revolucionárias - e, de outro, uma pequena 

minoria privilegiada de trabalhadores estáveis e dotados de um salário 

permanente). A dualidade do status e dos rendimentos não pára de crescer: os 

empregos subalternos de serviços, sub-remunerados, de fraca produtividade, 

não-qualificados ou subqualificados (apoiados numa formação acelerada 

dentro da massa), e sem garantia de carreira, em suma os empregos 

supérfluos de uma sociedade de serviçais, como diz André Gorz, 

multiplicam-se. (BOUDIER,2001, p.52) 

 

Leis (1999), na sua análise da crise ambiental, dentro do processo civilizatório, 

traz uma reflexão que é muito parecida com a percepção do Chileno Aldunate Balestra, 

que é necessário interpretar a questão ambiental sobre o paradigma da reorientação dos 

valores individuais e da reconstrução das percepções culturais, éticas e da dimensão 

espiritual. Sem tocar na questão espiritual Floriani (2006) retrata a importância dos 

confrontos das mais diversas ciências, pois os objetos tendem a se ficar mais complexos 

e precisam ser analisados através do mais diferentes ―olhares‖. 
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Em relação aos ambientalistas sergipanos, é importante analisar a presença de 

funcionários de órgãos federais ligados ao meio ambiente, fundamentais para entender a 

dinâmica do ambientalismo em Sergipe, pessoas como Ana Maria Dantas Torres e Lidia 

Mass Reis da Educação Ambiental do IBAMA que tiveram uma importante ação no 

Estado na década de 1990 e 2000, outra funcionária do órgão também bastante 

importante para o ambientalismo, a senhora Valdineide Santana analista ambiental, que 

gerenciou a Serra de Itabaiana por mais de 10 anos, tendo inclusive desenvolvido uma 

pesquisa no PRODEMA-UFS intitulada ―Serra de Itabaiana: Das Brumas do Imaginário 

à Cerca Invisível‖, tema da sua dissertação de mestrado. Estudando a Serra sob um 

enfoque cultural, em contraposição às tradicionais abordagens naturalistas e em 2011 

estava ocupando a superintendência de Biodiversidade e Florestas da SEMARH. O 

pesquisador Lício Valério Lima Vieira, que desenvolveu tese de doutorado em 

Geografia em 2010, intitulada ―Conflitos Ambientais e (re)configurações territoriais no 

litoral norte de Sergipe‖ e é considerado um dos principais nomes da área ambiental em 

Sergipe, sendo professor do IFS- Instituto Federal de Sergipe, e em 2011 ocupava a 

Superintendência de Qualidade Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Educação 

Ambiental da SEMARH.  

Alguns professores da Universidade Federal de Sergipe, embora não atuando 

diretamente em ONGs, têm importância fundamental a partir da década de 1990, 

enquanto influenciadores na área ambiental, como exemplos temos: A professora 

Rosemeire Melo e Souza (UFS-SE) uma das mais atuantes pesquisadoras e 

ambientalistas sergipanas, tendo atuado na coordenação da REASE- Rede Sergipana de 

Educação Ambiental, a professora Laura Jane Gomes, também bastante atuante na área 

ambiental, tendo participado em ações isoladas de algumas ONGs e também da REASE, 

outros professores também foram citados na pesquisa, é interessante a visão de Boeira 

(1998, p.81). 

 
A história do movimento ambientalista (McCormick, 1992; Leis, 1996) tem 

características que diferenciam as suas iniciativas das de outros movimentos 

coletivos: a defesa do meio ambiente diante das agressões técnicas e político-

econômicas tem partido de atores sociais de diferentes classes sociais, 

incluindo atores cuja sociabilidade tem seu locus em órgãos públicos e 

privados e não apenas no âmbito da sociedade civil enquanto espaço 

contraposto ao Estado e ao Mercado.  

 

 

Em relação a essa característica do militante ambiental, uma importante análise é 

feita por Carvalho (2001,p.206)  
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Neste caso, o ser militante não remete necessariamente ao vínculo orgânico 

partidário ou a uma grande narrativa ideológica, como se dá em outros 

modelos de militância. No campo ambiental, atravessado pelas mudanças na 

cultura política contemporânea, o ser militante é uma experiência menos 

atrelada a organizações partidárias-ideológicas e mais voltada a uma 

militância de idéias e princípios. Representa, sobretudo um compromisso 

pessoal com um amplo ideário político-existencial que reúne sensibilidades 

políticas emancipatórias, estéticas e afetivas, além de redes de contatos, 

eventos e organizações.  

 

Esse perfil de liderança, também pode ser observado na pesquisa, é o caso do 

José Waldson (Ciclo Urbano) que associou a sua entrada no movimento a partir de uma 

visão ideológica. Demonstra preocupação com a questão ética. Esse também é o perfil 

da antiga diretora de meio ambiente da Sociedade Semear a senhora Danielle Dutra que 

demonstrou o mesmo sentimento. Outra liderança extremamente importante para o 

ambientalismo em Sergipe é o senhor Carlos Brito Aragão, diretor geral da Sociedade 

Semear, que falou um pouco da sua trajetória como ambientalista: 

 
Comecei a minha atuação na área ambiental a partir da minha entrada na 

UFS, cursando Geografia (primeiro licenciatura e depois bacharelado). 

Participei de atividades organizadas pelo movimento estudantil (Diretório 

Acadêmico de Geografia e DCE) fiz parte, como bolsista do CNPq, de 

grupos de estudo, sob orientação de professores da UFS. Ainda na 

Universidade tive uma atuação como aluno do Mestrado em Geografia e 

pesquisador do NESA. A minha atuação se ampliou com a criação da 

Sociedade Semear (sou um dos seus fundadores), onde temos uma diretoria 

de meio ambiente, o que tem proporcionado a minha participação em fórum e 

conselhos, além da execução de atividades em defesa e preservação do Meio 

Ambiente. A Semear tem se dedicado à execução de projetos ambientais e 

muito pouco a denúncias, ou seja, a nossa proposta é atuação/trabalho. 

 

Na visão de Oliveira (2008, p.115) ―[...] é possível identificar diferentes padrões 

de recrutamento e de seleção de dirigentes ambientalistas, bem como examinar suas 

relações com distintas modalidades de reconversão e de utilização da formação escolar e 

universitária no âmbito do militantismo ambientalista‖. Essa questão ficou mais clara 

em relação às análises individuais das lideranças da Sociedade Semear, pois o perfil  da 

própria instituição acabou não permitindo destacar um líder apenas como representante 

da instituição. Esse perfil da Sociedade Semear, chamou bastante atenção, pois destoa 

completamente do resto da análise. Fica claro que a Sociedade Semear não tem a menor 

―vocação‖ para ING(indivíduos não Governamentais)
62

, mas tende a tornar-se uma 

organização que atende apenas as demandas pré-existentes e não propõe ideias novas no 

                                                 
62

 Termo coloquial bastante utilizado pelos voluntários de ONGs em Sergipe, que reforça o trabalho de uma liderança 

estando acima da própria visão da coletividade. 
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tocante a crítica ao sistema vigente. A OSCIP desde a sua fundação, especializou-se em 

ganhar editais de projetos, isso é tão verdade, que na entrevista realizada com os outros 

dois líderes (José Waldson e Danielle Dutra), quando interpelados a respeito das 

principais ações da OSCIP, citam dezenas de projetos realizados, mas em momento 

algum, lembram de manifestação ou mobilização púbica que tenham participado 

(embora as lideranças tenham um vida ativa na discussão ambiental, quando adentram 

no seio da OSCIP, acabam se limitando a cumprir o papel estratégico da organização). 

Embora seja possível argumentar que ações de educação ambiental indiretamente 

podem ser consideradas ações de mobilização, pois despertam o poder crítico das 

comunidades assistidas, essa foi a perspectiva de autores como (Lamosa 2011; 

Layrargues 2000; Leonardi 1997; Jansen 2007; Jofili 2010; Meszáros 2005). 

Na perspectiva de Giddens (2010, p.154) ― as ONGs não apenas são grupos de 

pressão, como desempenham também um papel significativo, ao coordenar informações 

científicas e levá-las a atenção dos tomadores de decisão e do público‖ Essa questão 

chama a atenção na Semear, em relação à  formação das principais lideranças, Danielle 

e Carlos são mestres na área ambiental, José Waldson (Semear) é pesquisador da área 

ambiental e pretende ingressar em um mestrado, a partir dessa analise Oliveira (2008, 

p110) 

 
 Mesmo se tratando de dirigentes que aderiram ao ambientalismo em 

diferentes contextos políticos, eles compartilham uma mesma concepção da 

formação escolar, do seu significado e de sua utilidade para o exercício 

profissional. Tanto para aqueles dirigentes que ingressaram no início dos 

anos 70 quanto para os que iniciaram sua militância no ambientalismo 

durantes os anos 80 e 90. 

 

A partir da necessidade de analisar as formações das principais lideranças, foi 

criado um quadro para explicitar essas relações. 

 

QUADRO 7– CARACTERISTICAS ACADÊMICAS DAS LIDERANÇAS ENTREVISTADAS  

 

Instituição e Liderança Escolaridade 

Anterior  

Escolaridade  

Atual 

ASPAM-Genival Nunes Estudante de Biologia Formado em Biologia e Psicologia e Mestre em 

meio ambiente 

MOPEC - Lisaldo Veira Segundo grau 

completo 

Segundo grau completo 

PENSAR VERDE - Reinaldo Nunes Estudante de 

Engenharia Civil 

Engenheiro Civil 

ÁGUA É VIDA - Luis Palomares Educador Físico Pós-graduado em recursos hídricos 
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SEMEAR- Carlos Brito Licenciado em 

Geografia e Bacharel 

em Geografia (UFS). 

Mestre em Geografia 

(UFS). 

Mestre em Geografia (UFS) 

ÁRVORE - Carlos Eduardo Estudante de 

Administração 

Administrador e mestrando em saúde e meio 

ambiente 

CICLO URBANO- José Waldson Estudante de 

Geografia 

Geógrafo e pós-graduado em 

OSCATMA- Angélica Lima 

 

 

 

Técnica em 

Economia Doméstica, 

Pedagoga e especialista em educação ambiental  

ADCAR- José Firmo Contabilista Especialista em Gestão Urbana e Planejamento 

Municipal 

Fonte: do autor 

Os dados foram obtidos através de entrevistas. 

 

Outro ponto que chama bastante a atenção na pesquisa é que duas lideranças da 

Semear (Danielle Dutra e José Waldson) afirmam viver basicamente dos valores 

recebidos na OSCIP, quanto a essa ação Loureiro (2006, p.135) indica que ―Numa 

perspectiva ambientalista crítica, viver só de ONG é possível desde que não implique 

perda de identidade com as demais lutas em sociedade e com a finalidade histórica de 

democratização e reforço de cidadania‖. Fazendo um contraponto com a pesquisa 

realizada por Oliveira (2008), realmente é possível perceber essa ligação no tocante às 

organizações mais técnicas surgidas em Sergipe, embora essa questão da qualificação 

escolar perde um pouco a importância quando se tratava de ONGs que tivessem um 

foco mais voltado para a área de denúncia, embora exista uma exceção, que é o caso do 

Professor Palomares (Água é Vida) que faz questão de enaltecer a sua pós-graduação 

em recursos hídricos, como responsável pelo embasamento teórico necessário para 

desempenhar bem as funções enquanto ambientalista e gestor de ONGs. 

 

O senhor Reinaldo Nunes, foi a maior liderança do movimento Pensar Verde, 

que contou com a colaboração de pessoas ligadas à área ambiental em Sergipe, tendo 

assumido a Secretaria de Meio Ambiente de Sergipe em 2002, período no qual realizou 

ações estratégicas interessantes para o movimento ambiental em Sergipe, através de sua 

iniciativa, foi  criado o fórum Sergipano das ONGs e Entidades sócioambientais que 

tinha na figura de Jairo Ferreira Dantas o seu principal líder. Embora na opinião de 

Reynaldo, nunca houve real interesse das ONGs, pois o fórum acabou não tendo 

continuidade. Reinaldo Nunes (Pensar Verde) era em 2011 o presidente estadual do 

Partido Verde e tesoureiro nacional do partido 
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   A atuação de Lisaldo Vieira (MOPEC), enquanto liderança ligada aos 

movimentos populares foi fator fundamental para a mudança dos paradigmas da 

discussão ambiental no Estado de Sergipe. Tocando sempre em questões mais 

emergências, foi possível perceber que seus principais desafios, estiveram relacionados 

com a questão da poluição dos rios próximos a cidade de Aracaju, reivindicações 

relacionadas com a seca no interior do Estado, problemas relacionados com o 

saneamento básico da capital. 

O início de sua participação nas discussões ambientais em Sergipe, surgiu a 

partir de debates no departamento de Geografia, Biologia e no Centro Acadêmico da 

UFS. O senhor Lisaldo Vieira foi um dos fundadores do partido verde, tendo sido 

candidato a vereador na primeira eleição que o partido disputou em Aracaju. Chegou a 

disputar mais de uma eleição para a vaga de vereador, também pelo PT, tendo sido bem 

sucedido, e alcançando a suplência com mais de 800 votos. O Senhor Lisaldo Vieira 

conta que, devido aos ―engessamentos‖ partidários, decidiu fundar o MOPEC, com 

vários ―companheiros‖ que tinha saído do Partido Verde. 

O Sr. Lisaldo  Vieira (MOPEC) embora não tenha conseguido êxito em suas 

candidaturas, acabou tendo uma participação fundamental na formulação de políticas 

públicas para o Estado, através do diálogo travado com integrantes de outros 

movimentos sociais, como a ASPAM e o Pensar Verde, a característica mais marcante 

do Lisaldo, é a profunda ligação com os movimentos de bairro, em sua luta por 

melhoria de vida do povo Sergipano. Lisaldo não tem formação superior, mas através 

do aprendizado do próprio movimento social, acabou tendo uma grande desenvoltura 

enquanto liderança, e participou das principais decisões ligadas ao meio ambiente no 

Estado desde 1987. Embora o MOPEC só tenha surgido oficialmente a partir de 1991, 

assim como Genival Nunes (ASPAM) e Reinaldo Nunes (Pensar Verde), o senhor 

Lisaldo Vieira participou ativamente da edição de leis ligadas ao meio ambiente no 

Estado, sendo citado como a principal liderança na área ambiental por todos os 

entrevistados.  Em relação à fundação do MOPEC, o senhor Lisaldo  se lembra da 

participação de outros nomes que tiveram importância dentro da primeira fase do 

movimento, tais como os senhores  Luiz  Fernando,  Reginaldo  Carlos e  Kátia  

Santana. 

Na perspectiva de Oliveira (2008, p.117)  

É somente em meados da década de 80, com a chamada ―abertura política‖, 

que ocorre uma grande modificação nas estruturas organizacionais e 

ideológicas do ambientalismo. Esse contexto é um marco do ingresso no 



140 

 

ambientalismo de indivíduos com origens sociais mais baixas e heterogêneas, 

predominantemente vinculadas a organizações estudantis e partidárias e que 

são os principais protagonistas da aproximação entre as questões ambientais e 

as lutas sociais e políticas que agitavam o contexto político nacional naquele 

momento.  

 

Na percepção do Lisaldo Vieira, o meio ambiente em Sergipe passa ainda por 

problemas ligados à própria condição de crise do movimento, na sua visão ―[...] o 

ambientalismo em Sergipe passa por um momento muito fraco, eu não sei de nenhuma 

ONG que faça alguma ação importante na área ambiental―. Infelizmente essa posição é 

algo basicamente uníssono, pois existe por parte das lideranças uma total desesperança 

frente ao formato que o ambientalismo em Sergipe vem tomando, o próprio Reinaldo 

Nunes (Pensar Verde) afirma, ―Se você perguntar a alguma liderança ambiental em 

Sergipe hoje, eu vou ter dificuldade de afirmar, conheço várias que tiveram força, mas 

depois desapareceram‖.  

Essa parece ser a tônica do ambientalismo sergipano, onde poucas pessoas 

participam das discussões, e as lideranças são contadas a dedo. A tese de Reinaldo 

Nunes (Pensar Verde) é ―Falta liderança, falta também uma maior organização, não 

existe em Sergipe uma ONG que seja independente, que tenha sido construída de forma 

organizada, e que tenha vida longa, existem ONGs nesse formato em Estados próximos, 

na Bahia existe o Gambá‖
63

. Essa inclusive foi à tônica das entrevistas, quando 

indagados sobre qual a mais representante das ONGs sergipanas, a Semear não foi 

citada por nenhum dos entrevistados. A partir dessa constatação, afere-se uma 

justificativa, explicativa, na mente dos ambientalistas sergipanos, uma ONG precisa 

fazer denúncia, para ser considerada ambiental. 

Loureiro (2006), ao lançar o seu estudo na realidade Carioca, traz algumas 

reflexões interessantes para entender o movimento ambiental em Sergipe. Na ótica de 

Loureiro (2006, p. 131) ―há, indiscutivelmente, um sentimento geral de esvaziamento 

ideológico e quantitativo de militantes e de dúvidas quanto ao futuro do movimento 

ambientalista‖. Essa preocupação é corroborada por todos os entrevistados, muito 

embora a causa ambiental esteja em evidência no Estado, aqueles que conhecem 

profundamente o problema, não estão animados com o cenário ambiental no Estado. 

O Senhor Luiz Alberto Palomares (Água é Vida), quando interpelado, explicita 

que o seu interesse pela temática ambiental surgiu ―Oficialmente o ambientalismo 

eclodiu quando fui trabalhar na Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro em 1993 e fui 

                                                 
63  Grupo Ambientalista da Bahia, com mais de 25 anos de atuação em defesa da Mata Atlântica em todo o Estado da 

Bahia. 
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administrar o Complexo Conjunto Siri, ao lado do Rio do Sal em áreas de preservação 

permanente, que considero um grande crime ambiental aquele empreendimento‖.O 

professor Palomares (Água é Vida) como é mais conhecido, também trabalhou na 

prefeitura municipal de Estância, na sua ótica esse período foi critico para sua revolta 

contra as ações descabidas de certos governantes ―Trabalhei na Prefeitura Municipal de 

Estância e fui testemunha ocular da implantação de um Aterro Sanitário, concebido pela 

Administração do Prefeito José Nelson, o primeiro do Estado, que por falta de 

administração transformou-se em um grande lixão‖. 

Em relação ao objetivo da ONG fundada em 1998 e que logo depois recebeu o 

título de OSCIP ―Em 1998 fundei a Associação de Defesa do Meio Ambiente Água é 

Vida, com o intuito de denunciar os crimes ambientais cometidos em nosso Estado‖. O 

professor Palomares (Água é Vida) continuou a exercer suas atividades laborais como 

Educador Físico e associou a desempenho no trabalho às práticas relacionadas com à 

Educação Ambiental, além de ter feito um curso de especialização na área de Gestão de 

Recursos Hídricos, onde recebeu quase toda a sua capacitação na Área Técnica 

Ambiental. 

Quando indagado sobre as principais referências do ambientalismo em Sergipe, 

ele faz severas criticas a uma liderança política, o Deputado Federal Márcio Macedo
64

, 

na visão de Palomares ―Ex- Gerente do IBAMA, Ex- Secretário de Meio Ambiente e 

Ex-presidente do PT, imagina! Hoje Deputado Federal Márcio Macedo que conseguiu 

exterminar os já combalidos movimentos ambientais do Estado de Sergipe‖. O senhor 

Palomares pretende lançar um livro contando os caminhos do Meio Ambiente em 

Sergipe, durante todo a sua atuação como ativista. 

Oliveira (2008, p. 111) ―[...]  eles salientam que seu engajamento na defesa 

ambiental resulta de um ―compromisso‖ que já vem desde muito tempo, constituindo 

uma espécie de ―paixão‖ para a qual se sentiram atraídos ―desde sempre‖, durante à 

infância, na convivência familiar etc.‖. Em relação aos ambientalistas sergipanos, a 

grande maioria associou o início como ambientalista, a sua infância ou adolescência. 

Para ilustrar esse pensamento segue um trecho da entrevista com o professor Palomares 

(Água é Vida).  

 

                                                 
64 Sabendo da importância estratégica para o entendimento do movimento ambiental, o senhor Márcio Macedo foi 

procurado diversas vezes durante a pesquisa, com várias ligações feitas ao seu gabinete e com diversos emails 

trocados com sua assessoria. 
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Em 1953, com cinco anos de idade, quando frequentava o pré-escolar do 

Grupo Generoso Marques, fui escolhido para plantar um pinheiro na Praça 

em frente à escola, justamente no dia 21 de setembro, dia consagrado à 

comemoração do Dia da Árvore e que também se comemora o aniversário de 

Cambará, minha terra natal. Anos se passaram, quando recebi a visita de um 

colega que estudava na mesma turma, dizendo que o Pinheiro que havíamos 

plantado na praça teria sido transplantado para Igreja Matriz onde permanece 

resistindo até os dias de hoje, pensam que já não fui visitá-lo? Às vezes penso 

que veio daí, na adolescência e juventude muito ligado a rios, mar e matas[...] 

 

Outra questão importante é a ligação das lideranças com outros movimentos 

sociais, sendo que a maior parte dos entrevistados já fez parte de discussões ligadas ao 

sindicato, bem antes de fazer parte das ONGs estudadas, os técnicos José Firmo e 

Lisaldo Vieira (MOPEC), fazem parte dos sindicatos dos técnicos da UFS e sempre 

desempenharam papéis fundamentais na diretoria dos respectivos órgãos.  

Existia uma tendência muito forte de participação nas mais diversas esferas 

estudantis por parte dos entrevistados, anteriores a sua chegada no universo do 

ambientalismo. Pelo menos três movimentos foram formatados a partir de ensaios 

relacionados com as atividades dentro dos âmbitos de cursos superiores, o CEPECS 

(atual Instituto Árvore), o Pensar Verde e a ASPAM, são exemplos de instituições que 

tiveram forte influencia do meio estudantil. O MOPEC, embora não tenha o foco 

voltado para a área estudantil, teve na pessoa do Lisaldo um forte incentivador no meio 

estudantil, e participou ativamente de várias construções coletivas, talvez pela sua 

proximidade com a UFS. 

 

Em Sergipe, os partidos que tiveram mais apoio das lideranças, foram o PT e 

PV, sendo que vários dos nossos entrevistados fizeram parte de diversos momentos 

históricos de legitimação do partido perante à sociedade. Oliveira (2008, p.118) ―Em 

grande parte dos casos, essa forma de atuação começou desde a formação secundária e 

se desdobrou na vinculação a diretorias de centros acadêmicos durante a universidade e 

na militância em partidos políticos, dentre os quais se destaca principalmente o Partido 

dos Trabalhadores (PT)‖  

Loureiro (2006, p.137) traz várias reflexões a cerca do perfil das lideranças, 

primeiramente o autor analisa que ―Não há como formar lideranças unicamente através 

de cursos de qualificação‖ essa perspectiva foi observada no perfil das lideranças, não 

houve um recrutamento e seleção salvo no caso da OSCIP Semear, onde ficou claro que 

tanto a seleção da Danielle Dutra e do José Waldson, foi uma questão mais técnica do 

que propriamente ideológica, nos outros casos, a liderança surge e forma os grupos 
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ambientais em Sergipe, e não o contrário, ou seja, essas pessoas têm experiências em 

outros movimentos sociais e usam todo esse capital intelectual em práticas relacionadas 

com a questão ambiental no Estado.  

Quando investigada sua ação como ambientalista, a senhora Angela Maria. 

Lima, fala sobre o movimento ambiental em Sergipe. 

 

No momento não tenho nomes sobre o ambientalismo em Sergipe, vejo 

muitos interesseiros e que não praticam realmente ações e práticas 

ambientalista. Tenho consideração pelo Professor do Arquidiocesano 

(esqueci o nome) que trabalha e pratica ações com educação infantil e tem 

projetos em ação e que já foi premiado. Outro nome que considero é Osmário 

Santos, Jornalista, abnegado e mobilizador social do meio ambiente e que já 

conseguiu mobilizar o Estado com ações, como: Olimpíada Ambiental, 

Campanha de Limpeza de praias e rios e o Passeio das tototós que inclusive 

passou para o município como Lei Municipal. Vários professores  da rede 

municipal, estadual e particular já estão inserindo em seus projetos políticos 

pedagógicos as questões ambientais 

 

Loureiro (2006) ainda apresenta três causas distintas para a ―baixa capacidade de 

ampliação numérica de agentes sociais‖ ligados às ONGs ambientalistas. Primeiro o 

autor analisa que o próprio entendimento da função da ONG e de seu formato de 

organização acaba ―afugentando‖ algumas pessoas, depois o próprio processo histórico 

que termina ―aprisionando‖. Algumas pessoas, que mesmo quando querem se afastar do 

―movimento‖ são sempre lembradas pela sua atuação na causa e por último ao próprio 

processo de descentralização do poder nas ONGs, pois algumas lideranças realmente 

têm interesse em continuar no poder e criam estratégias para sua perpetuação. Esse foi o 

caso propriamente observado no Instituto Árvore, pois todos os diretores da organização 

já saíram da direção, apenas restando seu presidente, que, na verdade, sempre foi o mais 

entusiasmado entre todos os participantes da ONG. Para Loureiro (2006, p.131)― [...] o 

desgaste pessoal existente, fruto do personalismo de um movimento que mantém a 

centralidade da decisão em torno de lideranças que se perpetuam. [...] ‖ 

 A Percepção de Leff (2006, p.434) ao organizar, de forma generalizada o 

movimento ambiental, aponta para algo bastante distinto do que ocorreu no Instituto 

Árvore ―As organizações socioambientais tendem a associar-se em redes de 

agrupamentos autônomos, segmentados e policéfalos em estruturas não hierárquicas, 

descentralizadas e participativas‖, partindo dessa ideia de Leff (2006), apenas podemos 

enquadrar a Sociedade Semear nesse ―padrão‖ encontrado pelo autor. 

Essa dificuldade em criar grupos específicos para lutar em favor do meio 

ambiente, é lembrada por  Sloterdijk (2002, p22) ― massa pós moderna é a massa sem 
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potencial,  uma soma de microanarquias e solidões que mal lembra o tempo em que - 

incitada  e conscientizada pelos seus porta-vozes e secretários-gerais deveria e queria 

fazer história como coletivo prenhe de expressão‖. Em suma, até mesmo com lideranças 

inatas dentro do movimento ambiental em Sergipe, o surgimento das organizações não 

governamentais não aconteceu de forma perene, nem mesmo teve uma trajetória 

estanque. 

Dentro do perfil geral das lideranças em Sergipe, é possível aferir que as 

lideranças sempre estiveram posicionadas coerentemente com os anseios do movimento 

que fizeram parte, o que será no mínimo óbvio, mas que essas mesmas lideranças 

mudam de posicionamento constantemente durante os anos de análise, o que a sua 

própria identidade, enquanto ambientalistas, está ligada diretamente ao 

―ambientalismos‖ (Boeira, Leis e Viola) que fizeram parte, ou seja, os ambientalistas 

sergipanos não tiveram uma ação linear ao longo dos anos e em alguns momentos 

tiveram influencia dentre os mais diversos ambientalismo. Esse dado foi fundamental 

para a pesquisa e levou a necessidade de buscar mais subsídios dos processos 

comunicacionais que influenciaram as discussões ambientais no Estado. 
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Capitulo 6 – As Nuances da comunicação ambiental em Sergipe 

 

 

O campo da comunicação ambiental, e suas interações entre o ambiente, a 

tecnologia e a sociedade é fundamental para atualização dos problemas das ciências 

sociais. A ciência ambiental tornou-se um campo fértil para a discussão da grande 

mídia, onde comumente é a arena onde também são travadas as lutas sociais e pautada a 

agenda política que, de forma contundente, acabam influenciando a opinião pública. A 

relação entre as empresas particulares e as ONGs em Sergipe é algo marcante. A 

associação entre as empresas jornalísticas e essas empresas privadas é obviamente ainda 

mais marcante. Foi possível perceber nos jornais sergipanos um enfoque dado à relação 

pacífica entre as organizações e as empresas privadas. Interessante observar esse clima, 

pois a pesquisa que se iniciou na tese em 1983, foi realizada muitos anos antes da 

proliferação do que veio a ser chamado de marketing ambiental, sendo que, nesse 

período, já eram percebidas diversas ações estratégicas por parte de grandes empresas 

locais e  notou-se que a variável ambiental foi inserida nas estratégias corporativas, do 

mesmo modo como vem se apresentando nos mercados e na economia global. Sendo 

assim, conceitos como, responsabilidade socioambiental, sustentabilidade, marketing 

ambiental e economia verde ganham espaço crescente nos ambientes empresariais, a 

partir da visão de (Boeira 1998, 2003; Borges 1997; Borges 2009, 2010; Cavalcanti 

1994,1997, 1998; Chacon 2003). 

A própria conjuntura internacional, após a conferência de 1992, acabou 

aumentando a percepção dos consumidores frente a toda a problemática ambiental, e 

influenciou as empresas a criarem assessorias de comunicação e marketing voltadas 

para o marketing ambiental, na percepção de Brandenburg (2008, 2011); Feldmann 

(2003) e Portilho (1999, 2001, 2005).  Em Sergipe, embora na década de 1980 e 1990, 

não houvesse ainda assessorias especializadas com a questão ―sustentável‖, já existia 

um interesse em não despertar a atenção dos formadores de opinião. Dados da análise 

dos jornais sergipanos revelam manifestações de apoio na luta contra problemas 

ambientais emergente, principalmente na cidade de Aracaju, tais como a questão do 

mangue da Avenida treze de Julho, construção do novo bairro da Coroa do Meio, 

poluição das Praias e variadas denúncias relacionadas às lixeiras instaladas na cidade.  

Embora em um primeiro momento não houvesse uma política de contenção de 

danos, a imagem das empresas poluidoras já existia um claro interesse de não divulgar 
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essas reportagens. Em uma análise detalhada da comunicação nas duas primeiras fases 

do movimento em Sergipe, mais precisamente entre os anos de 1983-1999, nota-se que 

faltava profissionalização na área de comunicação, pois esses grupos não possuíam 

ferramentas para ―gerar pautas‖ nos jornais, pois não tinham conhecimentos mais 

aprofundado na área de planejamento de comunicação, e na verdade eram convidados 

devido a manifestações passadas, mas sem ações que aumentassem o poder da ―marca‖ 

das suas ONGs, na percepção de Brito (2004) e Pereira (2008). 

A partir do início da década de 2000, as ONGs finalmente atentaram para a 

importância de iniciar a profissionalização da sua assessoria de comunicação, para 

tentar furar o ―bloqueio‖ na comunicação das grandes mídias, algumas ações contra-

hegemônicas como jornais internos, boletins informativos, utilização de listas de emails 

para divulgar informações para ONGs de outros Estados, participação de Redes, 

construção de sites e atuações nas redes de relacionamento na Internet. Todas essas 

ações foram realizadas sem uma noção de planejamento estratégico, e não aumentaram  

a credibilidade das instituições perante os seus ―públicos‖. Outra questão que 

―atrapalhou‖ os planos de comunicação das ONGs foi a visão sustentável ter 

definitivamente entrado nas assessorias e departamentos de marketing em Sergipe, 

empresas da área de Construção Civil, empresas da área de Petróleo, e os próprios 

governos Municipais e Estaduais, começaram a criar campanhas para reforçar o respeito 

pelo meio ambiente dessas instituições. 

Outra questão crucial para o meio ambiente, em Sergipe, foi que a OSCIP que 

tinha a melhor estrutura organizacional e contava com uma assessoria de comunicação 

mais profissionalizada dentre todas as instituições estudadas. A Sociedade Semear, não 

apresentou, em nenhuma peça de campanha publicitária ou informativos mensais, 

qualquer menção à problemática ambiental do Estado, possivelmente movida por 

interesses estratégicos (forte ligação com o PT), ou devido ao próprio posicionamento 

socioambiental e ―profissional‖ não teve o interesse de usar o arsenal técnico que 

possuía, evidentemente que é preciso fazer um alerta, que na missão da Sociedade 

Semear, aparentemente não se encaixa uma atitude de denúncia dos problemas 

ambientais. Por outro lado outras ONGs em Sergipe, com perfil mais contestatório, 

como o MOPEC, a ASFAD e a ONG Água é vida, com boas intenções de divulgação, 

não apresentam qualquer profissionalização. 

A partir das informações passadas que reforçam o campo da comunicação em 

Sergipe, surge talvez o mais grave problema que é a falta de interesse na divulgação das 
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matérias relacionadas com o meio ambiente, pelos veículos de comunicação. Em alguns 

momentos devido à falta de profissionalização dos seus profissionais, pois Sergipe conta 

com pouquíssimos jornalistas sensibilizados com a causa, e em outros momentos, pela 

pressão dos principais parceiros comerciais, que não permitem a divulgação de material 

que possa prejudicar a imagem das instituições patrocinadoras. Nesse campo confuso e 

negativo, em que residem as contradições,  e acomodações, é que caminha a 

comunicação ambiental em Sergipe, antes de dissecar a comunicação no decorrer dos 

anos, torna-se imprescindível fazer uma rápida introdução do campo da comunicação e 

do marketing. 

 

6.l- Comunicação, Marketing e movimentos sociais 

 

Na percepção de (Gohn, 1997, p. 266) as fases de um movimento social, 

perpassam, inicialmente pela análise das carências e metas que devem ser seguidas, a 

formulação das demandas quando o movimento é pequeno, a partir das suas lideranças, 

ou quando se estiver diante de um movimento mais organizado, a partir das suas 

assessorias ou diretorias, o convite ao ingressos de novos voluntários, a reconfiguração 

das demandas em reivindicações propriamente ditas; a organização do movimento 

(podemos pensar em organogramas e fluxogramas); o planejamento estratégico; práticas 

de comunicação ( na ótica da autora de difusão)  através dos processo comunicacionais: 

jornais, revistas, palestras, conferências, internet etc.; negociação com os intermediários 

ou interlocutores, que muitas vezes são os próprios políticos apoiadores e finalmente a 

consolidação e institucionalização (atualmente pode ser o momento que a instituição 

deixa de ser ONG e parte para o título de OSCIP). 

Os próprios ideais do movimento ambiental internacional acabaram 

influenciando na formulação de agendas multilaterais, que passaram a adentrar na 

discussão de maneira impactante, pois são carregadas de slogans que reforçam a vitrine 

do ―anticapitalismo‖, embora os movimentos não tivessem um planejamento alternativo 

para o futuro da humanidade. Existe sim uma grande dificuldade de analisar o 

movimento ambiental, o próprio Castells (2008, p 151) também tem dificuldade de 

interpretar a política verde, pois na ótica do autor não parece um movimento ―per se‖, 

mas sim ― uma estratégia específica, isto é, o ingresso no universo da política em prol 

do ambientalismo‖. O mesmo autor Castells (2008, p159) observa que ―[...] por meio 

dessas lutas fundamentais sobre a apropriação da ciência, do tempo e do espaço, os 
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ecologistas inspiram a criação de uma nova identidade, uma identidade biológica, uma 

cultura da espécie humana como componente da natureza‖. 

Partindo da primeira premissa de Bauman (2007), que para a manutenção da 

sedução moderna tem que despertar o desejo de insatisfação do consumidor, pode-se 

entender o ambientalismo como uma nova possibilidade de consumo, de um potencial 

―ambientalista‖ que já tendo suas necessidades básicas vencidas (classe média ou alta), 

pode começar a consumir produtos cada vez mais saudáveis e respeitadores do meio 

ambiente. O interesse da população por matérias que chamassem a atenção para as 

práticas ambientais desastrosas, e revistas especializadas na área ambiental surgiram nos 

últimos anos como alternativas de comunicação segmentada voltada para um público 

que tinha conhecimentos mais refinados associadas à questão ambiental. Um problema 

seria como proporcionar a grande massa o acesso a esses veículos especializados, e 

como desenvolver produtos midiáticos (revistas, jornais, conteúdo na internet) a partir 

das assessorias de comunicação dos movimentos sociais, na visão de (Mazzarino 2010; 

2011; Miguel 2007, 2010, 2011; Moraes 2000; Pinheiro 2008; Santos 2008). 

É fator fundamental ao entendimento do respeito ou respaldo que os movimentos 

sociais recebem da sociedade sua profunda relação com o formato de comunicação 

empregado pelas suas lideranças, independente dessa ação ser comandada por 

profissionais da área, ou por qualquer voluntário que deseje expor as metas e objetivos 

do movimento social. É importante ressaltar que a grande maioria dos Movimentos 

Sociais não tem qualquer noção da área de comunicação, e não possuem em seus 

quadros de voluntários, pessoas ligadas á área. As ONGs que criam ações de divulgação 

na grande mídia são raras exceções que não representam o Terceiro Setor no mundo. 

Outro ponto relevante é a amplitude do termo movimento social, pois se torna 

evidente que, nem todas as esferas do ambientalismo brasileiro podem ser consideradas 

um movimento social, pois alguns grupos têm uma atuação de pressão ou de interesse 

direto na matéria e outros grupos solicitam as mudanças de perfil em relação à 

alimentação, à cultura, questionando o próprio conceito de qualidade de vida. 

Acrescente-se ainda, que o sucesso do ambientalismo provém da sua melhor adaptação 

às condições de comunicação e mobilização  dentro do paradigma tecnológico, se 

comparado a outras forças sociais, seja pela habilidade de criação de eventos que 

chamam a atenção da mídia, como também pela utilização de tecnologia de 

comunicação com destreza, tal qual a Internet. 
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A forma midiatilizada que o movimento ambiental se apresentou para o mundo, 

a partir da década de 1970, tem forte ligação com o formato criativo, divertido e 

eficiente implementado pelo Greenpeace em suas ações estratégicas de divulgação. A 

partir desse marco importante para a comunicação nos movimentos ambientais é 

interessante a visão de Castells (2008, p161) ―[...] boa parte do sucesso do movimento 

ambientalista deve-se ao fato de que, mais do que qualquer outra força social, ele tem 

demonstrado notável capacidade de adaptação às condições de comunicação e 

mobilização apresentadas pelo novo paradigma tecnológico‖. É bem verdade que nos 

últimos anos, a democratização da internet possibilitou um novo formato de 

comunicação apoiado em inovações tecnológicas, nessa perspectiva para Castells (2008, 

p 162) ―[...] os ambientalistas também estão presentes na vanguarda das novas 

tecnologias de comunicação, utilizando-se como ferramentas de organização e 

mobilização, principalmente pela Internet [...]‖. Essa ação foi profundamente observada 

nas análises dos movimentos ambientais em Sergipe, onde praticamente todas as 

instituições investigadas possuem material postado na internet, possuem ações no 

Twitter e no Facebook, embora não tenham exatamente a noção do que fazer nessas 

redes, e cada participante acaba postando aquilo que pensa, ou acha que pensa, sem uma 

preocupação com a estratégia da ONG.  

O conflito entre o sujeito anti-partidário e a estratégia de tomada do poder, ou de 

simples influência na esfera pública enquanto posição ideológica trouxe consequências 

negativas para o ―desempenho‖ do ambientalismo em Sergipe. Os propositores 

transitaram sempre com bastante receio nessas discussões, pois é típico dos movimentos 

sociais, a crítica às ações estatais, e, conseqüentemente, existe certo afastamento frente 

ao trabalho público direto, sendo típico das ações ambientalistas a valorização da 

liberdade, individualismo, da criatividade e de um humor crítico frente às mazelas 

sociais. Essa postura ―sarcástica‖ ficou extremamente marcada pelas ações 

―cinematográficas‖ do Greenpeace nas décadas de 80 e 90, com suas baleias infláveis e 

seus barcos gigantescos, que aparentemente estavam dispostos a enfrentar toda a 

―tirania‖ dos governos dos países desenvolvidos. Em Sergipe, a criatividade poderia 

estar aflorada nas ações dos grupos ambientais locais, possivelmente a ―desculpa‖ fosse 

a falta de conhecimento técnico, mas aparentemente faltou real interesse em 

―constranger‖ as autoridades públicas.  

 Na percepção de Bauman (2008, p. 31), ―O consumismo dirigido para o mercado 

tem uma receita para enfrentar esse tipo de inconveniência: a troca de uma mercadoria 



150 

 

defeituosa, ou apenas imperfeita e não plenamente satisfatória, por uma nova e 

aperfeiçoada‖, os ―verdes‖ teriam sido então uma nova manobra capitalista, foi 

encontrado um novo segmento de mercado, qual o real interesse e a real ameaça do 

movimento ambiental? É um movimento contra o consumo? Ou um movimento em 

busca de um novo formato de produto? 

Essas organizações não governamentais costumam ter em sua direção, pessoas 

envolvidas diretamente com os problemas, com leituras focadas em uma crítica social, e 

com grande capacidade técnica e de gestão estratégica, Essas organizações, embora 

tenham influências partidárias, necessitam ter uma política muito mais ―agressiva‖ em 

termos de ações mercadológicas (marketing social e ambiental), pois os financiadores 

necessitam retorno institucional frente aos investimentos feitos na ação. Empresas como 

Petrobrás, Vale e Banco do Nordeste que se tornaram as grandes patrocinadoras de 

ações para as ONGs sergipanas, necessitam intercalar o interesse das suas próprias 

assessorias de comunicação com o material produzido e veiculado pelas ONGs que 

vencem os editais. Novamente afere-se, qual o interesse de uma grande empresa em 

associar a sua marca a uma organização que não ―vende‖ de forma eficiente sua ação 

ambiental? Qual a chance de uma pequena organização sergipana, sem profissionais de 

comunicação envolvidos, ganhar um edital de financiamento de uma grande empresa? 

É fato, que a apropriação da cultura ―ambiental‖ é algo bastante corriqueiro na 

área de marketing, pois mesmo na formação ou formatação do estilo hippie que iria ser 

fundamental no final da década de 1960 para a formação do próprio movimento 

ambiental, a cultura hippie, foi condensada em um formato comercial, através da venda 

de seus acessórios (bolsas, chapéus, cintos, calças), além da própria indústria cultural 

underground (música, livros, revistas e filmes). Offe (1982) em relação aos conflitos 

sociais analisa que não é interesse do Estado a ruptura e tenta evitar as ―colisões‖ 

conflituais. Então o autor aponta duas formas ―preventivas‖ de confronto, ―Essas 

estratégias para a redução preventiva de conflitos podem ser de dois tipos: podem tentar 

reduzir ou a probabilidade da emergência de conflitos ou o impacto de suas 

manifestações.‖ (OFFE, 1982, p.170). Não seriam interessantes para o Estado nem para 

a iniciativa privada conflitos com os movimentos ambientais, principalmente para não 

gerar perdas estratégicas na imagem das organizações. 

As decisões das organizações perfazem estudos detalhados de cada espaço a 

seguir, pensando estrategicamente nas ações de maior visibilidade para a ONG, e 

traçando um plano de quais as pautas que devem ser focadas, tudo começava 



151 

 

evidentemente de uma averiguação dos problemas, mas a filtragem é o mais 

interessante, pois os assuntos normalmente não tocavam em problemas mais 

emergenciais para as demandas sergipanas, salvo raríssimas e boas intenções, que já 

foram aqui citadas. 

De acordo com a visão de Gonh (1999), é possível observar que os movimentos 

ecológicos são mais flexíveis em termos de sua organização, e sua forma de 

comunicação, normalmente, acontece de maneira informal. Essa característica é 

marcante no ambientalismo em Sergipe, pois as associações ambientalistas utilizaram 

vários canais de comunicação, muitas vezes sem um planejamento estratégico de 

comunicação, agindo de forma amadora e buscando os mais diversos caminhos para 

fazer a divulgação.  

Em Sergipe, é muito comum verificar-se o surgimento de um ―movimento‖ 

ambiental, que praticamente só trabalha na internet. De acordo com Sherer- Warem 

(1999), as redes sociais são fatores fundamentais para o fortalecimento dos próprios 

movimentos, e nesse ponto, o que é chamado de nível de espacialidade pode ser 

totalmente irrelevante, pois com as novas tecnologias de informação é possível observar 

que os próprios atores sociais e coletivos acabam, a todo o momento, aumentando o 

poder de influencia dos movimentos, e nessa redimensão, o global acaba penetrando nas 

demandas locais. Restando ao próprio movimento ambiental, se aproveitar desse 

artifício e fortalecer sua luta (algo que o movimento ambiental sergipano nunca fez).  

A comunicação é vista como uma das ferramentas mais importantes para um 

movimento social, é com ela que o movimento ganha legitimidade, adentra nas agendas 

governamentais e atinge a opinião pública, é através de uma boa estratégia 

comunicacional que se torna possível fortalecer as parcerias com os órgãos 

financiadores e é possível aumentar a visibilidade na relação com as empresas privadas.  

Uma questão importante introdutória foi que a mídia nos últimos anos tem cada 

vez mais divulgando questões ambientais, mas nem por isso pode-se dizer que os 

assuntos mais importantes relacionados com a questão ambiental são divulgados. Em 

relação a essa temática Lisaldo Vieira (MOPEC) faz um comentário bastante 

interessante 

Antes era muito mais fácil conseguir espaço na mídia, hoje em dia, é muito 

mais complicado, eu mesmo dei várias entrevistas na globo local, hoje em dia 

as empresas, os jornais sabem do perigo das noticias ambientais e está muito 

mais complicado divulgar em Sergipe.  
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É fato que o ambientalismo entrou na moda, Aldunate Balestra (1998), ao 

analisar como a mídia retratava a temática ambiental, mostra que por um lado existe um 

maior interesse da mídia pela temática ambiental, mas que o interesse aparentemente 

está focado em temática global e passam longe da problemática Chilena, e que as 

questões ambientais são incluídas por serem ―novidades, o que gera uma reflexão. E 

quando o ambientalismo sair da moda? 

 

Nessa perspectiva Giddens (2001, p. 384) 

 
 A globalização da mídia conferiu destaque às formas ―horizontais‖ de 

comunicações. Se as formas tradicionais da mídia garantiam uma 

comunicação dentro dos limites dos estados-nações, em um estilo ―vertical‖, 

a globalização está levando à intregração horizontal das comunicações.  

 

Essa orientação que Giddens enfatizou, é algo muito comum nos movimentos 

ambientais em Sergipe, as comunicações horizontais focadas em ações alternativas de 

mídia, de posicionamento na internet, das ações em redes de relacionamento, da própria 

comunicação através das redes ambientais como a REASE – Rede de Educação 

Ambiental de Sergipe. Essas ações horizontais de comunicação, em vários momentos 

acabaram quebrando o domínio hegemônico dos grandes veículos de comunicação em 

Sergipe, principalmente a partir de 2000, quando a questão ambiental ganhou contornos 

de assunto emergencial. Na ótica de Trevisol (2007, p.65)  

 
[...] as organizações não-governamentais (ONGs) são as que melhor 

expressam a proeminente dinâmica associativa e suas múltiplas redes e 

interações Elas cresceram em número e tamanho. Parte delas atua em âmbito 

local e regional; um grupo muito seleto tem uma perspectiva transnacional de 

atuação.  

 

 Embora ações isoladas tenham furado o bloqueio, percebe-se a falta de noção 

dos movimentos ambientais em Sergipe, com a força da comunicação comunitária e 

principalmente com a comunicação alternativa. 

 

 

6.2- Mídia Sergipana e as principais estratégias das ONGs em Sergipe (1983-1992) 

 

É importante mais uma vez reforçar, que durante a pesquisa inicialmente 

pensou-se em fazer um estudo mais aprofundado das temáticas envolvidas, mas durante 

o trabalho, notou-se que os jornais sergipanos não ajudariam a elucidar as questões 
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ambientais no Estado, portanto a divulgação ou não dos movimentos sociais, não foi 

observado para o ―corte‖ da pesquisa, sendo que a maior ―riqueza‖ da pesquisa, está nas 

entrevistas concedidas pelos principais ambientalistas no Estado. 

Antes de adentrar no corte da pesquisa, é importante observar que nos relatos de 

jornais sergipanos, um dos pontos fundamentais para a questão ambiental no Estado de 

Sergipe, foram às matérias relacionadas com o problema na fábrica de cimento Portland, 

durante o final da década de 1970 e 1980 segundo dados colhidos de pesquisas 

anteriores em Oliveira (2008) e Campêlo (2008). Diversas matérias enfocaram o tema 

em Sergipe. A percepção após vasto embasamento empírico é que de um lado essas 

primeiras organizações tiveram o interesse de articular ações para pressionar o setor 

público, em outros momentos foi possível perceber também um interesse de pontuar na 

grande mídia sua percepção (embora com pouco sucesso) com o interesse de aumentar 

seu poder de penetração na sociedade civil. Essa tese corrobora com a percepção de 

Rucket (2007) que analisou o ambientalismo no Vale dos Sinos e enfocou também o 

surgimento da AGAPAN. Verificou-se que o movimento ambiental em Sergipe, em 

nenhuma das três fases, teve uma ação de planejamento de comunicação. Foram sempre 

ações isoladas que não reforçaram a marca do movimento. 

Percebe-se que na segunda metade da década de 1990, o eixo que articulava o 

próprio movimento estava voltado para a criação de mecanismos de gestão das áreas 

aonde os governos não chegavam. Nesse período, viu-se a progressiva ampliação e 

diversificação de organizações populares, com novos modelos organizativos, formados 

através da mobilização, bandeiras de luta, e da interação, sempre mais efetiva, entre os 

mediadores e os interlocutores. Alguns movimentos ganharam repercussão nacional 

através dos processos de formação de suas lideranças populares, e percebe-se que neste 

período se inicia a consolidação de vários grupos e entidades locais, sendo que um 

exemplo dessa ação foi o surgimento da figura de Chico Mendes. 

Os formatos de comunicação utilizados pelos movimentos sociais em Sergipe, 

acabaram tendo um formato criativo na primeira fase do movimento, chama a atençao 

para uma ação estratégica desenvolvida pela ASPAM, que era chamada esse ―Mangue é 

sério‖, que tornou-se um projeto de divulgação da importância da preservaçaõ do 

mangue da avenida Treze de Julho, na zona sul de Aracaju. Na ótica de Hannigan 

(2009)  

 

[...]fatores necessários para a construção bem sucedida de um problema 

ambiental. Autoridade científica que possa validar o problema, a existência 
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de ―populizadores‖ que combinam ambientalismo e ciência, atenção da 

mídia, na qual o problema é estruturado, dramatização do problema, 

incentivos econômicos para uma ação propositiva, recrutamento de um 

patrocinador institucional que possa gerar legitimidade e continuidade a 

discussão [...] (HANNIGAN, 2009, p.82) 

 

Essa afirmação de Hannigan é fator fundamental para o entendimento do 

processo comunicacional na primeira fase do ambientalismo em Sergipe, segundo 

Lisaldo Vieira (MOPEC) ―No inicio, ninguém sabia direito o que era o meio ambiente, 

nós éramos chamados para discutir tudo relacionado ao tema, eu cansei de aparecer na 

TV GLOBO ao vivo para contar algum problema‖, o senhor Genival Nunes (ASPAM) 

também faz essa ―leitura‖, na sua visão‖ [...] no início pouca gente falava sobre o meio 

ambiente, como nós tínhamos o conhecimento técnico, ficava mais fácil divulgar o 

problema‖. O primeiro momento é possível afirmar que a comunicação do 

ambientalismo em Sergipe, teve pouca ou quase nenhuma estratégia especifica por parte 

das ONGs existentes, quando indagado a respeito dos processos comunicacionais, o 

Reinaldo Nunes (Pensar Verde) lembra de algumas ações isoladas de mídia, mas sem 

nenhuma profissionalização do trabalho. Na ótica de Peruzzo (1998) 

 
Concretamente, a participação popular na comunicação comunitária pode 

significar, numa gradação crescente: o simples envolvimento das pessoas, 

geralment ocasional, no nível das mensagens, ou seja, dando entrevistas, 

avisos, depoimentos e sugestões ou cantando, pedindo a inserção de músicas 

e aderindo a concursos; elaborar matérias (notícias, poesias, desenhos); 

compartilhar a produção global do jornalizinho, do programa de rádio etc.; 

tomar parte da definição da linha política, do contéudo, do planejamento, da 

edição, do manejo de equipamentos; compartir o processo de gestão da 

instituição comunicacional como um todo. (PERUZO, 1998, p.130) 

 

O processo de comunicação dos movimentos como a ASPAM, o MOPEC e o 

PENSAR VERDE na década de 1980 e 1990, era, gerado pela própria liderança, sem 

conhecimento técnico na área, e apenas com a boa vontade caracteristica do próprio 

movimento. O próprio MOPEC ainda na década de 2000, também não disponibilizava 

de nenhum mecanismo profissional de comunicação, algo muito parecido ocorreu com 

ONGs com ASCATMA e ADFA, que mesmo atualmente não disponibilização de 

nenhum profissional, nem como funcionário, nem mesmo como voluntário do 

movimento. Ações de produção de tabloides simples na primeira fase, alguns 

participantes citam cartazes e a confeção de alguns folhetos. Falam também das 

mobilizações na ruas, com faixas e camisas de protesto, e que essas manifestações eram 

cobertas na grande mídia em Sergipe, nenhum movimento teve algum programa 

específico nas rádios locais, embora na visão de Lisaldo Vieira ― ...eu mesmo participei 
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de dezenas de entrevistas nas rádios, esses veículos eram importantes, pois 

possibilitavam atingir as camadas populares‖. 

 Sobre essa ação Peruzzo (1986) analisa 

[...] Os movimentos populares têm seus Relações Públicas que são 

intelectuais por vezes sem escolaridade formal, mas que sabem traduzir a 

proposta da hegemonia dos dominados. De sorte que o intelctual Relações 

Públicas da classe dominada não é contratado, um assalariado, simplemente, 

da classe dominada. Ele tem que ser muito mais do que isso, ele precisa ser 

orgânico. (PERUZZO, 1986, p. 130) 

 

 Quando indagados a respeito da não contratação de profissionais, os 

ambientalistas da primeira fase são unânimes em afirmar que faltava verba para 

contratação de pessoal, e também interesse de comunicadores em ajudar.  Nesse ponto, 

Lisaldo Vieira (MOPEC) afirma que ―[...] na fundação do MOPEC, tínhamos uma 

jornalista Kátia Santana que participava das reuniões, ela chegou a fazer algum trabalho, 

mas depois acabou deixando a organização‖. Na primeira fase do movimento nunca 

houve um trabalho de assessoria voltado para a construção de releases
65

 para a 

imprensa, ou mesmo que buscasse auxiliar o movimento na construção de pautas 

específicas. Algo que inclusive dificultou bastante as ações de coleta de dados foi a falta 

de uma clipagem
66

 por parte dos movimentos, com exceção da sociedade semear, da 

ADCAR e um algumas reportagem do MOPEC que forneceram uma parte do seu 

acervo, sendo que a maior parte dos jornais que citavam lutas e anseios dos movimentos 

sociais estudados foi descoberta através de pesquisas nos próprios veículos de 

comunicação, pois os próprios movimentos da primeira fase não possuem acervo. È 

importante analisar, que nessa primeira fase do ambientalismo em Sergipe havia um real 

interesse na exposição dos problemas ambientais, esses estudantes e populares, 

precisavam ―gritar‖ para chamar a atenção das pessoas sobre os riscos da problemática 

ambiental no Estado, pois na ótica de todos os entrevistados não existia qualquer noção 

do perigo ambiental no Estado. 

Em uma pesquisa importante para o meio ambiente em Sergipe, Campêllo
 
 

(2007), analisa quantitativamente as matérias relacionadas com o meio ambiente no 

                                                 
65

 Os releases, são documentos simples repassados pela assessoria dos movimentos sociais, voltados para 

informar, anunciar, denunciar, esclarecer temas relacionados com a área ambiental. Os textos ganham 

caráter oficial e poderiam ter servido de motivo para a inserção de temas emergentes para o meio 

ambiente em Sergipe.  
66

 A clipagem é o registro de todos as matérias, inserções na Televisão e no Rádio, mais recentemente 

matérias na Internet,  que o movimento social foi citado. Esse registro organizado é fundamental para 

fazer um registro histórico dos caminhos de determinado grupo. Infelizmente esse material não foi 

organizado pelos primeiros movimentos em Sergipe, as lideranças tinham apenas um ou outro jornal 

espalhado, mas sem nenhum trabalho de arquivamento. 
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jornal Gazeta de Sergipe, entre os anos de 1972 e 1992, e em relação aos movimentos 

ambientais, ela afirma.  

 

Os movimentos sociais, dentre eles associações de bairros e entidades 

ambientalistas, foram ouvidos em 4% do total das matérias. Uma das 

possíveis causas da baixa procura destes movimentos como fonte para as 

notícias é a dispersão destes, gerando a desproporção da notícia. Os 

movimentos sociais foram ouvidos em temáticas como ―Poluição‖, 

‖Devastação‖, ‖Convênio‖, ‖Projeto‖ e ―Estudo‖. Os convênios, projetos e 

estudos divulgados pelo jornal tiveram em suas grades, professores 

pesquisadores da UFS e membros de movimentos ambientalistas do Estado, 

como a ASPAM. Isso nos remete a uma característica importante do perfil 

dos líderes e dos movimentos ambientalistas do Estado; eram, na sua maioria, 

intelectuais e pesquisadores ligados à academia. (CAMPÊLLO, 2007, p.185) 

 

No dia 30 de setembro de 1984, o jornal de Sergipe trouxe em sua capa a notícia 

da morte de uma árvore, o então presidente da ASPAM, o senhor Clovis Franco, 

mandou mudas novas para plantar no local. A matéria alerta que a árvore foi 

―assassinada‖ com a injeção de produtos químicos. Essa matéria retrata que existia na 

cidade certa preocupação ambiental, faixas pretas foram colocadas no local (que ficava 

próximo ao centro da cidade) e mostra que existia por parte desses ambientalistas 

noções sobre as leis ambientais, e a matéria tenta pressionar a prefeitura para tomar 

atitudes contra os agressores. Algumas matérias acabam enfocando temas transversais
67

, 

relacionadas com o meio ambiente, sem em momento algum fazer uma reflexão mais 

aprofundada ou dar espaço para os ambientalistas sergipanos se manifestarem. Mesmo 

nessa entrevista, não aparece em nenhum momento a figura do assessor de comunicação 

do movimento, o que comprova que as lideranças serviam de ―relações públicas‖ dos 

movimentos ambientais em Sergipe. Um dado que corrobora com a análise de 

Campello, é que nessa reportagem apenas Clóvis Franco é ouvido de forma 

contundente. 

                                                 
67 No dia 30 de novembro de 1982 na edição do Jornal de Sergipe, temos uma matéria que retrata o primeiro encontro 

ligado a área ambiental no Estado o IX encontro de órgãos estaduais  do Meio Ambiente do Nordeste, promovido 

pela SUDENE e a secretaria Especial do Meio Ambiente, do Ministério do Interior, com apoio e participação da 

ADEMA de Sergipe, o principal foco de discussão ambiental nesse momento em Sergipe, era o decreto de 

desapropriação da Serra de Itabaiana, o próprio jornal alerta que a Serra está sendo ―queimada, cortada, servindo de 

material para firmas de construção após 4 anos de muita badalação e pouca ação‖  

Jornal de Sergipe, 30 de setembro de 1989 no, relata a falta de água na região de Nossa Senhora das Dores .  

Jornal de Sergipe, 26 de setembro de 1989, relata a greve dos pescadores causou a diminuição dos peixes 

Jornal de Sergipe, 10 de agosto de 1989, trás matéria relacionada com a matança de milhares de peixes e camarões.  

Jornal de Sergipe, 09 de agosto de 1989, denuncia que o parque da sementeira só serve aos ricos. 

Obs: O que chama a atenção é que todos esses assuntos envolvem questões ambientais, mas em momento algum as 

ONGs sergipanas foram convidadas a debater o assunto.  
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Mesmo nos dias relacionados diretamente à temática ambiental, como Dia da 

Floresta – 21 de março; Dia da Água – 22 de março; Dia Mundial do Meio Ambiente – 

5 de junho; Dia do Protetor de Florestas – 17 de julho; Dia da Árvore – 21 de setembro; 

Dia Mundial sem carro - 22 de setembro; Dia da Natureza – 4 de outubro, os 

movimentos ambientais em Sergipe não tiveram uma grande exposição na mídia. Essa 

informação trás duas importantes análises, a primeira é que realmente o tema meio 

ambiente não fazia parte dos interesses dos jornais sergipanos, mas ao mesmo tempo 

leva a fazer uma reflexão, que faltava planejamento de comunicação das ONGs do 

período, em fazer envios de releases nas datas comemorativas alertando sobre 

problemas ambientais no Estado. 

Em 31 de julho de 1988, na edição do Jornal de Sergipe, a matéria indicava 

perigo na área da treze de Julho (bairro nobre de Aracaju), mostrando problemas ligados 

à questão do lixo, avanço de água do mar. Na edição seguinte, é possível observar dados 

sobre a reserva de Santa Isabel, em local conhecido como ponta dos mangues e que 

estava tendo problemas com relação à invasão de casas em terreno do IBAMA onde as 

tartarugas marinhas faziam sua desova.  

Tanto o Mopec como a ASPAM, participaram de atos públicos relacionados 

com a questão do aterro da 13 de Julho, na edição de 6/06/1991 no jornal Gazeta de 

Sergipe foi possível perceber o esforço dos grupos para impedir a atitude de aterrar uma 

área de mangues importantes para o ecossistema da região. Quanto a essa ação Genival 

Nunes (ASPAM) lembra que a população local estava do lado dos grupos ambientais, 

ele cita inclusive que em uma das passeatas do início da década de 1990, eles chegaram 

a passar no calçadão do Bairro e ―receberam aplausos e papel picado‖. .Como 

conclusão, é possível indicar que na década de 1980, devido à falta de profissionalismo 

na área de comunicação das ONGs locais, muitas matérias não contavam com a 

participação das lideranças, não por falta de interesses dos órgãos da imprensa, mas por 

falta de uma assessoria mais profissionalizada para buscar pautas que fossem 

importantes para a causa ambiental. Essa situação da falta de profissionalismo, só 

mudaria na terceira fase do ambientalismo. 

A ASPAM ainda teve algumas matérias ligadas ao tema ambiental no Estado 

relacionados à defesa dos mangues no interior do Estado, principalmente no litoral Sul, 

a preservação da Serra de Itabaiana e principalmente no tocante à preservação do 

mangue da 13 de Julho. Fez ainda uma denuncia no Jornal da Cidade na edição de 10 de 

abril de 1994, retratando a problemática da obra da orla da Atalaia- Aracaju. 
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Um pensamento de Giddens (2010) chama atenção, pois vai de encontro, 

basicamente, a esse pensamento das organizações populares ―as ONGs gostam de se 

retratar como o Zé povinho enfrentando os gigantes da indústria, mas, na verdade sua 

influência tornou-se muito grande.‖ (2010, p. 152). Evidentemente que análise de 

Giddens estava ancorada na arena da comunicação na Europa, pois no nordeste 

sergipano, em nenhum momento, as ONGs tiveram estruturas tão grandes nesse 

período, embora seja possível concordar com o poder de influência técnica, pois 

segundo todos os entrevistados, a opinião das ONGs era respeitada pela grande mídia. 

Outra questão importante no período foi a pouca influencia das empresas privadas na 

comunicação ambiental, esse ponto foi abordado por Leis (1996, p.108) 

 

 
 Na segunda metade da década de 80 constitui-se também um setor 

empresarial que, tanto em termos de seu impacto sobre o debate 

ambiental, quanto de sua influência sobre as políticas econômicas, 

deve ser considerado relativamente o mais fraco dos cinco setores do 

ambientalismo multissetorial, mas de grande importância estratégica.  

 

Esse ponto foi abordado na entrevista com Lisaldo Vieira (MOPEC) para o 

entrevistado ―[...] no início nem mesmo as empresas sabiam o perigo das notícias 

envolvidas com o meio ambiente, as empresas não tinham especialistas tratando do 

assunto antigamente‖. As empresas privadas sergipanas, não tinham conhecimento 

aprofundado da questão ambiental na década de 1980 e início da década de 1990, só a 

partir da Rio-92 e do início da pressão nacional contra os abusos ao meio ambiente, que 

essas instituições tornaram o meio ambiente um assunto pautado pelas suas assessorias 

de comunicação e desenvolveram estratégias mercadológicas, voltadas para aumentar a 

respeitabilidade em função das suas práticas. 

Uma pesquisa importante para entender o movimento ambiental em Sergipe foi 

realizada por Oliveira (2008) que investigou a AMABA - Associação de Moradores e 

Amigos do Bairro América, fundada em 1983, mas que na verdade lutava contra o 

problema da poluição oriunda da fábrica de cimento Portland, desde a década de 1970 

esse movimento, embora tenha uma grande relevância, não foi estudado, devido à falta 

de uma liderança que tenha participado por mais tempo da luta ambiental e 

principalmente da brevidade de suas ações. Mas é importante fazer essa ressalva, pois 

demonstra que, mesmo na década de 1970, já existiam conflitos ambientais em Aracaju. 

Uma questão que chama a atenção na análise do movimento ambiental em Sergipe foi o 

formato comunicacional das ações da AMABA, embora Oliveira (2008) não tenha 
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aprofundado o estudo na área da comunicação, ela trás um importante relato do tipo de 

manifestação desse grupo. 

 
As principais estratégias de atuação junto aos moradores foram abaixo-

assinados, passeatas, faixas, pichações nos muros da fábrica, entrevistas aos 

jornais e emissoras de rádio, depoimentos nas missas, panfletos, carros de 

som para convocar os moradores para as reuniões, encenações de grupos de 

teatro nas escolas e cartazes.  (OLIVEIRA, 2008, p.96). 

 

 

Oliveira (2008) ainda relata que a AMABA ainda contou com a ajuda dos 

professores da UFS e da imprensa local, para relatar todos os problemas surgidos devido 

à construção da Fábrica, algo que chama atenção é o espaço cedido na mídia para a 

divulgação dos problemas sofridos com a chegada da fábrica de cimentos. 

Afere-se nessa visão de Oliveira, que a participação das ONGs no primeiro 

momento do ambientalismo em Sergipe esteve muito associada à comunicação popular 

e em uma maior aproximação com os formadores de opinião internos nas comunidades. 

Esse formato de comunicação foi percebido por outros autores, na visão de Massoni 

(2007, p.105), ―Esses movimentos sociais se organizaram simplesmente a partir de uma 

interface, uma conexão com os interesses e necessidades atuais dos atores em relação a 

uma problemática particular que os mobilizou‖ os movimentos, nessa primeira fase, não 

tinham noção de planejamento de comunicação, provavelmente por isso, não tiveram 

maior poder de penetração nos veículos.   

 

6.3- A comunicação na segunda fase do movimento (1992 até 1999) 

 

A partir da necessidade das ONGs com enfoque mais voltado para a denúncia, 

como o MOPEC e a ÁGUA É VIDA, torna-se evidente que o formato de comunicação 

ganha um status ainda mais agressivo, pois essas organizações tinham noção que muitas 

matérias que seriam repassadas para a grande imprensa iriam sofrer filtragens, 

maquiagens e, muitas vezes, não seriam publicadas, quanto a essa perspectiva Dias 

(2007) 

 Os movimentos vão contar com as potencialidades da Internet para fazer 

circular as informações referentes à organização nas mídias localizadas 

próximas do campo político. Assim, os textos e imagens oferecem links para 

outros textos e/ou para páginas com fotos, arquivos com áudio, vídeo e pdf, 

indicações de sítios e páginas com mais informações. Tudo para que os 

ativistas, ―potenciais‖ ativistas e também pessoas interessadas nos 

acontecimentos que dizem respeito aos movimentos adquiram mais 

informações e/ou tenham conhecimento de lugares depositários de outras 

materialidades significantes. As informações sobre os movimentos passam 
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então a trafegar e não ficar circunscritas a determinado grupo de pessoas e/ou 

sítios, mas o tráfego não consegue penetrar nos espaços das mídias 

informativas (DIAS, 2007, p.215) 

 

Em relação à continuação das ações dos movimentos remanescentes tais como o 

Pensar Verde e a ASPAM, basicamente nenhuma grande alteração ocorreu, pois, a 

comunicação desses grupos não teve evolução. É importante ainda fazer uma 

consideração em relação ao próprio Partido Verde a partir da visão de Massoni (2007), 

Dias (2007) e Vitória dos Santos (2008), que embora o partido já fosse conhecido de 

toda a ―massa‖ na década de 1990, com grandes nomes no cenário nacional, não tinha 

uma politíca voltada para a área de comunicação, embora um dos seus principais 

articuladores fosse um publicitário Antonio Leite
68

. O partido, mesmo em 2011, não 

contava ainda nem mesmo com um site para divulgar suas ações e seu histórico. Uma 

ação indireta que ajudava um pouco na mobilização ambiental foi o surgimento de um 

bloco chamado ―Caranguejo elétrico‖ fundado em 1994 como um Bloco Alternativo, 

que desfila no domingo do Pré-Caju, em ativa ação na defesa da diversidade cultural e 

pela preservação do meio ambiente. Esse grupo, liderado pelo Antonio Leite, trouxe 

uma proposta de comunicação criativa, irreverente e bastante ousada, atraído a atenção 

da classe média sergipana para problemas relacionados principalmente com a 

devastaçaõ dos mangues no Estado. Na visão de Vizer (2007, p.31) 

[...] os discursos e valores particulares buscam um reconhecimento dentro dos 

espaços públicos de ação e de expressão (as ruas, as praças, às vezes os meios 

de comunicação) e o acesso aos círculos de decisão do Estado (municípios ou 

governos) mediante uma prática de expressão e de ação social, que é 

evidentemente política, mas, curiosamente, rara vez reconhecida como tal pelas 

próprias associações ou movimentos‖  

 

Dalton (2005) reconhece a importância da massificação. As tecnologicas de 

comunicação, permitem que grupos de países desenvolvidos entrem em contato com 

grupos de países periféricos e mobilizem recursos para apoiar os movimentos locais. 

Interessante é observar que alguns grupos sergipanos como o ―Àgua é vida‖ mantiveram 

uma politica de denúncia envolvendo grandes grupos internacionais, embora o apoio 

não tenha se configurado em uma prática que auxilie os movimentos em Sergipe. Essa 

prática de associação, a partir da Internet, teve um efeito mais interessante com o 

MOPEC na entrevista com sua liderança, o Lisaldo Vieira diz ―[...]fizemos site na 

década de 1990, começamos a nos comunicar com outros grupos populares, 

                                                 
68

 Ator e publicitário, é um dos personagens mais relevantes associadas ao meio ambiente em Sergipe, 

tendo sido candidato pelo PV em diversas eleições, inclusive concorrendo para o cargo de Senador nas 

eleições de 2010 alcançando uma grande votação no Estado. 
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participamos de redes, fizemos parte da rede mata atlântica, fizemos muitos contatos e 

viagens‖. Na percepeção de Peruzzo (2005, p.73) 

O protagonismo principal está nos cidadãos, que, através de organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos, instituem processos de comunicação com 

vistas à mobilização social e à ampliação da cidadania. Funcionam na base de 

doações, apoio cultural, trabalho voluntário, profissionais liberados por 

instituições de origem (sindicatos, ONGs) para prestar serviços em 

associações coletivas e, às vezes, contrata-se um número pequeno de 

funcionários para manter o serviço oferecido em funcionamento. Os 

conteúdos são aqueles que encontram pouco ou nenhum espaço na grande 

mídia. Em geral, abordam assuntos que afetam diretamente a vida das 

populações em seu local de moradia e na vida cotidiana, a partir da 

mobilização social.  

 

Fazendo uma comparação entre a evolução da comunicação durante as duas 

décadas, é possível afirmar que não houve avanço na comunicação das ONGs durante 

esse período histórico, o que surgiu na verdade foram apenas ações isoladas na Mídia 

Sergipana por parte das organizações do período, mas sem nenhum planejamento 

estratégico. ONGs com uma postura mais radical como a Água é Vida fizeram algumas 

ações com certo poder de mobilização na cidade de Estância, envolvendo ações com 

cartazes, passeatas, faixas, carro de som e até mesmo um espaço específico na rádio 

local, embora a atuação na década de 1990 tenha sido bastante superficial na Internet. 

Para Gonh (2003 , p.205) ― as novas lutas sociais dos anos 90 têm ganhado espaço e 

destaque junto à mídia eletrônica e na imprensa, e relevância no conjunto da sociedade‖.  

A partir da década seguinte, a comunicação ambiental, em Sergipe, ganhou um 

novo formato, mais profissionalizado, com trabalhos planejados de comunicação, só que 

os ambientalistas sergipanos não contavam com um grande ―inimigo‖ que seriam as 

assessorias de comunicação das empresas particulares preparadas para conter a ―ânsia‖ 

pelas denúncias, da pressão contra os veículos de comunicação, e pelo marketing 

ambiental das construtoras sergipanas.  

 

6.4- Ambientalismo da terceira fase das ONGs em Sergipe 

 

As manifestações associadas com o meio ambiente ganharam, a partir do início 

da década de 2000, o status de assunto emergente, ou de maneira mais coloquial de 

assunto da moda. Sobre essa concepção, Bauman reflete (1998,p 172) ―[...] o processo 

de ―mercadorização‖ é simultaneamente o ato de nascimento do consumidor: 

mercadorias potenciais e compradores potenciais realizam-se juntos‖ , sendo nessa 

―cooperação‖ ambiental que repousa a contradição do consumo ambiental e, 

principalmente, as influências de uma nova maneira de enxergar o meio ambiente. 



162 

 

Gerar pautas em veículos alternativos e atingir o público mais ligado à internet, 

foi o foco de ONGs como o Instituto Àrvore e o Ciclo Urbano, voltadas para um 

público mais jovem, essas ONGs apostam em layouts alegres em suas ações na internet 

e voltam-se sua atenção para as redes de relacionamento, as suas principais lideranças 

atuam nas redes sempre reforçando a marca das instituiçoes. Essas instituições têm 

domínios próprios na Internet. As ONGs, na década de 2000, começaram a atentar para 

a necessidade de criar marcas para suas instituições, fazer material de ―papelaria‖ 

(cartões de visita, papel timbrado, envelopes, etc). 

Essas lideranças emergentes, como o Carlos Eduardo (Instituto Àrvore), Luis 

Waldson (Ciclo Urbano) e mesmo lideranças da década anterior em atuação como o 

senhor Luis Alberto Palomares (Àgua é Vida) têm grande atuação nas redes de 

relacionamento, reforçando a imagem do grupo e aumentando o poder de impacto da 

organização. Na abordagem de Vizer (2007, p25)  ― o campo midiático transformou sua 

versão dos espaços públicos em palcos nos quais um indivíduo anônimo, qualquer 

cidadão comum, pode ser tranformado em ator momentâneo‖, uma questão muito 

interessante surgida nessa análise é que devido ao processo profissionalizado de 

algumas ONGs como a Sociedade Semar, os diretores acabam produzindo muito pouco 

material individualizado, deixando as ações para o grupo de jornalistas da asssesoria, 

por exempo o mesmo José Waldson, enquanto diretor de meio ambiente da Sociedade 

Semear, acaba não fazendo ações na internet com frequência. 

  Uma OSCIP que nós últimos três anos, começou a investir na Internet foi a 

Àgua é Vida, criando marca própria, divulgando fotos de denúncias e usando o Youtube 

para expor vídeos relacionados com a problemática ambiental em Estância. Em relação 

a OSCATMA quando indagamos a senhora Angelica sua principal liderança Angela 

Maria Lima, ela informou que a comunicação da ONG funcionava de forma bem 

simples. 

Divulgar o trabalho em todos os espaços possíveis, reuniões, conselhos, 

comitês escolas. O trabalho da OSCATMA foi divulgado através de oficio 

para todos os secretários municipais informando o que se fazia, como e o que 

estava pretendendo fazer através de parcerias do município. Conseguimos até 

o momento trabalhar sem recursos financeiros mais com respeito e 

chamamento para participar dos projetos dos municípios e envolver nos 

conselhos municipais. A comunicação tem sido feita através da internet, 

encaminhando através de e-mail, folhetos, cartazes, faixas, carro de som, 

através de parcerias e entrevista na rádio comunitária e telefones. 

 

Embora na terceira fase do movimento ambiental o processo comunicacional 

tenha ficado mais simples de ser desenvolvido e mais fácil de divulgar. Um ponto 
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interessante, é que as empresas não sabiam como essas informações poderiam 

comprometer sua imagem, elas, na verdade, nem sabiam muito do tema, percebe-se que 

na visão das lideranças, que o ambientalismo empresarial, não tinha ainda atentado para 

os hiatos de comunicação que poderiam ser gerados a partir de informações não 

contundentes relacionadas com o meio ambiente, na ótica de VINADE (2007, 2008) e 

Makower (2009). 

Na ótica de Peruzzo (2003) a questão da regionalização dos conteúdos das 

matérias poderia ser um fator aliado dos movimentos sociais. A questão do marketing 

ambiental também esteve bastante presente na discussão ambiental, pois na ótica de 

autores como Burns&LeMoyne (2007), existia o perigo do movimento ambiental, ficar 

no ―discurso‖, ou seja tratar de criar estratégias retóricas para aumentar o poder de 

penetração nos mais diversos meios e formadores de opinião, mas, ao mesmo tempo, 

perder o foco na luta verdadeiramente ambiental. Essa afirmação dos autores, pode ser 

facilmente associada a diversas OSCIPS na terceira fase do movimento ambiental em 

Sergipe, pois tratavam-se de organizações que tinham um esmero na divulgação de 

notícias, principalmente para ganhar respaldo dos possíveis investidores. A sociedade 

Semear por exemplo, tinha fotos de basicamente todos os seus projetos divulgados em 

seu site na Internet, o que gera uma associação entre a OSCIP e as entidades 

patrocinadoras. 

Na ótica de Veiga (2008, p.61) ―È por isso, que, no debate sobre o chamado 

―ambientalismo empresarial‖ se encontram posições extremadas de um lado, há quem 

diga que essa história de ―empresa verde‖ é impossível e não passa de mito‖. Essa 

percepção é algo simples de ser visualizado, principalmente na ausência de maior 

efetividade de OSCIPS locais. Com relação à comunicação na forma de redes, a 

principal referência no Estado de Sergipe, era a REASE, rede que agregava diversos 

atores ligados à área de Educação Ambiental no Estado, e a partir da visão de Scherer-

Warren (2005, p.23)  

 

Na América latina, os estudos do significado destas articulações, em termos 

de redes, ainda são bastante emergentes, principalmente quando se considera 

o grande número de redes de movimentos que se vêm organizando. Por 

exemplo, no Brasil destacam-se o Fórum de ONGs para a ECO-92, a criação 

da associação nacional de ONGs, a Pró-Central dos Movimentos Populares e 

uma grande variedade de Fóruns temáticos organizados pelos movimentos 

populares e pelas organizações não-governamentais‖.  
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               Praticamente todas as ONGs envolvidas na pesquisa têm ou tiveram relações 

com a REASE, sendo que o Instituto Árvore chegou a ficar responsável pela articulação 

da rede, entre o período de 2005 até 2009.  Castells (2008) identifica a mobilização das 

comunidades locais em defesa do seu espaço como a forma de ação ambiental que mais 

cresce nos últimos tempos. O autor avalia a participação dos políticos e de suas 

ideologias partidárias, identificando uma ―política verde‖ que não seria por si só um 

movimento social, mas na verdade uma estratégia específica para adentrar no meio 

político, com uma pauta relacionada ao ambientalismo. O autor, ainda analisa o 

movimento, através de quatro linhas de discurso: uma relação tênue e ao mesmo tempo 

ambígua com a ciência e a tecnologia; o ambientalismo com um movimento baseado na 

ciência; o controle sobre o espaço e o tempo e principalmente analisam os meios de 

comunicação de massa (Televisão, Rádio, Jornal, Internet) como elementos 

fundamentais que explicam o sucesso do movimento. 

Partindo da perspectiva de Acseald (2005), pode-se observar que a chegada no 

país das representações de ONGs internacionais possibilitou o surgimento de 

campanhas de mobilização com grande alcance, transformando o debate ambiental. 

Nesse período, também se percebe o surgimento de algumas expressões fazendo parte 

do cenário nacional, evidente, que o movimento sindical e o movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), embora tenham surgido nesse período, 

também, alguns movimentos relacionados com o associativismo comunitário em suas 

mais diversas formas de expressão. Percebe-se ainda o surgimento de diversos 

movimentos de luta por moradia popular e de defesa das mulheres, dos negros, de 

portadores de deficiência e também dos homossexuais. Assessorias de comunicação 

voltadas especificamente para ONGs começam a fazer parte do campo da comunicação 

no Estado. A partir da problemática apresentada, traçou-se um quadro comparativo das 

ações das organizações estudadas durante a pesquisa. 

 

QUADRO 8 – PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DESENVOLVIDAS PELAS 

ONGS EM SERGIPE 

 

Nome da ONG Estratégias Assessoria de 

comunicação 

profissional 

Principais Pontos Fracos da 

comunicação 

ASPAM Panfletagem, Cartazes, 

mobilizações de Rua, entrevistas 

em Rádio, TV e Jornais 

Não  Falta de criação de uma marca do 

movimento. 

 

MOPEC Panfletagem, Cartazes, 

mobilizações de Rua, entrevistas 

em Rádio, panfleto, TV e Jornais 

Não Falta de site, blog ou qualquer ação 

de posicionamento na internet. 
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PENSAR VERDE Reuniões com grupos específicos, 

mobilização de rua, cartazes e 

panfletos 

Não Faltou um trabalho de identificação 

com o grande público essa 

massificação da comunicação seria 

fundamental para o andamento dos 

trabalhos da ONG. 

ÁGUA É VIDA Panfletagem, Cartazes, 

mobilizações de Rua, entrevistas 

em Rádio, TV e Jornais, site e 

ações isoladas nas redes de 

relacionamento 

Não Ausência de trabalhos relacionados 

à confecção de Release para a 

imprensa. 

Site com domínio  

SOCIEDADE 

SEMEAR 

Planejamento de mídia, elaboração 

e envio de realeses, contatos 

telefônicos, visitas às redações, 

acompanhamentos de entrevistas, 

realização de eventos, site, 

comunicação interna. 

Sim Falta de uma maior divulgação no 

Rádio e na Televisão.  

INSTITUTO 

ÁRVORE 

Planejamento de mídia, elaboração 

e envio de realeses, contatos 

telefônicos, visitas às redações, 

acompanhamentos de entrevistas, 

realização de eventos, site, 

comunicação interna. 

Sim Falta de um trabalho de assessoria 

voltado para a imprensa escrita. 

CICLO URBANO Blog e ações isoladas nas redes de 

relacionamento, encaminhamento 

através de emails. 

Não Falta de um trabalho mais 

profissional no tocante ao envio de 

release para a imprensa 

OSCATMA A comunicação tem sido feita 

através da internet, encaminhando 

através de e-mail, folhetos, 

cartazes, faixas, carro de som, 

através de parcerias e entrevista na 

rádio comunitário e telefones. 

Não Falta de um trabalho na internet, o 

grupo não tem identidade virtual e 

falta uma melhor elaboração no 

tocante aos releases para a 

imprensa. 

 

ADCAR Internet, emails enviados para 

parceiros, cartazes, folhetos  

Não  Falta da criação de identidade 

visual na internet. 

Fonte dados do autor 

        Em relação às assessorias de comunicação, ou à Gestão da Comunicação Integrada 

dos movimentos sociais estudados, é importante observar que em apenas duas 

instituições de todas as ONGs analisadas, tinha uma assessoria de comunicação 

profissional, essa verificação tem ligação direta com o nível de produção de conteúdo, e 

da qualidade gráfica das pessoas lançadas pelas instituições.  

      A Sociedade Semear foi a ONG que mais investiu em comunicação institucional, 

tanto de maneira interna como externa no tocante à comunicação interna a ONG utiliza 

bastante o canal virtual de comunicação, através de emails sendo repassados pela 

própria diretoria, esse contato entre as diretorias proporciona um maior controle em 

relação a tudo que é produzido na instituição, existindo ainda reuniões semanais com 

toda a equipe, para discutirem pautas em comum. A ONG ainda desenvolve um 

informativo mensal interno e externo voltado para gerar maior aproximação entre os 

funcionários, contando um pouco da história de cada funcionário e com foco voltado 

para os parceiros da ONG. 
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Por questões ideológicas a Sociedade Semear faz a divulgação apenas através de 

mídia espontânea, não pagando pela colocação de release em qualquer local, em se 

tratando da comunicação externa, a ONG faz uso do envio de release para a imprensa 

semanalmente através do email, focando nesse caso a mídia impressa tanto nos jornais 

como nos sites que fazem jornalismo na cidade, além disso, a ONG tem uma política de 

entrevistas no rádio e na televisão. O Site da instituição foi desenvolvido com auxílio de 

profissionais, trazendo todas as informações de projetos em desenvolvimento pela 

instituição, a ação da ONG nas redes de relacionamento (Twitter, Orkut e Facebook) é 

bastante discreta. 

Como política de consolidação, desde a fundação do projeto foi instituída uma 

assessoria de comunicação. A OSCIP obedece a uma dinâmica interna, feita através de 

e-mails semanais, que relatam as atuações de todas as divisões. Essa atitude tem por 

objetivo informar as equipes de cada programa sobre as ações dos outros, eliminando 

uma possível fragmentação por pautas. Há ainda a circulação de um informativo mensal 

formulado de modo colaborativo, divulgando artigos de autoria dos funcionários e os 

eventos e ações do período. 

                O instituto Árvore, também demonstra certo envolvimento com ações 

voltadas à internet, dentro do seu processo comunicacional, registrou-se a criação de 

planos de marketing voltados para ações estratégicas da ONG, durante o período de 

2004 e 2007 surgiram ações interessantes de comunicação no site da instituição, além da 

comunicação interna vislumbrada através do MSN. As redes de relacionamento foram 

usadas, a própria missão da ONG era discutida na internet, outra forma de comunicação 

bem difundida na ONG, são as diversas redes de discussão espalhadas no país. A 

articulação com outras associações permitiu que a organização tivesse parcerias que 

permitem a troca de banners, com outros movimentos.  

            Pode-se afirmar que o Instituto Árvore, a Semear, a ONG Água é vida e o ciclo 

Urbano, são exemplos de instituições que trabalharam com a questão ambiental no 

estado, ganharam relativa legitimidade, através de uma ousada estratégia para 

sensibilizar formadores de opinião principalmente na Internet, através de campanhas 

institucionais, com poucos recursos financeiros, passando a fazer parte da agenda de 

algumas entidades, tendo parceiros estão que estão enredados em coletivos com a 

REASE ou outras redes nacionais. A partir da constatação de um aumento do interesse 

pela divulgação das ações ambientais, e ouvindo depoimentos de diversas lideranças, 
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que apontavam certo descaso com a questão ambiental no Estado, resolveu-se analisar 

um acontecimento emblemático para entender o arranjo comunicacional no Estado. 

 6.5- A mordaça nos veículos de comunicação sergipanos- O Caso da Resina 

em Brejo Grande 

 

Uma questão que suscita discussões no Estado de Sergipe seria como o processo 

de criação dos problemas ambientais, por se tratar de um ponto estratégico de análise, os 

maiores problemas ambientais em Sergipe surgem de reais necessidades da população? 

Ou as pautas do movimento ambiental sergipano estiveram atreladas aos interesses dos 

participes dos movimentos?  O que é um problema ambiental? São questões complexas 

e que caberiam proposições subjetivas, o que Hannigan (2009) alerta, é que a própria 

criação do problema tem ligação direta com o impacto que terá na sociedade. A partir 

desse ponto vem à legitimação pública, que pode sofrer da influência, do próprio 

respeito da sociedade pelo grupo ambiental, pode surgir da ―palavra‖ técnica de algum 

cientista da área, ou de uma estratégia muito bem elaborada de marketing, que crie a 

expectativa da emergência de um problema que na verdade não tem tanta 

representatividade. A ação propriamente dita que pode surgir na compilação de novas 

leis de mobilização que chamem a atenção da grande mídia, de reuniões em conselhos 

ambientais, em audiências públicas e que dependem sobremaneira das duas ações 

anteriores. Em outras palavras, a ―gravidade‖ do problema, está diretamente relacionada 

como os problemas são compilados, apresentados e contestados. Ainda na visão de 

Hannigan (2009) a abordagem científica é comumente utilizada quando se avalia os 

riscos ambientais, sendo a persepctiva comumente usada pelos formuladores de 

políticas públicas. 

A percepção de Hannigan (2009) é que a questão ambiental passa por três 

etapas, no primeiro momento necessita chamar a atenção, ganhar legitimidade perante a 

sociedade e, a partir dessas duas características anteriores, ganharem real ação das 

pessoas. Um caso emblemático para entender o ambientalismo em Sergipe foi a 

denuncia realizada em 09/12/2008 no site INFONET (principal portal de noticias do 

Estado, embora não tenha um caráter jornalístico mais aprofundado) em texto 

extremamente grave e polêmico, um dos principais jornalistas sergipanos e ex-

presidente do sindicato dos Jornalistas de Sergipe, faz uma grave denúncia quanto às 

ações de uma das principais construtoras do Estado de Sergipe, a seguir um trecho da 

entrevista em que o jornalista fala um pouco da especulação imobiliária na cidade de 

Aracaju. 
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Quem chega a Aracaju pela primeira vez fica impressionado com a 

quantidade de condomínios imobiliários, muitos de alto luxo. São áreas e 

mais áreas tomadas por conjuntos de prédios. Os terrenos livres somem. A 

cidade, por exemplo, já não tem mais lugar para expansão. O município 

vizinho da Barra dos Coqueiros e quase toda costa de Sergipe já foram 

tomados. Quando se apura melhor, percebe-se que o grosso dessas grandes 

áreas pertence, em verdade, a duas ou três grandes construtoras, as ―donas‖ 

do pedaço. Esse oligopólio das terras só estabeleceu graças à conivência 

criminosa do poder público. 

 

O jornalista Cristian Goes, faz uma reflexão acerca dos desmandos das empresas 

ligadas à área da construção civil, algo já alertado por outros entrevistados. O autor 

ainda argumenta que essas ações ―criminosas‖ tiveram o aval do poder público. O autor 

continua o artigo fazendo mais declarações polêmicas, fazendo agora associações entre 

o espaço dado na imprensa sergipana às denúncias e o comando das construtoras. 

 

Para se tornar o que são algumas construtoras estabeleceram vínculos com os 

poderes do Estado. O porquê delas terem relações íntimas com o poder 

público? O porquê delas participarem com o financiamento de campanhas 

eleitorais? O porquê delas estabelecerem relações com setores do Judiciário? 

Elas montam pactos fortíssimos com os mais variados segmentos. Por 

exemplo, será bondade delas torrar pequenas fortunas com publicidade em 

jornais, rádios e TVs em Sergipe? Será gratuito sempre mandar mimos para 

jornalistas, geralmente para alguns editores? 

 

 No artigo, é possível compreender as ações de assessoria de comunicação e 

marketing ambiental das construtoras, que através de press-kit
69

 fornecidos à imprensa, 

acabam recebendo atenção diferenciada no tocante às causas ambientais. Talvez essa 

informação auxilie na análise de Lisaldo Vieira (MOPEC), quando a liderança afirma 

que ―[...] antes era mais fácil fazer ações de comunicação ambientais, hoje em dia é tudo 

muito complicado, as empresas entenderam o perigo das denúncias‖ outro ponto 

impactante da análise de Cristian Goes no artigo, é que na sua visão as ―fortunas‖ 

torradas em espaços na grande mídia Sergipana, estão ligadas diretamente a necessidade 

de ―calar‖ os veículos frente à problemática ambiental no Estado.  

 Em relação à denúncia propriamente dita Cristian Goes, faz a seguinte 

declaração 

Em setembro de 2007, a construtora Norcon, que se diz uma das maiores do 

Nordeste, anunciou a uma comunidade miserável de pescadores artesanais de 

Resina, um povoado às margens do rio São Francisco, em Brejo Grande, que 

ela teria ―comprado‖ aquela área, que ali seria construído um poderoso resort 

para abrigar americanos e europeus para jogar golf, e que todos os moradores 

                                                 
69Press-kit é uma tática bastante conhecida nas assessorias de comunicação de grandes organizações, seria um pacote 

que acompanha cada release com brindes promocionais, amostras de produtos, fotos profissionais de divulgação e 

convites para eventos e credenciais da imprensa, com claro interesse de aumentar o potência da divulgação, essa ação 

embora bastante comum, não foi verificada em nenhuma ONG em Sergipe. 
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da Resina teriam que deixar aquele espaço. No máximo, algumas meninas 

mais ajeitadinhas poderiam ser contratadas como serviçais dos ricos turistas 

estrangeiros. O detalhe é que os pescadores artesanais e tradicionais da 

Resina nasceram e cresceram ali e isso data da década de 40, quando se 

começou a povoar aquela área. 

 

O caso teve repercussão direta nos formadores de opinião, vários sites de 

revistas em Sergipe publicaram a denuncia, os ambientalistas repassaram essa denuncia 

em dezenas de veículos na internet, atualizações constantes em redes de relacionamento 

também foram perceptíveis, e a informação foi copiada em diversos blogs, embora os 

jornais impressos obviamente não tenham feito qualquer  alusão ao artigo. Um dado 

importante em relação à denúncia, estava relacionado à própria figura do autor da 

reportagem, o senhor Cristian Goes, poucos anos antes era presidente do sindicato de 

jornalistas, e mesmo fazendo denúncias contra os próprios editores dos veículos, não 

sofreu qualquer tipo de sansão, o que poderia ensejar que existia veracidade em sua 

declaração. A partir dessa denúncia, fundamental para entender a comunicação na 

terceira fase do ambientalismo em Sergipe, surgiu a necessidade de fazer uma entrevista 

direta com Cristian Goes, autor das denúncias, quando indagado a respeito das 

conseqüências que a ação trouxe, na visão do autor.  

 

Como meu artigo foi censurado, eu acabei distribuindo por e-mail para as 

pessoas que eu conhecia. Aí ele se espalhou pelo mundo como vírus. Foi 

publicado em vários blogs independentes. Na mídia ―oficial‖, aqui, nos 

rádios, jornais, TVs, nada, nenhuma linha ou espaço.  Graças à pressão via 

internet, o artigo foi postado onde tinha sido censurado, mas eu fui  

processado judicialmente pela construtora. Ela pediu R$ 200 mil de 

indenização. Na audiência, o dono da construtora – de forma surpreendente – 

informou que estava encerrando a ação, que queria apenas me conhecer 

pessoalmente e passar as explicações, e o mais importante, que não tinha 

mais interesse na área da Resina, que estava desistindo do projeto. Bom, só 

depois fiquei sabendo o porquê disso. Primeiro porque o MPF conseguiu na 

Justiça Federal declarar a área como área da União, isto é, impossível passar 

para a construtora. Segundo porque a empresa tinha recebido vários e-mails 

de compradores estrangeiros de apartamento de altíssimo luxo desistindo do 

negócio em razão das notícias – pela internet – da ação predatória da empresa 

na Resina. Bom, apesar dos apertos pessoais, o resultado foi muito bom. Não 

paguei nada, não fui condenado, divulguei pelo mundo um problema grave 

numa área perdida em Sergipe e o melhor, hoje os pescadores tradicionais da 

Resina são ―donos‖ de suas terras.  

 

Esse caso emblemático, serve para explicitar dados colhidos nas próprias 

análises dos jornais Sergipanos, e, principalmente, nas entrevistas com ambientalistas 

sergipanos, pois a maior parte das lideranças afirmam que o ―as construtoras são 

responsáveis pela maior parte da problemática ambiental no Estado‖. É interessante 

observar que lideranças de ONGs fundamentais para Sergipe, como a Sociedade 
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Semear, passam longe de alguma consideração frente à problemática em torno da 

questão da especulação imobiliária, e basicamente não tem qualquer ação propositiva. 

No tocante a essa temática Scherer-Warren (1999, p.89) tece alguns comentários. 

 
[...] degradação ambiental, o desenvolvimento predatório, o desrespeito à 

natureza, o desperdício e o consumismo, a remoção compulsória de 

populações em decorrência da construção de grandes obras, o desrespeito às 

terras e culturas dos seringueiros, indígenas e ribeirinhos, a poluição e a 

degradação da vida nas cidades e vários outros problemas ambientais, foram 

campos de conflitos que mobilizaram as ONGs ecologistas [...] 

 

Quando indagado a respeito do que impediria a grande mídia sergipana de 

divulgar os conflitos e os problemas ambientais? Na entrevista cedida o jornalista faz 

uma análise contundente. 

 
A grande maioria da mídia sergipana não divulga e nem vai divulgar os 

problemas ambientais por razões claras. Ela recebe muita verba de 

publicidades das grandes e médias construtoras, do Governo do Estado e da 

Prefeitura de Aracaju (a mídia local é financiada por esses atores). Juntando-

se apenas os gastos anuais do Governo e da Prefeitura são mais R$ 30 

milhões. Nenhuma publicação será feita que possa contrariar a lógica do 

capital envolvido nesse negócio. Às vezes se faz aqui ou acolá uma matéria 

sobre algum crime ambiental, mas tudo muito superficial, sem buscar as 

causas, sem tocar nas figuras, empresas e personalidades envolvidas nos 

crimes ambientais. 

   

           Primeiro, que o próprio termo mobilizar é algo bastante complexo para se definir, 

e principalmente de realizar, pensando no lado das próprias organizações, 

primeiramente muito mais importante do que analisar o conceito, é pensar em quem 

mobilizar qual o foco da mobilização, como a mobilização deve ser desenvolvida, em 

outras palavras qual o planejamento estratégico que poderia auxiliar no 

desenvolvimento das ações pontuais e focais, como analisam Costa (2007) e Manzione 

(2006). 

No geral, as ONGs investigadas não possuíam uma assessoria de comunicação 

profissionalizada, algo observado por Santos (2008) e Ferrarezi (2002), salvo a ação 

desenvolvida pela Sociedade Semear, que por toda a estrutura da ONG possuía recursos 

administrativos que davam a ela condição de gerenciar bem as suas ações 

organizacionais, conceitos associados ao marketing estratégico, as ações integradas de 

comunicação e da gestão focada em comunicação interna e externa basicamente passam 

bem longe do processo comunicacional das organizações investigadas. 

Uma questão fundamental para análise é qual o público alvo da comunicação, 

pois as ONGs atuam tanto focadas em comunicar suas realizações para os próprios 
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envolvidos diretamente em assuntos relacionados à ONG, como a comunidade assistida 

e circunvizinha, como está focada também em atingir a sociedade em geral, através da 

divulgação de manifestos contra determinada ação criminosa, denúncia de 

irregularidade, comunicar à sociedade sobre ações promovidas pela empresa. Quando se 

pensa em comunicação fala-se também de ações voltadas para a comunicação interna, 

ou seja, como as organizações discutem com seus voluntários, ou funcionários no caso 

da OSCIP. Também se pode falar das ações pontuais focadas na comunicação voltada 

para os parceiros que financiaram alguma ação da ONGs ou mesmo na comunicação 

voltada para os parceiros institucionais. Na verdade o máximo que é feito, é uma 

prestação de serviço de contas. 

As ONGs sergipanas não criaram ações especiais voltadas para mostrar as suas 

ações para a comunidade, a OSCIP Semear, desenvolveu um jornal mensal, onde 

atualiza as ações realizadas no final da década de 2000, mostrando sempre histórias 

interessantes realizadas pela ONG. Como as instituições ambientais sergipanas não 

buscam apoio através de doações de pessoas simpáticas a causa, não existe qualquer 

esforço no tocante a buscar esse apoio, nem em termos comunicacionais nem em termos 

organizacionais.  

As ONGs não possuem ouvidoria, não desenvolvem nenhuma ação voltada para 

o marketing, essa característica pode estar relacionada também ao perfil das pessoas que 

fazem parte das ONGs, pois normalmente são pessoas de áreas diferentes da até 

comunicação ou da administração e não tem tanto domínio dessas técnicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão  
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Como foi proposto nesse trabalho, primeiramente foram relatados os principais 

acontecimentos relacionados às ONGs ambientalistas no Estado de Sergipe, traçando a 

real identidade do movimento ambientalista e fazendo um contraponto entre as 

estratégias de comunicação e o perfil das lideranças ambientais. O enquadramento 

teórico focou principalmente a literatura dos novos movimentos sociais. Evidentemente 

que a análise respeitou aspectos isolados de estrutura, pois se sabe que o movimento 

ambiental, teve diversas diferenciações de abordagem. A depender do espaço analisado, 

existem fortes diferenças entre o ambientalismo surgido na Europa e o desenvolvido nos 

EUA, do ambientalismo no Brasil, e até mesmo dentro do âmbito nacional existe uma 

grande variação entre os Estados do Sul e Sudeste, e a pretensa ação ambiental 

nordestina, os dados da pesquisa começaram a trazer à tona as características específicas 

do movimento ambiental sergipano, o que permitiu fazer analogias com outras 

realidades, constatando similitudes em relação a outros estados pesquisados. 

 Primeiramente é importante explicitar que embora no início da pesquisa o 

objetivo fosse investigar as ONGs ambientais stricto sensu e tentar enquadrá-las em três 

categorias (amadoras, semi-amadoras e profissionais) a partir de divisão de autores já 

citados, durante os primeiros meses da pesquisa, observou-se que o campo de estudo 

deveria ser ampliado para suprir também o estudo das organizações socioambientais, 

que tiveram participação fundamental no ambientalismo em Sergipe. A pesquisa 

avançou para entrevistas com personagens fundamentais, que participaram de diversos 

tipos de ambientalismo, e a partir desse mosaico de ―ambientalismos‖ é que foi possível 

investigar a real identidade do movimento ambientalista em Sergipe. Durante a pesquisa 

empírica foi possível verificar as profundas relações entre o ambientalismo das ONGs e 

o ambientalismo governamental, com o ambientalismo empresarial, as associações com 

os sindicatos, os pactos políticos partidários, além da profunda influência do 

ambientalismo científico no tocante aos projetos da ONGs, outro ―ambientalismo‖ 

muito em voga a partir da década de 1990 em Sergipe, foi o ambientalismo dos 

―educadores ambientais‖, em autores como Morales (2007); Pelicioni (2006); 

Tomazello (2005); Tristão (2010); Tozoni-Reis (2008) e Vasconcelos (2008 2010). 

É fato que os novos movimentos sociais começam a trazer à luz de um 

movimento social emergente, que de um lado propõe ações radicais e críticas sobre o 

formato de Estado estabelecido, de outro lado encara as associações com empresas 

privadas e a própria legitimação no formato das ONGs como alternativas para sua 

sobrevivência. As bandeiras da evolução dos novos movimentos sociais, têm como 
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fortes apelos, na ideia do pacifismo, do respeito à diversidade, da ecologia, do respeito 

étnico e do feminismo, como paradigmas a serem quebrados, o descontentamento dos 

grupos sociais eclode em lutas contra a rigidez da democracia reinante nas sociedades 

européias. Inicialmente, embora essas abordagens poucos tenham sido discutidas em 

Sergipe, pois a maior parte das ações relacionadas aos movimentos sociais esteve 

vinculada diretamente com a possibilidade de preservação de espaços naturais. 

Evidentemente, que diversas propostas ambientais, surgem, em Sergipe, principalmente 

com ações isoladas de algumas organizações que tinham pautas bem específicas, 

normalmente focadas no conflito específico a alguma área restrita, ou mesmo uma pauta 

resumida, como por exemplo, a idéia do conservacionismo, a própria proposta da defesa 

da mata atlântica, restante no Estado ou a defesa da Serra de Itabaiana. 

Outra questão importante para o movimento ambiental sergipano foi à 

possibilidade de participação em diversos encontros regionais e nacionais. Sendo que a 

maior parte desses encontros foram convocados pelos partidos políticos, no Brasil, 

nesse primeiro momento de redemocratização, teve o partido dos trabalhadores – PT 

como a grande força de aglutinação dos movimentos sociais espalhados pelo país. Essa 

força contestatória foi responsável também pelo surgimento do PV no Estado, além de 

ter realizado algumas ações isoladas com políticos locais.  Percebe-se, na década de 80, 

em Sergipe, um grande número de professores e pesquisadores na área ambiental, 

fundando e participando de diversos movimentos sociais, organizações não 

governamentais e atuando de forma decisiva na crítica ao modelo de desmatamento 

implementado no Estado. Esses profissionais, aparentemente cansados das limitações da 

academia, resolvem adentrar nas discussões responsáveis pelas modificações de hábitos 

e atitudes ambientais. Esses formadores de opinião aumentam o impacto das discussões 

ambientais, e começam a interagir com as instituições estatais, participando dos seus 

projetos e reivindicando melhorias no combate aos problemas ambientais em Sergipe. 

A legitimação efetiva da discussão ambiental aumentou o debate entre a 

sociedade civil e os governantes, embora aparentemente essa possibilidade tenha gerado 

um impacto objetivo das reivindicações no Estado, acabou ―legitimando‖ também as 

exigências de diálogo entre os governantes e a sociedade civil, encontrando eco nas 

associações entre a esfera científica e o próprio discurso ambiental. O grande problema, 

aparente, em Sergipe, foi que essa associação diminuiu bastante o poder de contestação 

dos movimentos ambientais no Estado.  
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         A pesquisa permitiu perceber o forte aumento da discussão ambiental a partir de 

1983, após o surgimento da ASPAM. O movimento ambiental sergipano conviveu com 

as mudanças na estrutura política brasileira pós regime militar. O surgimento e 

desenvolvimento do ambientalismo estiveram ligados com o surgimento do Partido 

Verde no Estado, com as discussões ecológicas do PT, com o aumento do espaço da 

mídia massiva. Os movimentos populares tiveram seu lugar no movimento ambiental 

sergipano, quando a própria percepção do terceiro setor, focada em uma necessidade ou 

mesmo em uma característica da sociedade civil, embasa e qualifica a possibilidade de 

participação dos indivíduos, sem desenvolver entre eles um interesse mais aprofundado 

de questionamento da própria estrutura do Estado. Essa percepção acaba colocando o 

movimento social em Sergipe, como um movimento que gera uma nova perspectiva de 

cidadania, mas ao mesmo tempo, sem uma percepção política mais avançada de 

reflexão, voltando-se, basicamente, para o interesse de grupos políticos. 

  Foi possível perceber que, embora lideranças importantes tenham surgido a 

partir das ações desses movimentos sociais, existe um problema de diminuição do 

próprio espaço de discussões públicas.  Quando uma organização social fica responsável 

pela ―defesa do Rio São Francisco‖ ou do‖ Rio Sergipe‖, percebe-se que a ação da 

organização acaba limitando a ação de outras figuras públicas, gerando uma apatia dos 

cidadãos. Essa característica foi percebida durante toda a pesquisa. Esse ambientalista 

sergipano, enquanto sujeito social dos novos movimentos sociais, acaba sendo 

extremamente complexo e perpassa pela luta por espaços de cidadania, relacionados 

com o processo econômico e da tomada do poder político. Esse novo sujeito acaba 

tendo atuação em diversos cosmos de luta, partindo para discussões de etnia, ambiente, 

gênero, renda e, possivelmente, outros temas. Essa característica foi importante no 

movimento ambiental, pois diversos ambientalistas analisados na pesquisa tiveram 

atuação em outros movimentos sociais, não focando apenas o movimento ambiental 

como sua ―luta‖. 

Algumas organizações sergipanas, aparentemente, buscaram a criação de uma 

identidade mais sólida, associando seu trabalho e não sua luta, em alguma ação 

determinada. Essas organizações ligadas à área ambiental traziam um leve toque de 

critica ao sistema, um pouco diferente do perfil assistencialista da maior parte das outras 

organizações, enquanto outras instituições, com perfil mais agressivo, buscavam 

denunciar todo o tipo de problemas ambientais no Estado. Independente do foco da 

organização, elas tiveram influência direta dos outros ―ambientalismos‖ no Estado, em 
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alguns momentos auxiliando a causa ambiental, mas, na maioria das vezes, 

prejudicando as ações do grupo, em parte para beneficiar os próprios projetos 

individuais de suas lideranças, e em outros momentos, para privilegiar os interesses de 

empresas privadas e da iniciativa pública. Para Giddens (2010, p.80) ―[...] o movimento 

verde perderá (ou já perdeu) sua identidade à medida que a política ambiental torna-se 

parte da corrente dominante‖. Essa afirmação de Giddens resume basicamente o 

pensamento do autor dessa tese, pois os vários ―ambientalismos‖ sergipanos, acabaram 

modificando sendo responsáveis, pela apatia em questões cruciais para a o meio 

ambiente no Estado. Alguns outros autores no Brasil, dedicaram-se a traçar algumas 

relações na política ambiental brasileira, como Sousa (2005); Teixeira (2009); Théry 

(2000) e  Tayra (2004, 2005, 2007).  

Nossa tese, é que a profissionalização das organizações não governamentais não 

trouxe benefícios para o meio ambiente em Sergipe, embora as missões das ONGs 

retratem a sua forma de encarar a causa ambiental e até mesmo o seu posicionamento 

ideológico, e que as ONGs sergipanas não fugiram das suas missões. Os grandes 

problemas ambientais em Sergipe não foram questionados pelas ONGs mais 

organizadas. Na verdade, quanto mais organizada estava a ONG, mais apta tornava-se 

para desenvolver as demandas do governo e das empresas privadas. Os grandes 

problemas ambientais em Sergipe não foram suscitados, para não contrariar os 

interesses pessoais dos governantes sergipanos e os arranjos políticos que auxiliaram as 

lideranças a alcançar projeção individual.  

Tornou-se evidente, não através das páginas dos jornais, mas através do 

depoimento de dezenas de ambientalistas na cidade de Aracaju e em pelo menos duas 

grandes cidades do interior, que as construtoras sergipanas são as grandes vilãs da esfera 

estadual, e, no tocante ao nível nacional, as OSCIPS, contam principalmente com o 

apoio da Petrobrás e da Vale, por isso essas empresas que produzem estragos 

gigantescos no interior sergipano, também não foram ―atacadas‘, principalmente pelos 

altos investimentos em projetos de Educação Ambiental que ―patrocinam‖ as principais 

ONGs em Sergipe.  

Uma questão crucial na pesquisa foi à necessidade da investigação 

individualizada das lideranças, pois algumas instituições com forte organização e 

profissionalização, quando se tornaram as principais interlocutoras do meio ambiente no 

Estado, começaram a ter relacionamento com um maior número de influenciadores e 

empresas. Essa característica específica do movimento ambiental em Sergipe, gerou um 
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hiato dentro do processo de construção do tema, pois era necessário identificar qual 

ambientalismo estava sendo investigado? Do ambientalismo das fábricas, das empresas, 

dos educadores ambientais, das estratégias de marketing das empresas, do governo etc. 

Sendo assim, foram investigados, os principais envolvidos com o ambiente, e através 

dos seus relatos pessoais ou através de fontes digitais, puderam identificar qual o 

caminho trilhado por esses envolvidos diretos do meio ambiente no Estado. Em cada 

entrevista, novos ambientalistas surgiram, novos participantes da luta ambiental. A 

pesquisa foi muito facilitada, pelo fato do pesquisador ter sido coordenador da REASE- 

Rede de Educação Ambiental do Estado no período de 2005 – 2007 e diretor de 

comunicação de uma organização ambientalista o instituto Árvore, antigo CEPECS.  

Esse trabalho contou ainda com a ajuda dos bolsistas de investigação científica da UFS 

e diversos voluntários de pesquisa, que ajudaram sobremaneira na capitação de 

informações, que juntas foram responsáveis pelo entendimento do ambientalismo no 

Estado de Sergipe. 

Como algumas entrevistas foram ―informais‖ e os próprios ambientalistas não 

quiseram divulgação, em alguns trechos, as fontes são retiradas para evitar 

constrangimentos públicos. Um dos traços mais marcantes do movimento ambiental em 

Sergipe é a diversidade de atores, estratégias, caminhos e práticas adotadas. Esse caráter 

―multissetorial‖, com os devidos créditos aos pesquisadores, gerou um movimento 

criativo e profundamente contestador, embora facilmente manipulável. De modo que é 

certo falar de dezenas de ambientalismo ao invés de um movimento exclusivo, nosso 

objetivo nessa pesquisa foi aprofundar o estudo a uma categoria apenas, embora com 

um tempo vasto de corte. Os outros ambientalismos não foram aprofundados, mas 

entender o que cada um significou, conhecer suas tramas, seus interesses é fundamental 

para todo o entendimento stricto sensu e socioambiental. 

          Cada movimento estudado guardava características próprias, e com suas próprias 

contradições, jogos de interesses, valores e propostas. Algumas ONGs tiveram a 

importância de atuar como propositoras de ações, outras agiram como guarda-chuva de 

outras ONGs, algumas estavam mais focadas na militância política e nos benefícios que 

isso poderia trazer em uma determinada carreira política, outras ONGs, de tão bem 

estruturadas, perderam o senso da justiça ambiental. As ONGs sergipanas entraram o 

novo milênio dispostas a um diálogo mais próximo com o estado e com as empresas 

privadas, e mais propensas a aceitar as parcerias, com isso perderam sua força. Então a 
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estratégia de usar o terceiro setor para auxiliar o Estado neoliberal parece que encontrou 

o lugar certo em Sergipe. 

A hipótese inicial foi que o movimento ambiental organizado sergipano tinha 

perdido sua força devido à cooptação das lideranças, mas perdeu sua força no decorrer 

da pesquisa. Muito mais importante do que a cooptação de alguns poucos personagens, 

foi a desmotivação que afugentou alguns da luta, das tentativas frustradas de buscar uma 

carreira política de outros, da ineficiência organizacional que não permitia ações mais 

ousadas, de forma bastante direta. Após a leitura das realidades, parece que fica claro 

que ou a ONG se profissionaliza, ou os envolvidos diretamente vão precisar ter outros 

empregos e buscar alternativas de vida. Ficou claro também que existe uma nova 

identidade do ambientalismo sergipano estampado na trajetória de Jose Waldson, que 

tem seu ―ganha pão‖ na sociedade Semear, mas usa suas horas de folga para gerar o seu 

protesto no Ciclo Urbano. Ficou claro também, que a semente dos primeiros 

idealizadores nos idos da década de 1980, ainda continua forte, mas que eles necessitam 

ter capacidade técnica para serem ouvidos, lidos e respeitados. 

 A presente Tese foi importante para evidenciar as mudanças de cargos políticos 

comissionados na esfera pública em Sergipe, para a prática de cargos escolhidos de 

forma mais técnica dentro dos órgãos ligados ao Meio Ambiente no Estado. De 

emblemáticos juristas buscando capacitação na área ambiental, de professores cada vez 

mais engajados com a luta ambiental, de trabalhos científicos sendo cada vez mais 

publicados, mas fica um eco na frase de Porto Gonçalves, em abril de 2011 em Aracaju, 

―quanto mais se falou de meio ambiente, mais se destruiu o meio ambiente‖ e esse 

parece ser o destino de Sergipe, pois as construtoras continuam loteando a cidade, as 

fábricas continuam sendo criadas, os animais continuam sendo assassinados, as 

plantações devastadas, e a mídia não é proativa em buscar dados para alertar a 

população, o que aumenta a responsabilidade das ONGs, que necessitam de estruturas 

de comunicação eficazes para aumentar seu poder de explanação. Essa estrutura de 

comunicação precisa ter um viés profissional de assessoria de comunicação dentro de 

um viés focado na gestão integrada da comunicação. 

Foco em missão estratégica, planejamentos anuais, e funcionários capazes, é a 

melhor forma de competir de se estabelecer uma área cada vez mais competitiva. ONGs 

que não se profissionalizaram não ganharam o respeito dos ―patrocinadores‖, 

consequentemente, não tiveram como desenvolver projetos sustentáveis. Outro 

problema encontrado foi a falta de separação entre a estratégia pessoal de conquista de 
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espaço público, e a estratégia de posicionamento das ONGs. Essa falta de separação 

confundia sobremaneira a sociedade civil, ficando difícil separar a ONG da sua 

principal liderança, essa imagem precisa ser dissociada se for levado em consideração o 

grande propósito do beneficio público. ONGs que nunca tiveram envolvimento direto 

com a política, historicamente, alcançaram melhor sorte. Evidentemente que levando 

em conta as questões éticas e legais, essa associação da pessoa pública, a instituição que 

ele fundou, pode ―estragar‖ a imagem da instituição perante o público, o que levou a um 

enfraquecimento do poder de denúncia das ONGs. ―Em relação ao objetivo geral da 

tese, a hipótese inicial poderia ser refutada em uma única frase, ―― Foi o próprio sistema 

neoliberal que diminui as possibilidades de pressão‖, não foram às cooptações de forma 

isolada, e sim um conjunto de fatores, apenas enxergados após o estudo exaustivo do 

material empírico, agora podemos elencar os fatores. 

A própria estrutura econômica mundial que diminuiu o poder de expressão, a 

própria estrutura multissetorial que deu lugar a um binômio de disputa, essa 

multissetorialiade complicou a ―leitura‖ do campo de luta das ONGs, elas não sabem 

qual o adversário, nem mesmo quais são os seus reais inimigos. Em Sergipe um dos 

fatores principais que gerou essa complicação de leitura foi à forte presença das 

construtoras nos gabinetes públicos, a forte associação ao poder público estadual e 

municipal, e de envolvimento com o governo federal. As ONGs, ficam ―impedidas‖ de 

fazer mais fazer denúncias contra os crimes ambientais, pois os crimes ambientais são 

criados e ironicamente cometidos pelas próprias construtoras, foi assim no caso de 

Brejo Grande, Praia do Saco, Treze de Julho, Jardins, Coroa do meio e Atalaia todo um 

Estado sendo mapeado e dividido pela força política das construtoras. È importante 

ressaltar que essa prática não estava prevista nas missões de algumas organizações em 

Sergipe, tal qual foi o caso da Sociedade Semear. 

As ONGs sergipanas, com raras exceções, acabaram não buscando 

profissionalização, por isso foram sucumbidas pelas concorrentes nacionais (embora 

elas nunca tenham chegado a Sergipe), ou simplesmente os financiamentos não vêm 

para Estado. Nesse ponto, alguns fatores podem ter ajudado: a falta de um perfil 

empreendedor social para os criadores das ONGs, falta de interesse dos voluntários em 

assumir a organização, liderança autocrática, que não aceitava críticas e que por isso 

atrapalhava o andamento das organizações, longas ausências dos seus lideres, devido a 

cargos comissionados no Estado, cursos de capacitação ou mesmo campanhas políticas, 

que tiram completamente o foco na organização e gestão da ONGs 
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As organizações sergipanas na década de 1980 sofreram influência das ONGS 

transnacionais dos países centrais, que começam a propor melhorias para a qualidade de 

vida dos países do sul, a partir de um redimensionamento as políticas internacionais de 

desenvolvimento econômico. Essa ação nunca se configurou em uma realidade, pois na 

prática, os problemas dos países periféricos estavam mais associados à corrupção, a 

desigualdade de renda, e da má distribuição de verbas, o que resultavam na fome, no 

analfabetismo, na mortalidade infantil, e contra esses problemas muito pouco foi feito 

através do auxílio das ONGs internacionais.  

A evolução da ―abertura‖ política influenciou as ações dos grupos 

ambientalistas, a volta do Estado democrático possibilitou entender um conflito em 

cima dos diversos interesses e particularidades do estado de Sergipe. A grande questão é 

que, embora em sua essência o movimento ambiental surja para se contrapor ao poder 

do Estado, o que foi observado em Sergipe foi que os movimentos ambientais (ONGs, 

Movimentos Sociais Organizados, Movimentos Sociais Desorganizados, Sindicatos, 

OSCIPS e Partidos Políticos), estiveram durante boa parte do período trabalhando em 

conjunto com a iniciativa pública.  

O ambientalismo ou os ―ambientalismos‖ em Sergipe, refletidos num 

espaçamento temporal, de 1983 até 2011, a trajetória e as formas de manifestações do 

mais diversos movimentos, não se esperava entender profundamente as organizações 

não governamentais e sim identificar a configuração prática do movimento, os anseios, 

as conquistas, as estratégias e os formatos de comunicação mais utilizados. Quem era o 

ambientalista sergipano? Quais as suas angústias? Qual o seu perfil, enquanto partícipe 

ativo da sociedade civil?Quais os projetos comuns? Quais os principais conflitos 

registrados?  Como a profissionalização do movimento afetou no desenvolvimento? 

A busca por um florescer ambiental sempre passou por uma vontade política, o 

meio ambiente foi plataforma eleitoral para quase todos os participantes do movimento. 

O interesse pelo meio ambiente foi incutido na maior parte dos estudados, desde a tenra 

idade, os interesses individuais aparentemente estiveram sempre na frente de uma 

proposta universal relacionada ao meio ambiente. De um lado, os primeiros 

ambientalistas que formalizaram os movimentos na década de 1980, principalmente na 

figura dos ―românticos‖, que conheceram a causa ambiental em um momento de 

profunda conturbação desse próprio movimento. Esses românticos foram levados a 

propor uma sociedade alternativa para o estado de Sergipe, a maior parte desses 

primeiros ambientalistas não largou os seus empregos e nunca usaram o meio ambiente 
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como uma forma literal de custear a vida, embora os discursos ambientais fossem 

totalizadores, o foco desses manifestantes ficou na problemática do estado de Sergipe. 

Os primeiros manifestantes na década de 1980 e 1990, embora tivessem projetos 

políticos mais ousados, muitas vezes tentassem alcançar cargos legislativos, a partir de 

associações que não dispunham de recursos financeiros mais elaborados, e 

aparentemente o discurso ambiental não permitia uma maior penetração nas esferas 

públicas. Esses movimentos contavam com o apoio dos próprios participantes, não 

existia ainda a possibilidade de buscar financiamento externo, nem mesmo apoio com 

empresas privadas. Esses primeiros ambientalistas, embora não fossem ingênuos, não 

tinham força para vencer os arranjos políticos primários. Na verdade, a própria 

sociedade ainda não tinha despertado para a causa ambiental, sendo que nesse primeiro 

momento, era fundamental conscientizar ou mesmo alertar as pessoas. A comunicação 

era mais focada na participação e organização de reuniões estendidas aos órgãos 

diretamente envolvidos, do que em ações mais ousadas de assessoria de comunicação 

ou marketing. 

 Interessante observar que a prefeitura de Aracaju durante toda a década de 2000, 

tenha usado o Slogan ―Aracaju, cidade da qualidade de Vida‖ como estratégia de 

marketing, com o intuito de reforçar a preocupação do estado com questões básicas da 

cidadania. ―Alvarez (2007, p.274) verificou algo muito parecido quando investigou a 

situação de Cubatão em São Paulo ―o uso da expressão‖ vale da vida‖ para referir-se a 

Cubatão, pode significar uma estratégia de marketing que visa apenas retratar novos 

investimentos industriais. A própria criação de parques ecológicos no município pode 

ser vista como parte dessa lógica‖  

A questão ambiental foi despertada em Sergipe, principalmente na Universidade 

Federal de Sergipe, por professores envolvidos diretamente com o meio ambiente em 

suas pesquisas. Os professores, principalmente do curso de Geografia e de Biologia, 

acabaram influenciando os alunos para que formatassem os primeiros movimentos 

organizados. O movimento social em Sergipe, começa urbano e não tem uma ligação 

direta com os problemas rurais, na verdade a problemática ambiental era transversal aos 

problemas sociais, esses movimentos não eram populares, eram na verdade movimentos 

elitizados, pelo menos de forma cultural, e as demandas não estavam diretamente 

relacionadas com questões cruciais para os participantes, pois eles não dependiam 

diretamente dos recursos oriundos do meio ambiente e nem mesmo trabalhavam 

diretamente na área. 
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O segundo momento do meio ambiente em Sergipe surgiu a partir da década de 

1990, principalmente a partir da Eco ou Rio 92. A explosão das ONGs ambientalistas 

não teve um ―eco‖ em Sergipe, pois não foi registrado nesse período, um crescimento 

exponencial das organizações não governamentais. Na verdade, o que aconteceu, foi 

justamente um reposicionamento dos próprios movimentos, que de forma mais 

inteligente começaram a buscar outras possibilidades de apropriação. Os conflitos 

ambientais continuavam surgindo em Sergipe. O interior passava por problemas 

relacionados com a seca, e em Aracaju existia o problema da poluição das praias e dos 

rios e a questão da especulação imobiliária, que destruiu o mangue sergipano. Nesse 

período também surge um ―boom‖ ligado ao crescimento do turismo sergipano, diversos 

hotéis começam a surgir com uma proposta ambiental e utilizando pouca mão de obra 

sergipana. Antigos pontos referenciais para a questão ambiental começam a ser 

proibidos para a população, os parques na capital ganham nova configuração e a 

população, em geral, talvez embalada com a questão da Amazônia, começa a pensar em 

nossos santuários ecológicos, o ecoturismo começa a ser profissionalizado no Estado e 

grupos de pesquisa ganham força na Universidade Federal de Sergipe. Algumas pessoas 

começam a buscar o meio ambiente, não apenas como possibilidade de um mundo 

melhor, mas como diferencial competitivo frente ao mercado. A mídia escrita acaba 

publicando muito pouco em relação aos conflitos ambientais, aparentemente sem um 

interesse de envolvimento com esses conflitos, pois as construtoras que são as suas 

principais financiadoras ―loteiam‖ a cidade de Aracaju, modificando o seu plano diretor.  

 Por fim, mais relevante do que provar uma hipótese, foi o amadurecimento de 

autor que lutou para não tomar ―partido‖ na tese, e que nos anos de estudo percebeu o 

quanto foi coautor de todos os crimes relatados na pesquisa, percebendo que o jogo 

ambiental em Sergipe já estava decidido muito antes da partida começar. 
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APÊNDICE  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

APÊNDICE A 

Pesquisa: A Trajetória dos Movimentos Socioambientais em Sergipe- Personagens, 

Instituições e Estratégias de Comunicação 

Área 1-  Jornais  

 

Qual o assunto ambiental principal abordado na matéria? 
 

A matéria trata de assuntos relacionados com o meio ambiente internacional, nacional 

ou regional?  

O meio ambiente é o tema central da matéria ou um ―gancho‖? 

A matéria trata do assunto de maneira superficial ou aprofundada? 
 

Qual o espaço destinado no veículo para a divulgação do tema? É variável ou 

invariável? 

 

Quais os movimentos sociais eram citados. 

 

 

Tabela 1: Roteiro utilizado para triagem das matérias jornais sergipanos, é importante 

observar que a análise dos jornais sergipanos não teve um objetivo de focalizar o conteúdo 

das mensagens, basicamente essa análise serviu para identificar quais os movimentos mais 

citados. 
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APÊNDICE B  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Pesquisa: A Trajetória dos Movimentos Socioambientais em Sergipe- Personagens, 

Instituições e Estratégias de Comunicação 

 

Área 2- Estrutura dos movimentos ambientais (ONGs, movimentos populares, 

OSCIPS e associações) 

 

Etapa - A descrição das organizações e sua ideologia 

 

Fundação 

Objetivo principal 

Primeiro inimigo 

Contexto de ação  

Foco de atuação 

Missão 

Visão 

Valores 

Quais as principais lideranças 

Perfil do voluntário ou simpatizante 

Quais os principais projetos pretendidos. 

Planejamento estratégico?  

Articulação com outros movimentos 

Articulações políticas existentes? 

Estratégias de comunicação organizacional 

 

 

 

Obs: Novamente é importante ressaltar que esse ―esqueleto‖ foi adaptado para a 

realidade de cada organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

 

 

APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Pesquisa: A Trajetória dos Movimentos Socioambientais em Sergipe- Personagens, 

Instituições e Estratégias de Comunicação 

Área 3- A Investigação das lideranças 

 

1- Nome do Entrevistado 

2- Movimento ambiental   

3- Formação escolar 

4- Em que época começou a se interessar pelas questões ambientais e o que mais o 

motivou a atuar nessa área? 

5. Desde então, quais os principais acontecimentos que marcam a sua trajetória até 

hoje? 

6. Quais foram (ou são) as principais metas do movimento ambiental do qual você fez 

(ou faz) parte? 

7. Ainda atua na área ambiental? Como? 

8. Que pessoas e/ou autores mais influenciaram (ou influenciam) suas idéias e suas 

práticas sobre meio ambiente? 

9. Resuma em poucas linhas o que pensa sobre os problemas ambientais 

contemporâneos e em que conceitos e/ou teorias baseia suas idéias. 

10. Como define "desenvolvimento sustentável"? 

11. Na sua opinião, quem são os maiores responsáveis pelos danos ambientais em 

Sergipe? 

12- E quem são as pessoas que mais contribuíram para a defesa do meio ambiente no 

estado? 

13- Qual a sua visão sobre o Ambientalismo em Sergipe atualmente? 

14-  Na sua opinião, quais deveriam ser as principais pautas relacionadas com o meio 

ambiente na mídia e nas políticas públicas?. 

15. É possível perceber mudanças na sua localidade, em decorrência da inserção do seu 

movimento ambiental ? 

 

 

Obs: Como foi mencionado no texto da tese, esse roteiro sofreu diversas modificações, 

mediante o conhecimento prévio do entrevistado. 
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ANEXO 
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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E 

AMBIENTAL DO ROBALO ADCAR 
 

Fundada em 24 de junho de 2007 

 

Capítulo I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

 

Art. 1º. – A Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo também designada 

pela sigla ADCAR, constituída em 24 de junho de 2007 sob a forma de associação, é 

uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e duração por tempo 

indeterminado, com sede no Povoado Robalo, município de Aracaju, estado de Sergipe 

e foro em Aracaju-Sergipe. 

 

Parágrafo Único: Até que esta associação adquira sede própria, a mesma funcionará 

para todos os efeitos legais, na residência do seu Presidente à Travessa Três Porquinhos, 

64 – Povoado Robalo – Aracaju-SE, CEP 49.039-000.   

 

Art. 2°. – A Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo - ADCAR tem por 

finalidades a promoção da saúde, da cultural, assim como a defesa do patrimônio 

histórico e artístico e dos recursos ambientais no Povoado Robalo e adjacências.    

§ 1º – A Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo - ADCAR não 

distribui entre os seus associados, diretores, empregados ou doadores eventuais 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 

parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os 

aplica integralmente na consecução do seu objetivo social. 

§ 2º – Comporão a Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo – ADCAR 

os times de futebol Veteranos do Robalo, Cavalo Marinho Futebol Clube, Escolinha de 

Futebol do Robalo e Robalo Futebol Clube; o Grupo de Reisado Céu Estrelado, além de 

outras atividades culturais, esportivas e de proteção ao meio ambiente que venham ser 

desenvolvidas no Povoado Robalo.       

 

Art. 3º. – No desenvolvimento de suas atividades, a Associação Desportiva, Cultural e 

Ambiental do Robalo - ADCAR observará os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer 

discriminação de raça, cor, gênero ou religião. 

§ 1º – A Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo – ADCAR se dedica 

às suas atividades por meio de execução direta de projetos, programas ou planos de 

ações, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros. 

§ 2º – As fontes de recursos para a manutenção das atividades da ADCAR serão obtidas 

através de contribuições dos associados ou de projetos e programas elaborados pela 

entidade e apresentados em entidades públicas ou privadas. 
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Art. 4º. – A Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo - ADCAR terá um 

Regimento Interno que, aprovado pela Assembléia Geral, disciplinará o seu 

funcionamento. 

 

Art. 5º - A fim de cumprir sua(s) finalidade(s), a Instituição se organizará em tantas 

unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão 

pelas disposições estatutárias. 

Parágrafo Único - Os serviços de educação ou de saúde a que a entidade eventualmente 

se dedique, serão prestados de forma inteiramente gratuita e com recursos próprios, 

vedado o seu condicionamento a qualquer doação, contrapartida ou equivalente. 

 

Capítulo II 

 DOS ASSOCIADOS 

 

Art. 6º. – A Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo - ADCAR é 

constituída por número ilimitado de associados, distribuídos nas seguintes categorias: 

fundador, benfeitor e contribuinte. 

 

Art. 7º. São direitos dos associados fundadores e contribuintes quites com suas 

obrigações sociais: 

I – votar e ser votado para os cargos eletivos; 

II – tomar parte nas Assembléias Gerais; 

III – convocar Assembléia com assinatura de 1/5 dos associados; 

IV – participar das atividades promovidas pela ADCAR. 

 

Art. 8º. – São deveres dos sócios: 

I – cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

II – acatar as decisões da Assembléia ou da Diretoria, quando for o caso; 

III – contribuir para a realização das atividades da ADCAR. 

 

Art.9º. – Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos da 

Instituição. 

 

Art. 10º – São requisitos para admissão de sócios: 

I – Assinatura pelo pretendente de ficha proposta de filiação; 

II – Ser aceito pela Diretoria Executiva que decidirá em reunião; 

III – Ser residente no Robalo ou adjacências. 

 

Art. 11º – São critérios para demissão ou exclusão de sócios: 

I – O não cumprimento deste Estatuto, do Regimento Interno ou de decisões da 

Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal ou de Assembléia Geral; 

II – Causar dano material ou moral a ADCAR ou a outros sócios; 

III – A pedido do próprio sócio.  

Capítulo III 

 DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E 

DA FORMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E APROVAÇÃO DAS CONTAS 

 

Art. 12º – A Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo - ADCAR será 

administrada por: 

I – Assembléia Geral; 
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II – Diretoria; 

III- Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo Único – A Instituição não remunera, sob nenhuma hipótese, os cargos de sua 

Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como as atividades de seus sócios, cujas atuações 

são inteiramente gratuitas.  

 

Art. 13º – A Assembléia Geral, órgão soberano da Instituição, se constituirá dos sócios 

em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

 

Art. 14º – Compete à Assembléia Geral: 

I – eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal; 

II – decidir sobre reformas do Estatuto, na forma do art. 33; 

III – decidir sobre a dissolução da Instituição, nos termos do artigo 30; 

IV – decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens 

patrimoniais; 

V – aprovar o Regimento Interno; 

VI – Deliberar sobre as ações e projetos da ADCAR. 

 

Art. 15º – A Assembléia Geral se realizará ordinariamente: 

I – Uma vez por ano para: 

a) aprovar a proposta de programação anual da Instituição, submetida pela Diretoria 

b) apreciar o relatório anual da Diretoria; 

c) discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal; 

II – A cada três anos para: 

a) A eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal. 

 

Art. 16º – A Assembléia Geral se realizará, extraordinariamente, quando convocada: 

I – pela Diretoria; 

II – pelo Conselho Fiscal; 

III – por requerimento de 1/5 sócios quites com as obrigações sociais. 

 

Art. 17º – A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital afixado na 

sede da Instituição e/ou publicado na impressa local, por circulares ou outros meios 

convenientes, com antecedência mínima de dez dias para as Assembléias Gerais 

Ordinárias e três dias para as assembléias Gerais Extraordinárias. 

 

Parágrafo Único – Qualquer Assembléia se instalará em primeira convocação com a 

maioria dos sócios e, em segunda convocação, com qualquer número. 

 

Art. 18º – A instituição adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e 

suficientes, a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e 

vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios. 

 

Art. 19º – A Diretoria será constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, um 

Secretário e um Tesoureiro. 

§ 1º – O mandato da Diretoria será de três anos, sendo vedada mais de uma reeleição 

consecutiva no mesmo cargo. 
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§ 2º.  – Os associados que exerçam cargos, empregos ou funções públicas junto aos 

órgãos do Poder Público poderão ser membros da Direção ou do Conselho Fiscal desde 

que não recebam da ADCAR qualquer tipo de remuneração pelo exercício do cargo. 

 

Art. 20º – Compete à Diretoria: 

I – elaborar e submeter à Assembléia Geral a proposta de programação anual da 

Instituição; 

II – executar a programação anual de atividades da Instituição; 

III – elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual; 

IV- reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em 

atividades de interesse comum; 

V- contratar e demitir funcionários; 

VI – elaborar e submeter à Assembléia Geral a proposta de Regimento Interno da 

ADCAR para disciplinar o funcionamento interno da Instituição; 

 

Art. 21º – A Diretoria se reunirá no mínimo uma vez por mês. 

 

Art. 22º – Compete ao Presidente: 

I – representar a Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo - ADCAR 

judicial e extra-judicialmente; 

II- cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno; 

III- presidir a Assembléia Geral; 

IV- convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

 

Art. 23º – Compete ao Vice- Presidente: 

I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

II- assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

III- prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente; 

 

Art. 24º – Compete ao Secretário: 

I – secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral e redigir as atas; 

II – publicar todas as notícias das atividades da entidade; 

III – substituir o Vice-Presidente em suas faltas ou impedimentos.  

 

Art. 25º – Compete ao Tesoureiro: 

I – arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e 

donativos, mantendo em dia a escrituração da Instituição; 

II- pagar as contas autorizadas pela Diretoria; 

III- apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados; 

IV- apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Instituição, incluindo os relatórios 

de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas; 

V- conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria; 

VI- manter todo o numerário em estabelecimento de crédito; 

VII – Substituir o Secretário em suas faltas ou impedimentos. 

 

Art. 26º – O Conselho Fiscal será constituído por dois membros e seus respectivos 

suplentes, eleitos pela Assembléia Geral. 

§ 1º.  – O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria; 

§ 2º. – Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o 

seu término. 
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Art. 27º – Compete ao Conselho Fiscal: 

I – examinar os livros de escrituração da Instituição; 

II – opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 

operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da 

entidade;  

III – requisitar ao Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das 

operações econômico-financeiras realizadas pela Instituição; 

IV – acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes; 

V – convocar extraordinariamente a Assembléia Geral. 

Parágrafo Único – O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada três meses e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

Capítulo IV  

DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 28º – O patrimônio da Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo - 

ADCAR será constituído de bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos 

da dívida pública. 

 

Art. 29º – No caso de dissolução da Instituição, o respectivo patrimônio líquido será 

transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, 

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.  

 

Art. 30º – Na hipótese da Instituição obter e, posteriormente, perder a qualificação 

instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos 

públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente 

apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Lei, 

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. 

 

Capítulo V  

 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 31º – A prestação de contas da Instituição observará as seguintes normas: 

I - os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 

II - a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao 

relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as 

certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para 

o exame de qualquer cidadão; 

III - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o 

caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme 

previsto em regulamento; 

IV - a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será 

feita, conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal. 

 

Capítulo VI 

 DAS DISPOSIÇÔES GERAIS 
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Art. 32º – A Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo - ADCAR será 

dissolvida por decisão da Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada 

para esse fim, quando se tornar impossível a continuação de suas atividades. 

 

Art. 33º – O presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, por decisão da 

maioria absoluta dos sócios, em Assembléia Geral especialmente convocada para esse 

fim, e entrará em vigor na data de seu registro em Cartório. 

 

Art. 34º – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela 

Assembléia 

Geral. 

 

 

Aracaju, 24 de junho de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO SOCIAL – ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO/2010 

 

ORGANIZAÇÃO SÓCIO CULTURAL AMIGOS DO TURISMO E DO MEIO 

AMBIENTE DA BARRA DOS COQUEIROS - OSCATMA/BC 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

 

 

Art. 1º - A Organização Sócio Cultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente da 

Barra dos Coqueiros/SE, também designada OSCATMA/BC, constituída em 04 de 

agosto de 2003, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e duração 

por tempo indeterminado, com sede na Rua 08 nº 18, Loteamento Marivan, centro, 

CEP.: 49.140-000, no  município de Barra dos Coqueiros, estado de Sergipe e foro em 

Barra dos Coqueiros. 

 

 PARÁGRAFO ÚNICO - A Organização Sócio Cultural Amigos do Turismo e do 

Meio Ambiente da Barra dos Coqueiros/SE – OSCATMA/BC, não distribui entre os 

seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 

parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os 

aplica integralmente na consecução do seu objetivo social (Lei 9.790/99 parágrafo 

único do Art. 1º). 
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Art. 2º - A Organização Sócio Cultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente da 

Barra dos Coqueiros/SE – OSCATMA/BC tem por finalidades:  

 Fortalecer a cidadania, estimulando a participação ativa, livre e            consciente 

de todas as pessoas na construção coletiva do social, na preservação do meio ambiente, 

conservando a vitalidade e diversidade do ecossistema; 

 Preservar o meio ambiente, utilizando seus recursos naturais de forma criteriosa, 

minimizar desgastes, reciclar materiais, conservar a biodiversidade, construindo o 

equilíbrio dinâmico;  

 Promover o desenvolvimento econômico, assistência social e combate à 

pobreza;  

 Promover a ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 

de outros valores universais;  

 Promover a gratuidade da saúde, observando-se a forma complementar de  

participação; 

 Promover a cultura em suas múltiplas manifestações de forma que todos tenham 

acesso às informações e aos benefícios delas decorrente, defesa e conservação do 

patrimônio histórico e artístico;  

 Elaborar e executar projetos ambientais e outros; 

 Apoiar e realizar pesquisas da situação sócio-econômica dos sócios e moradores, 

observando os problemas existentes nas áreas de saúde, educação, trabalho, habitação, 

lazer, segurança, meio ambiente e outras. 

 Atuar como prestador de serviços de Assistência Técnica na área de habitação, 

como agente promotor de habitação de interesse social, na provisão e produção ou 

melhoria habitacional. 

 Promover a capacitação em áreas afins para seus associados e pessoas 

interessadas da área de atuação; 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para consecução das suas finalidades básicas a Organização 

Sócio Cultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente – OSCATMA/BC,  adotará 

atitudes e práticas orientadas pela ética do cuidado essencial com vista a preservação e 

transmissão de valores universais, socializando o conhecimento defendendo o livre 

pensamento, estimulando a consciência critica da cidadania, protegendo o meio 

ambiente, criando e apoiando iniciativa culturais e artísticas, incentivando e 

incrementando as diversas manifestações populares que contribua com a cidadania, 

atuando por meio da execução direta de projetos, programas ou planos de ações, da 

doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços 

intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor 

público que atuam em áreas afins, desenvolvendo no âmbito de suas área de atuação. As 

atividades e serviços estão inclusas no Regimento Interno da entidade. 

 

Art. 3º - No desenvolvimento de suas atividades, a OSCATMA/BC, observará os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da 

eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião. (Lei 9.970 

inciso do Art.4º)  

 

PARAGRAFO ÚNICO: podendo instalar, fazer funcionar escritórios, agência, 

dependência e representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por 

decisão da coordenação diretiva.  
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Art. 4º - A OSCATMA/BC, terá um Regimento Interno que, aprovado pelo Assembléia 

Geral,  disciplinará o seu funcionamento por meio de Ordens Normativas.  

 

 

CAPITULO II 

 

DOS ASSOCIADOS 

 

 

Art. 5º - A OSCATMA/BC é constituída por número ilimitado de associados, 

distribuídos nas seguintes categorias:  

 Associados fundadores: são aqueles que participaram da Assembléia Geral de 

Fundação da Associação e assinando a respectiva ata e comprometendo-se com 

sua finalidade.  

 Associados contribuintes: pessoas físicas que, identificadas com os objetivos da 

entidade, solicitarem seu ingresso, pagarem as contribuições correspondentes e 

expressarem suas intenções de empenhar seus melhores esforços na colaboração 

com as metas e objetivos sociais estabelecidos.  

 Associados beneméritos: são associados colaboradores que, pela elaboração ou 

prestação de relevantes serviços às causas da Instituição, faz jus a este título 

emitido pela diretoria.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A admissão e a exclusão dos associados é atribuição da 

Assembléia Geral.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Regimento Interno fixará as formas de admissão dos 

associados, bem assim o mecanismo de desligamento, casos não observados os 

princípios estatutários e determinações dos seus órgãos. 

 

Art. 6º. Os associados não adquirem, por nenhum titulo, direito algum sobre o 

patrimônio social da OSCATMA/BC e, em caso de exclusão mesmo espontânea, nada 

poderão exigir pelo tempo que tenham permanecido na sociedade, nem mesmo pelos 

trabalhos realizados, cargos ocupados ou bens doados a sociedade. 

 

Art. 7º. Os associados não respondem, nem principal, nem subsidiariamente, pelas 

obrigações da associação, da qual poderão retirar-se, a qualquer tempo, mediante 

simples aviso escrito, podendo, ainda, ser desligado por deliberação fundamentada da 

maioria absoluta dos votos da Coordenação Diretiva, ad referendum da Assembléia 

Geral, assegurado o direito de ampla defesa.  

 

  Art.8º.  São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais:  

I - votar e ser votado para os cargos eletivos; 

II - tomar parte, ser parte e fazer parte nas Assembléias Gerais decidindo nas 

deliberações; 

III - propor a Diretoria idéias e medidas que se condizem aos interesses da associação, 

IV - participar das atividades que estejam ligadas á Associação, direta ou indiretamente,  

V - integrar comissões, grupos ou equipes de trabalho, a serviço dos planos e projetos 

das ações implantadas pela Diretoria,  

VI – demitir-se da OSCATMA/BC quando lhe convier,  

VII- solicitar informações sobre seus débitos e créditos,  



246 

 

VIII- solicitar informações sobre atividades da OSCATMA/BC e, a partir da data de 

publicação do edital de convocação da Assembléia Geral Ordinária, consultar os livros e 

peças do balanço geral, que devem está a disposição do associado na sede da entidade. 

 

Art. 9º - São deveres dos associados: 

 I – contribuir com as taxas de serviços, encargos operacionais que forem estabelecidos;  

II- cumprir as disposições da lei e do estatuto, bem como respeitar as resoluções, 

tomadas pela diretoria e as deliberações das assembléias gerais, assim como as normas 

estabelecidas no regimento interno.  

III – Satisfazer pontualmente seus compromissos a OSCATMA/BC dentre os quais o de 

participar atividade da sua vida societária. 

 IV  -  realizar com as operações que constitui sua finalidade.  

V- prestar a OSCATMA/BC informações relacionadas com as atividades que lhes 

facultaram se associar. 

 

PARAGRAFO ÚNICO – os associados de qualquer categoria deverão cumprir o 

presente estatuto e demais atos normativos adotados pelas diversas instâncias 

deliberativas e desempenhar fielmente os mandatos a que estejam sujeitos. 

 

Art. 10º. - Poderá ser excluído do Programa de habitação o associado que:  

I - violar o estatuto,  

II - denegrir sob qualquer aspecto a associação, seus membros e ou associados,  

III - não acatar as decisões da Diretoria ou Assembléia geral,  

IV - mantiver conduta duvidosa, exercer atos ilícitos ou imorais,  

V – não se portar de bons costumes,  

VI - faltar com o pagamento de três parcelas das contribuições associativas.  

 

CAPÍTULO III 

 

 DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 11º - A OSCATMA/BC  será  administrada por:  

I - Assembléia Geral;  

II – Diretoria e;  

III - Conselho Fiscal. (Lei 9.790/99 Inciso III do Art. 4º)  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A OSCATMA/BC não remunera, sob qualquer forma, os 

cargos de sua Diretoria e do Conselho Fiscal, cujas atuações são inteiramente gratuitas. 

(Lei 9.790/99 Inciso III do Art. 4º). 
 

Art. 12º - A Assembléia Geral é o órgão soberano da associação, e constituir-se-á pelos 

associados  em pleno gozo de seus direitos estatutários.  

 

Art. 13º - Compete  à Assembléia Geral: 

I. eleger e destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal;   

II. decidir sobre reformas do Estatuto;   

III. decidir sobre a extinção da Instituição;  

IV. decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens 

patrimoniais;   

V. aprovar as contas e; 
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VI. aprovar o Regimento Interno da associação;   

 

Art. 14º - A Assembléia Geral se reunirá, ordinariamente, uma vez por ano para, no 

primeiro trimestre e/ou sempre que necessário: 

I - aprovar a proposta de programação anual da Instituição, submetida pela Diretoria;  

II - apreciar o relatório anual da Diretoria; 

III - discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal.  

 

Art. 15º - A Assembléia Geral se reunirá, extraordinariamente, quando convocada: 

I - pela Diretoria;  

II - pelo Conselho Fiscal; 

III - por requerimento de 20 % dos associados quites com as obrigações sociais.  

 

Art. 16º - A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital afixado na 

sede da Instituição e/ou publicado na impressa local, por circulares ou outros meios 

convenientes, com antecedência mínima de 08(oito) dias.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação 

com a maioria dos associados presentes e em segunda convocação, com qualquer 

número.  

 

Art. 17º - A instituição adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e 

suficientes, a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e 

vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios.  

 

DA DIRETORIA  

 

 

Art. 18º - A Diretoria será constituída por: 

I. Diretor Geral, 

II.  Diretor Administrativo,  

III. Diretor Financeiro,  

IV. Secretários e; 

V.  Conselho Fiscal com seus Suplentes. 

  

PARÁGRAFO UNICO - O mandato da Diretoria será 36(trinta e seis meses), podendo 

haver mais de uma reeleição consecutiva. 

 

Art. 19º - Compete à Diretoria: 

 I - elaborar e submeter à Assembléia Geral a proposta de programação anual da 

Associação;  

II - executar a programação anual de atividades da Associação;  

III - elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual;  

IV - reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em 

atividades de interesse comum;  

V - contratar e demitir funcionários;  

VI - regulamentar as Ordens Normativas da Assembléia Geral e emitir Ordens 

Executivas para disciplinar o funcionamento interno da Instituição.  
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Art. 20º - A Diretoria se reunirá no mínimo uma vez por mês para debater o andamento 

das atividades da Associação.  

 

Art. 21º - Compete ao Diretor Geral  

I - representar a OSCATMA/BC judicial e extra-judicialmente; 

II - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno;  

III – convocar e presidir a Assembléia Geral; 

 IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;  

V - coordenar a substituição por vacância nos cargos de diretoria, conselhos e 

associados fundadores.  

 

Art. 22º - Compete ao Diretor Administrativo: 

I - substituir o Diretor Geral em suas faltas ou impedimentos;  

II - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

III - prestar, de modo geral, sua colaboração ao Diretor Geral.  

 

Art. 23º - Compete ao Diretor Financeiro: 

I. Assinar cheques da OSCATMA/BC em conjunto com a Diretoria Geral; 

  II. Analisar toda a movimentação financeira da OSCATMA/BC; 

III. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e 

donativos, mantendo em dia a escrituração da Instituição; 

IV. Pagar as contas autorizadas pelo Presidente;  

V.Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;  

VI.Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Instituição, incluindo os relatórios 

de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;  

VII.Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria;  

VIII. Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito.  

 

Art. 24º - Compete ao Secretário: 

  I - Secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral e redigir as atas.  

II - Publicar todas as notícias das atividades da entidade.  

 

Art. 25º - O Conselho Fiscal será constituído por 06 (seis) membros e seus respectivos 

suplentes eleitos pela Assembléia Geral.  

§1º - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria;   

§2º - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelos respectivos suplentes, até o 

seu termino.  

 

Art. 26º - Compete ao Conselho Fiscal:  

I - examinar os livros de escrituração da Instituição; 

  II - opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre 

as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores 

da entidade; (Lei 9.970/99 inciso Art.4º) 

III - requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória 

das operações econômico-financeiras realizadas pela Instituição; IV - contratar e 

acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;  

V - convocar extraordinariamente a Assembléia Geral.  

Parágrafo Único - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada mês e, 

extraordinariamente, sempre que necessário.  
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CAPÍTULO IV  

 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 27º - Os recursos financeiros necessários à manutenção da instituição poderão ser 

obtidos por: 

 I – Termos de Parceria, Convênios e Contratos firmados com o Poder Púbico pra 

financiamento de projetos na sua área de atuação;  

II - Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;  

III - Doações, legados e heranças; 

 IV – Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao 

patrimônio sob a sua administração;  

V - Contribuição dos associados no valor de R$ 10,00;  

VI – Recebimento de direitos autorais etc. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DO PATRIMÔNIO 

 

 

Art. 28º - O patrimônio da Associação Brasil para Todos será constituído de bens 

móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da dívida pública.  

 

Art. 29º - No caso de dissolução da Instituição, o respectivo patrimônio líquido será 

transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, 

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.  

 

Art. 30º - Na hipótese da Instituição obter e, posteriormente, perder a qualificação 

instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos 

públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente 

apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Lei, 

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.   

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 Art. 31º - A prestação de contas da Instituição observará no mínimo.  

I - os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade;  

II - a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao 

relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as 

certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para 

o exame de qualquer cidadão;  

III - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o 

caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme 

previsto em regulamento; 
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 IV - a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será 

feita, conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal.  

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art. 32º - A OSCATMA/BC adotará práticas de gestão administrativas, necessárias e 

suficientes, para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e 

vantagens pessoais em decorrência da participação nos processos decisórios.  

 

 Art. 33º - O presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, por decisão da 

maioria absoluta dos sócios, em Assembléia Geral especialmente convocada para esse 

fim, e entrará em vigor na data de seu registro em Cartório.  

 

Art. 34º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela 

Assembléia Geral.  

 

 

 

 

 Barra dos Coqueiros (SE), 03 de agosto de 2010 

 

 

                                                  Angela Maria do Nascimento Lima 

       Diretora Geral – OSCATMA/BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundação agosto/2003 
Local: ENDEREÇO: RUA 08  nº. 55  

              LOTEAMENTO MARIVAN 

                     CEP: 49.140-000 

BARRA DOS COQUEIROS/SE 
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2010 

HISTÓRICO: 

 
A  Organização Sócio Cultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente – OSCATMA/BC nasceu de 

uma capacitação na área de TURISMO para famílias do PETI- Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil- 2003, em Barra dos Coqueiros/SE, com recursos da Previdência Social conveniado com a 

Secretaria de Bem Estar Social repassado para a entidade executora NUTRAC.  

Dando continuidade após o monitoramento criar uma entidade para geração de trabalho e renda visando o 

turismo, à conservação e preservação do meio ambiente. 

MISSÃO:    

Trabalhar nas causas, alterando os efeitos de forma permanente e eficaz. Utilizando a arte e cultura como 

instrumento, o ser humano como meio e a vida como o fim. 

 

AÇÕES INTERATIVAS DA OSCATMA-BC 

- Promoção de Encontro Cultural (resgate da cultura popular, festival de folclore, torneio de damas e etc.); 

- Participação no 1º. Encontro Municipal sobre Gestão dos Recursos Hídricos;  

- Representante da sociedade civil nas Conferências Municipal, Territorial, Estadual de Meio Ambiente.- 

- Membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Sergipe (titular) – 2008/2010; 

- Membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Japaratuba (titular e suplente) – 2010/2012; 

- Representante do CBHJaparatuba na qualidade de suplente no Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

– CONERH-2007/2009 

-  Participação na Campanha - Limpeza das Praias e Rios -2007/2008; 

-  Participação no Movimento de     Abraço ao Rio Sergipe -2007/2008; 

- Coordenação do Dia do Amigo Solidário e eventos comemorativos (dias das crianças, Natal  e entre 

outros) 

- Membro do Conselho Cidadão de Barra dos Coqueiros (titular e suplente)-2008/2010 

- Representante do CBHJaparatura no 1º Encontro dos Estados do Semi-árido do Nordeste/PE-2008 

-Representante do CBHJaparatuba no X Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas –

RJ/2008 

-Representante da Sociedade Civil em Consultas Publicas – Plano Diretor/RIV da INVI-2008 

- Representante da Sociedade Civil no Curso de Gestores Ambientais do MMA/SEMARH; 

ILUSTRAÇÕES DAS AÇÕES DA OSCATMA 
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       FOTO DA FACHADA DA SOCIEDADE SEMEAR 
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Uma parte dos jornais colhidos na pesquisa ( o pesquisador ainda dispunha de mais 16 

arquivos para divulgação,  mas não pode colocar nos anexos devido ao‖peso‖ dos 

arquivos) 
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Foto do calçadão da 13 de Julho 
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Fonte não conhecida 
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Acervo de Antônio Samarone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planície de Inundação do Rio Sergipe 
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Acervo de Antônio Samarone 
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