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1.  Introdução 

Durante os úl t imos séculos, os diversos modos de vida dos homens na 

terra foram profundamente transformados. Os povos primit ivos ou pré-

industr iais,  e mesmo as sociedades tradicionais que ainda persistem, 

relacionavam-se de forma diferente com a natureza, respeitando-a e só 

extraindo dela o que precisavam. Quer fossem caçadores ou hort icultores, 

sua perspect iva animista, os levava a cuidar do ambiente em que viviam. 

Contudo, as civi l izações modernas abandonaram as qual idades de af irmação 

da vida encontradas nas culturas pr imit ivas e cr iaram um outro est i lo de vida 

que está cada vez mais se mobi l izando para o caos ambiental.  

As civi l izações modernas são herdeiras do movimento de renovação 

f i losóf ica e intelectual que at ingiu sua maturidade no século XVIII ,  designado 

por i luminismo, em que concebia-se que a evolução do homem está sujei ta 

às leis evolucionistas do progresso. Esse movimento intelectual t inha como 

fundamento a crença inabalável na razão e a idéia de que o progresso do 

homem seria inf ini to, desde que o espír i to humano, através do l ivre exercício 

de suas faculdades, fosse l iberto do emaranhado de superst ições, tol ices, 

mist ic ismo, ignorância a que, até então, est ivera subordinado. A busca de 

uma nova concepção do mundo, essencialmente racional ista, é baseada na 

existência de le is naturais  que regem a dinâmica do Universo, encontrada na 

base da f i losof ia i luminista, sendo que suas or igens estão vinculadas à 

chamada “Revolução Cientí f ica do Século XVII”  apoiada nas teorias de 

Gal i leu, Descartes e Newton. 

Entretanto, esta revolução social ,  racional e cultural  def iniu padrões 

comportamentais e tecnológicos que desembocaram na industr ial ização, na 

mecanização, na automação e, como conseqüência, na global ização do 

controle da produção e do dinheiro em nível mundial.  O mundo moderno está 

a serviço do novo, e o novo está a serviço do volume de vendas de 
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mercadorias, da moda, da degradação ambiental,  da poluição da água, do ar,  

do solo, da ext inção da fauna e f lora nat ivas. 

 As discussões em torno da questão ambiental foram intensif icadas nos 

debates mundiais durante os úl t imos tr inta anos. Especialmente a part i r  do 

f inal da Segunda Guerra Mundial ,  à enorme acumulação de capital ,  seguiu-

se uma correspondente produção de mercadorias e, consequentemente, a 

cr iação de uma grande quantidade de l ixo (sól ido, l íquido e gasoso) 

Na década de 1970, a mult ipl icação dos danos provocados à natureza 

pela sociedade industr ial ,  motivou a reação de inúmeros grupos e segmentos 

civis,  dispostos a reaval iar o moderno est i lo de vida. Uma primeira aval iação 

faz supor que existe uma convergência de idéias, motivações e interesses 

por uma mesma causa. Intelectuais, ONGs, hippies, empresas estrangeiras e 

pr ivadas estar iam unidas em torno de uma preocupação comum: proteger o 

planeta Terra da devastação impingida pela própria humanidade, aglut inando 

assim, vários segmentos sociais.  

Entretanto, a emergência de uma variedade de interpretações (muitas 

vezes em decorrência da própria complexidade da questão) e a divergência 

de interesses em jogo, deram origem a algumas formas de discurso de 

caráter ambiental ista, as quais trazem implíci tas as mais di ferentes 

propostas, que por vezes se cruzam, ignoram-se ou se excluem ao invés de 

convergirem no sent ido da preservação e recuperação da natureza ou do 

ambiente 

A demanda crescente de matérias-primas, necessária para a produção 

intensiva de mercadorias, deixa explíci ta a troca desigual entre países 

fornecedores e consumidores, o que demonstra claramente a permanência 

de relações de ex-colônias e ex-colonizadores, mascaradas pelo comércio, 

aspecto não modif icado pelo processo de independência. A manutenção das 

formas coloniais formalmente independentes levou a não alteração das 

estruturas de propriedades e emprego. Têm-se assim países com economias 

voltadas para exportação dos mesmos produtos que já exportavam quando 

colônias. Mas agora sob um novo processo, apesar da independência 

polí t ica, mantém-se a dependência econômica, o que acarreta grandes 

desigualdades sociais.  

 Os países desenvolvidos, sob a hegemonia de grupos ou de empresas 

privadas, norte-americanas ou européias, passaram a adotar novos 

mecanismos para manter o processo de colonização sobre os países 
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subdesenvolvidos. Assim, a discussão a respeito da problemática ambiental,  

na atual idade, esbarra na constatação de que existe uma variedade de 

interesses contrapostos (de natureza polí t ica, econômica, ideológica, 

estratégica, etc),  representados por grupos específ icos. 

A vulgarização de termos como meio ambiente, ecologia, natureza e 

outros têm apontado muito mais para a preservação dos interesses privados, 

do que para o enfoque ecologista no sent ido de preservação da natureza ou 

do meio ambiente – a própria divergência de idéias é que torna o discurso 

regular.  Segundo Waldman (1992), destes úl t imos dez anos foi  cr iado 

“capital ismo verde”, aceitável ao capital ismo predatório, e aquele está 

associado ao ecologismo inst i tucional,  l igado ao aparato do Estado, que dá 

subsídios para o pr imeiro mundo, quanto para o terceiro mundo atuar sob o 

ecologismo combativo – al iar lutas ecológicas com lutas populares – cr iando 

projetos sócio-ambientais de forma abstrata e classista. 

Diversos discursos ideológicos têm sido veiculados nas úl t imas 

décadas, referentes a problematização do desenvolvimento, da questão 

ambiental e da relação Sociedade/Natureza. Dentre os mais corr iqueiros, 

podem ser ci tados, o discurso do desenvolvimento sustentável,  do 

ecologismo e o ecodesenvolvimento. A di f iculdade em expl ic i tar tais 

discursos e suas refer idas propostas e ainda, em associá- los aos respect ivos 

grupos de interesse, está na or igem de nossas indagações. 

Por outro lado, a maneira como os geógrafos e cient istas sociais têm 

absorvido e incorporados estes conceitos em seus discursos, tem sido pouco 

estudada. Mais do que isto, o uso polí t ico que determinados segmentos da 

sociedade têm fei to destes discursos, repercute não só na economia, na 

polí t ica e na sociedade, mas também nos meios ecadêmicos. 

Diante disso, o objet ivo deste art igo prende-se à anál ise das diversas 

formas de discursos ambiental istas surgidas nas úl t imas décadas, sua 

adoção e incorporação nas obras recentes de cient istas sociais e geógrafos. 

Elucidar as propostas dos grupos part idários do “ecodesenvolvimento”,  do 

“desenvolvimento sustentável” di ferenciando-as das al ternat ivas aventadas 

pelos que propõem o “agroecologia”,  ou vice-versa, pode ser tomado como 

exemplo das questões que devem ser tratadas. 

As diversas proposições surgidas nos úl t imos anos, com vistas à 

superação da problemática ambiental,  têm se const i tuído em objeto de 
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estudo para pesquisadores tanto do campo das ciências sociais,  como das 

ciências naturais.  

Na maioria das vezes, contudo, os estudos conduzidos procuram 

enfat izar as vantagens da apl icação de uma ou outra proposta, ou, tratam da 

art iculação e implementação das propostas referentes ao desenvolvimento 

sustentável,  do ecodesenvolvimento, da agroecologia, etc, tendo em conta o 

contexto polí t ico- inst i tucional,  deixando uma grande lacuna no que diz 

respeito ao teor de cada um destes discursos. 

Além disso, tais enfoques, muitas vezes, têm contr ibuído para que a 

l inguagem of ic ial  cont inue a ocultar a real idade à sociedade, prestrando-se a 

dar cont inuidade à exploração dos países subdesenvolvidos. São poucos os 

estudos que versam sobre o encadeamento e a coerência dos discursos 

ambiental istas, como também dos conceitos ut i l izados e suas impl icações no 

âmbito polí t ico, econômico e ideológico. 

A real ização de uma pesquisa teórica que considere a possibi l idade de 

tornar mais claros os signif icados dos termos ut i l izados nos diversos 

discursos ambiental istas, e a maneira como a comunidade acadêmica os tem 

absorvido e incorporado poderá resultar em benefícios, não só para a 

comunidade acadêmica, mas também para toda a sociedade, pois sua ação 

desenvolve-se em oposição à ideologia dominante, que mascara e oculta a 

todos, a real idade.  

2.  Os discursos ambientalistas no quadro da modernização 

 A modernidade tem sido interpretada como o resultado de um longo 

processo de racional ização no ocidente, a part i r  do século XVII,  que impl icou 

na modernização da sociedade e cultura. Com base nesta visão, Rodrigues 

(1998), af i rma que algumas noções de valores são predominantes na 

modernidade, a exemplo da racional idade instrumental-econômica, da visão 

de mundo e da natureza fragmentada, da conf iança i l imitada na ciência, da 

posição do homem, t ido como centro do universo e a f i losof ia do progresso. 

Tais noções inf luenciam até hoje o processo civi l izatór io ocidental,  

conduzindo-nos a uma marcha de desenvolvimento contínuo em direção a 

uma suposta verdade. Com isso, a degradação ambiental coloca-se em 

função da melhoria da qual idade de vida. Como decorrência, pode-se af irmar 

que hoje (século XXI),  enfrenta-se uma cr ise ambiental e social .  Mendonça 

(2002), af i rma que a cr ise ambiental contemporânea – cr ise da civi l ização, 

cr ise da razão e cr ise da histór ia – está a demandar de toda a sociedade, e 
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da ciência, em part icular,  um enorme esforço de superação. É preciso ser 

cr iat ivo e ousado o suf ic iente para propor al terações e cr iar possibi l idades 

para o nascimento de novas propostas. 

É no contexto da const i tuição da sociedade moderna, que a relação 

entre processo de modernização econômica e a emergência da cr iação de 

condições dignas de vida est imulou o homem a avançar tecnologicamente e, 

consequentemente, provocou o agravamento da cr ise ambiental durante o 

século XX. É viável abordar também, que esse avanço não foi  suf ic iente para 

evitar o f lagelo da fome, as guerras e pr incipalmente as transformações 

ambientais (SANTOS, 2004). 

Segundo Ribeiro (2004), o r i tmo das discussões sobre as questões 

ambientais em escala internacional tem sido lento, marcado por períodos de 

estagnação e avanços, dando origem a uma diversidade de interesses 

polí t ico-econômicos, e estes fazendo surgir  vários termos ambientais, por 

exemplo, agroecologia ou agricultura ecológica (agricultura biodinâmica, 

agricultura orgânica ou regenerat iva, agricultura biológica ou organológica, 

agricultura natural,  agricultura de baixos insumos, permacultura) 

ecodesenvolvimento, sustentabi l idade, entre outros, as quais trazem 

implíci tas as mais di ferentes propostas. Como Hobbes deixou escri to (1974, 

p.44), “para todo discurso, governado pelo desejo de conhecimento, existe 

pelo menos um f im, quer seja para conseguir ou para evitar alguma coisa” ,  é 

razoável entender que cada um dos discursos ambiental istas em questão, 

defende, pelo menos, um interesse específ ico. A este respeito, Rebêlo 

Júnior (2002), expressa que os pr incipais instrumentos formuladores de 

polí t icas ambientais estão nas mãos de organismos internacionais. 

As décadas de 1970 e 1980 foram um conturbado período de 

reestruturação econômica e de reajustamento social  e polí t ico (HARVEY, 

1996), que contou com a ajuda de palavras de ordem, carregadas de poder 

de pressão e coerção, controladas e selecionadas como preceitos e 

distr ibuídas com a ajuda da comunicação televisiva (cultura de massa), cujo 

objet ivo seria fundamentar-se, racional izar-se e just i f icar-se como 

desenvolvimento sustentável,  manutendo-se a dominação dos países r icos e 

a cont inuação da servidão dos países pobres (REBÊLO JÚNIOR, 2002). O 

sent ido atr ibuído por Michel Foucault  ao termo discurso é condizente com 

esta lei tura. Para Foucault  (1970), discurso não é aqui lo que traduz as lutas 

ou sistemas de dominação, mas aqui lo por que se luta, o poder a part i r  do 
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qual queremos apoderar,  em que as palavras são passíveis de mudança de 

acordo com os novos acontecimentos a sua volta. 

No início da década de 1970, já se podia demarcar três posições a 

respeito da problemática ambiental.  A pr imeira t ida como catastófr ica, 

concebia que a cont inuação do r i tmo de crescimento levaria, no correr do 

século XXI, a uma catástrofe ecológica e humana, devido à escassez de 

recursos naturais. Os tecnocratas defendiam a inesgotável fonte da natureza 

e o ef icaz mecanismo do mercado como regulador do uso dos recursos – não 

se vislumbrava uma cr ise ambiental.  A tecrceira posição, dos ecologistas 

que, frente a cr ise ambiental advogavam por uma volta ao passado, uma 

reindivicação romântica da vida rural em pequenas comunidades 

sustentáveis (TOMMASINO et al . ,  2003). Para superar essas posições surgiu 

uma série de interpretações da cr ise ambiental e uma tentat iva de elaborar 

uma saída “viável” ao capital ismo. 

Para Vieira (1995), os problemas da cr ise do meio ambiente 

caracter izam-se pelo fato de exigir ,  para sua confrontação, novos padrões de 

organização da comunidade cient i f ica. A complexidade dif icul ta a 

competência das discipl inas isoladas, havendo a necessidade de uma 

abordagem interdiscipl inar de pesquisa ecológico-humana associados à 

sociologia, à antropologia, à geograf ia humana, à economia e, mais 

recentemente à ciência polí t ica. 

Contudo, este assunto tem sido tratado sob diferentes enfoques entre 

cient istas sociais,  geógrafos, economistas, agrônomos, de acordo com os 

referencias adotados pelas respect ivas discipl inas. Conforme demonstrou 

Ribeiro (2004), se existe um assunto que vem ganhando preferência de 

pesquisadores da área de humanidades envolvidos com a temática ambiental 

certamente é a sustentabi l idade, pois sua abordagem varia de acordo com a 

formação do anal ista. 

Segundo Waldman (1992, p. 32),  o ecologismo incorpora uma 

mult ipl ic idade de correntes polí t icas, associadas, em geral,  a concepções 

que encontramos no conjunto da sociedade, dentre elas podem ser ci tadas 

as correspondentes aos seguintes grupos: 

1. Ecofundamental istas, que possuem uma visão anarco-ni i l ista, apostando 

na possibi l idade de construção de uma sociedade ecologista na peri fer ia da 

existente. 
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2. Eco-real istas, cujas posições or iginam-se do social ismo utópico e de 

vertentes do pensamento l iberal.  Negam tanto o capital ismo quanto o 

social ismo, defendendo uma sociedade baseada na pequena propriedade, no 

cooperat iv ismo, na autogestão e local ismo de poder. 

3. Ecocapital istas, que acreditam que a economia de mercado é a única a 

regular ef ic ientemente a relação homem/natureza, compatível inclusive com 

a perspect iva ol igopól ica. Ocupam posições estratégicas junto aos órgãos 

governamentais de meio ambiente. Internamente, sua variável social-

democrát ica dispõe atualmente de hegemonia. 

4. Eco-social ista, que entendem que não há compatibi l idade possível entre 

capital  e o meio ambiente, negando também o marxismo ortodoxo. Sua 

atuação tem crescido junto a sindicatos, movimentos sociais,  igrejas, 

part idos progressistas. Apóiam-se, em geral,  no marxismo “heterodoxo”. 

Além destes, foram criados outros estereót ipos, por preconceito ou 

desconfiança polí t ica, que junto à esquerda categorizaram o ecologismo 

como globalmente reacionário (WALDMAN, 1992). 

3.  Ecodesenvolvimento e agroecologia 

A agricultura brasi leira é caracter izada por um grande número de 

pequenos produtores que produzem al imentos para o mercado interno e que 

ocupam uma pequena parcela da área total ,  sendo o lat i fúndio exportador o 

grande dominador da produção agrícola e das polí t icas voltadas à 

agricultura. 

  Neste sent ido diversas abordagens das ciências sociais e ciências 

econômicas recentes, procuram fazer referência ao termo agroecologia e 

ecodesenvolvimento entre outros. Estes são conceitos ut i l izados para 

expressar a preocupação crescente de garant ir  as necessidades atuais sem 

comprometer a vida das gerações futuras. 

A Agenda 21 (MMA, 2004) propõe a agroecologia como uma at ividade 

a ser desenvolvida por proprietár ios que ocupam maiores lotes de terra, em 

cooperação com o governo local ou regional.  

Alvim et al .  (2000), argumentam que a agroecologia deve ter sua 

estrutura def inida a part i r  da inter-relação entre fatores biológicos e 

ambientais, fatores sociais e econômicos, com base em prát icas como 

rotação de culturas, adubação verde, resíduos orgânicos, rochas minerais e 
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controle biológico de pragas. Contudo, estes projetos agroecológicos devem 

aumentar a produção, a distr ibuição de renda e emprego de mão-de-obra e 

para que isto ocorra é necessário mais controle ambiental ,  disponibi l idade 

de uma pesquisa organizada e uma infra-estrutura educacional de extensão. 

Ainda, este autor acentua que o ecodesenvolvimento surgiu para romper o 

impasse contraditór io entre crescimento econômico e preservação ambiental.  

Esta concepção propõe a compatibi l ização entre economia e ecologia como 

condição necessária para o progresso. 

Para Alvim e Guimarães (2003), a intensif icação da produção por área, 

que caracter izou o regime tecnológico da agricultura moderna, se direciona 

agora para o modelo de ação mais precisa, racional izando custos de 

produção e equacionando o problema da fert i l idade dos solos, com menores 

perdas de nutr ientes. Estas novas mudanças exigem um sistema de 

produção mais complexo, ecologicamente equi l ibrado e que seja apto para 

garant ir  a sustentabi l idade gradual.  Todavia, esta proposição indica a 

necessidade da prát ica da agricultura orgânica, ou ainda bioindustr ial ,  ou 

seja, com importante base biológica, mas como parte de um sistema 

industr ial .  Além disso, a l inha de f inanciamento agrícola para agricultura 

orgânica, dest ina-se somente para o custeio de produtores orgânicos 

cert i f icados de maior nível de informação e organização. Porém, para Assis 

(2003), para que este instrumento de polí t ica agrícola cumpra efet ivamente 

seu papel na di fusão da agroecologia, é necessário que este crédito de 

custeio esteja vinculado à ut i l ização de prát icas agroecológicas, servindo de 

estímulo a que um número maior de agricultores orgânicos cert i f icados, não 

se restr ingindo a uma prát ica de produção orgânica em que o mote seja 

apenas a subst i tuição de insumos convencionais por orgânicos. É necessário 

f inanciamento deste processo de mudança, já que os agricultores famil iares 

são descapital izados, com baixo nível de informação, com frági l  inserção ao 

mercado. 

 Na concepção de Guanzirol l i  (2000) e Carmo (2000), a agricultura famil iar é 

viável e pode dar contr ibuições para o desenvolvimento mais eqüitat ivo da 

economia brasi leira, sendo esta mais ef ic iente que a patronal,  mas uma 

polí t ica de apoio é imprescindível.  

  Gerhardt (2001), expõe que as al terações impostas pelas novas 

demandas ambientais e ecológicas determinam a conformação de processos 

que sejam interessantes a todos os atores que vivem nos espaços rurais. 

Estas modif icações poderão beneficiar agricultores, extrat iv istas, indígenas, 

 1224 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

dependendo da forma com que for levada a estes locais. E ainda acrescenta 

que: 

Todas estas al terações com relação a normas e condutas 

ecológicas, podem não possuir um caráter 

necessariamente posit ivo para a melhoria da qual idade 

de vida dos agricultores e das condições ambientais. Por 

um lado, pode-se constatar mudanças de comportamento 

nos agricultores do t ipo: deixar de caçar; não desmatar 

ou queimar f lorestas nat ivas; diminuir o uso de 

agrotóxicos; adotar medidas de aproveitamento e 

tratamento do l ixo produzido; valor izar o patr imônio 

(capital)  social  a região (suas tradições, costumes, 

paisagens); aumentar a sua auto-est ima enquanto 

agricultor,  e intensif icar sua part ic ipação e pol i t ização de 

modo a interfer ir  nos processos decisórios regionais. Por 

outro, outras conseqüências, menos nobres, também são 

possíveis de serem visual izadas, tais como: diminuição 

de renda a curto prazo devido às imposições legais e/ou 

a fal ta de conhecimento técnico apropriado; 

favorecimento de certos grupos de agricultores (por 

exemplo, os que não possuem terras em áreas protegidas 

ou os mais aptos a aceitarem mudanças) em detr imento 

de outros; diminuição de capital  social  com a el iminação 

de tradições, festas e comportamentos local;  e ,  

f inalmente, migração devido a não-adaptação às 

exigências impostas. (GERHERDT, 2000, p. 3-5) 

Em face disto, a problemática ambiental -  relação entre padrão urbano-

industr ial  de produção e consumo característ icos das sociedades modernas 

relacionados com a condição ambiental do planeta - estabelece várias 

abordagens e quest ionamentos anal isados por diversos autores, expl ic i tados 

anter iormente e trazendo consigo diversas impl icações na vida polí t ica, 

econômica e social .  Trata-se de uma complexa rede de relações industr iais,  

agrícolas, recursos naturais e poluição, onde estão incluídos os termos 

ambientais. 

4. Sustentabil idade, desenvolvimento sustentável e ideologia 
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O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu no início da década 

de 1980, quando a União Internacional para a Conservação da Natureza 

elaborou o documento “Estratégias de Conservação Mundial” ,  com o intui to 

de conservação dos seres vivos. Mas, o referente conceito tornou-se popular 

a part i r  do Relatór io de Brundtland, que propõe atender às novas 

necessidades sem comprometer as gerações futuras. Dessa maneira, o 

conceito de desenvolvimento sustentável relaciona-se à possibi l idade de 

cont inuidade da vida para um conjunto de pessoas e seus sucessores em 

determinado ecossistema, obedecendo aos l imites da natureza, a exemplo da 

estrutura do solo, atmosfera, biomas, plantas, animais, populações de 

peixes, depósitos de petróleo, etc, sendo que todos estes compõe a base de 

todos os ecossistemas. Rebêlo Júnior (2002) infere que o grande problema 

segundo “Nosso Futuro Comum” e “Agenda 21” é a administração dos 

interesses comuns por agências internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial,  o que transformaria o sistema norte-

americano um sistema mundial.  

O acordo em torno de uma agenda de iniciat ivas para o tratamento da 

questão ambiental pressupõe o estabelecimento de uma parceria mundial  

entre os Estados. Esta parceria convoca todos os Estados a estabelecerem 

um diálogo permanente e construt ivo, inspirado na necessidade de at ingir  

uma economia em nível mundial,  mais ef ic iente e eqüitat iva, sem perder de 

vista a interdependência crescente da comunidade das nações e o fato de 

que o desenvolvimento sustentável deve tornar-se um i tem prior i tár io na 

agenda comunidade internacional,  sendo importante superar confrontos e 

promover um cl ima de cooperação e sol idariedade genuína. É igualmente 

importante fortalecer as polí t icas nacionais e internacionais, bem como a 

cooperação mult inacional para acomodar-se novas circunstâncias (MMA, 

2004). 

  A Agenda 21 é um relatór io composto por 40 capítulos em que a 

concepção formulada para a implantação do desenvolvimento sustentável é 

apresentada de forma simples. O mundo deve preparar-se para os desaf ios o 

próximo século, tendo como base os problemas ident i f icados hoje, como 

aumento da poluição do ar,  a contaminação dos cursos d’  água e lençóis 

freát icos, etc. O êxito das execuções é responsabi l idade dos governos 

nacionais, estaduais e municipais, que deverão contar com a part ic ipação 

internacional para apoiar e complementar os esforços nacionais. Até mesmo 
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as ONGs deverão contar com o apoio internacional para poder desempenhar 

suas funções. 

  Para tal  at iv idade, o processo de cooperação demanda a ajuda do 

Banco Mundial ,  do Fundo Monetário Internacional e dos bancos de 

desenvolvimento regionais. A si tuação de cooperação seria ideal,  pois é 

reconhecido pelo relatór io que entre as ameaças mais graves ao ambiente 

coloca-se a ameaça de uma guerra nuclear,  e nesta não se encontrar iam 

vencedores. 

 Para Rebêlo Júnior (2000), a concret ização da cooperação em nível 

internacional -  v ia l iberação do comércio - trará mais dependência, 

agravando a pobreza e os desequi l íbr ios sociais,  pois signif icam a aceitação 

do imperial ismo, porém com outra roupagem – a do credo neol iberal.  

 Em face disto, Rodrigues (1998) af irma que o conceito de desenvolvimento 

sustentável esconde a idéia i lusória da tecnologia como solução, pois 

provoca a desumanização da natureza e da sociedade propondo alterações 

nos modos de produzir e de pensar do modelo dominante – considerando o 

meio-ambiente, a natureza como um “bem comum” – embutida na forma de 

mercadoria, para mult ipl icar o consumo pelo Estado-Nação 

Si lva (2004) defende que a idéia de desenvolvimento é ideológica, em 

vir tude de que, se por um lado promove e escamoteia o requerido 

crescimento econômico, que produz formas de produção rentáveis, por outro 

lado, a maior parte da população f ica al i jada de benefícios. Assim, a 

discussão a respeito da problemática ambiental,  na atual idade, esbarra na 

contradição de que existe uma variedade de interesses contrapostos de 

natureza econômica, polí t ica, ideológica e estratégica, representadas por 

diversos grupos de específ icos. 

  Em face disso, adota-se a idéia de que cada proposta ambiental 

comporta, em certo sent ido, um componente ideológico, na forma em que foi  

apresentada por Chauí (1994), onde defende que a ideologia é um 

instrumento de dominação de classe e sua função é dissimi lar e ocultar a 

existência das divisões sociais,  e que se manifesta através das idéias da 

classe dominante sobre todos os homens, com o objet ivo de ocultar as idéias 

part iculares em idéias universais, di tas como verdadeiras e racionais, 

vál idas igualmente para toda a sociedade, por intermédio da educação, 

rel igião, costumes, meios de comunicação. De maneira simi lar,  para Almeida 
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(1998, p. 14),  na sociedade capital ista, a ideologia não se demonstra 

diretamente, mas f ica implíci ta e camuflada. 

Vincent (1995), entende por ideologia um conjunto de posições não 

necessariamente coerentes, que expressam, porém, os anseios de 

determinado grupo social .  Os movimentos ecológicos e suas refer idas 

ideologias estão em processo de formação em função de três visões polí t icas 

dist intas: sociedade auto-sustentada (denota uma sociedade que almeja 

exist i r  em equi l íbr io com o meio-ambiente, mas que ainda se baseia em 

valores modernos, como o domínio da natureza pelo homem), sociedade 

frugal (sociedade com pouca ênfase no consumo material ,  est imulando a 

auto-suf ic iência pessoal e moderação voluntár ia) e comuna eco-anarquista. 

O termo sustentabi l idade tornou-se alvo frági l ,  pois não há consenso 

dentro da comunidade cientí f ica no que se refere aos interesses sociais e 

culturais. Tal termo é ut i l izado por abordagens diversas. Na lei tura de 

Almeida (1998), a ciência é produzida por homens de uma determinada 

sociedade e classe, que estabelecem diferentes pr ior idades, ut i l izam 

variados métodos de pesquisa e cr i tér ios de verdade. Por isso, a at iv idade 

desenvolvida por eles tem caráter ideológico, tomando assim uma gama de 

interesses polí t icos e econômicos embutidos em diversos discursos 

ideológicos. 

Para Tommasino et al .  (2003, p. 8),  a sustentabi l idade como ideologia 

refere-se a um conjunto de valores e consciência de problemas ambientais e 

sociais envolvendo o manejo adequado da terra para futuras gerações, tendo 

em vista uma equidade social  e a produção baseada na conservação da 

natureza (ecocentr ismo). 

Tommasino et al .  (2003) esclarece que são várias def inições e 

dimensões do conceito de sustentabi l idade, classif icando-as em quatro 

correntes: i )  sustentabi l idade ecológica – a sustentabi l idade se reporta às 

questões ecológicas; i i )  sustentabi l idade ecológica-social ,  l imitada a 

crescimento econômico com conservação ambiental;  i i i )  Cri t ico do 

crescimento com conservação: a sustentabi l idade sócio-ambiental não será 

alcançada a part i r  do crescimento econômico; iv) crí t icos da 

Sustentabi l idade – Insustentabi l idade: entende-se que não é possível a 

sustentabi l idade nas economias de mercado e que talvez se possa alcançar 

a sustentabi l idade ambiental,  mas que não existe condições dentro do 
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sistema capital ista. Assim, f ica claro que existem diferentes posições em 

torno do tema da sustentabi l idade. 

 Os estudos, a este respeito, no campo da geograf ia, em geral,  apresentam 

grande diversidade de enfoques. Para Rebêlo Júnior (2002), o termo 

desenvolvimento sustentável representa a formulação de polí t icas que 

viessem sustentar uma nova fase de acumulação, pois a lógica do capital  

não é al terada. Este termo traz embutido o processo de acumulação de 

capital ,  ou seja, signif ica manter um sistema contraditór io. Porém, Santos 

(2004) aponta para o quanto é preciso trabalhar a sustentabi l idade, pois o 

desenvolvimento sustentável embasa-se também na problemática ambiental 

vinculada aos fatores econômicos e sociais.  Em razão disso, entende como 

viável a busca pela restauração e preservação, adotando-se métodos de 

educação ambiental adequados ao lugar. 

Na anál ise empreendida por Mol ina (2004), é impossível demonstrar a 

incoerência da união dos conceitos de desenvolvimento e de 

sustentabi l idade, pois enquanto o pr imeiro signif ica crescimento, aumento e 

adiantamento, o segundo signif ica conservação, manutenção. 

Dietz (2004), relata que o desenvolvimento sustentável é ainda uma 

intenção uma vez que ainda é necessário que se percorra um longo caminho 

até alcançar patamares sustentáveis, exigindo a construção de diálogos no 

sent ido de buscar soluções e encaminhamentos, tendo em vista o 

planejamento em nível municipal,  regional e mesmo global.  

 Deve-se então, procurar entender o padrão de reprodução do capital ,  

pois separa-se o l ixo, troca-se f i l t ros, controla-se a poluição da camada de 

ozônio, proíbe-se a caça a baleias, promovendo uma mudança cultural ,  mas 

não se toca na lógica que está implíci ta (REBELO JÚNIOR, 2002). Para se 

tocar na lógica implíci ta, deve-se quest ionar o porquê foi  adotado certo 

padrão de reprodução do capital  – que levou ao padrão de enriquecimento 

pr ivado e este acabou levando à cr ise ambiental.  

 O desenvolvimento sustentável representa, portanto, a formulação de 

polí t icas que viessem sustentar uma nova fase de acumulação. É assim uma 

polí t ica agressiva que só levará à regressão e à recolonização (REBÊLO 

JÚNIOR, 2002) 

A ecologia, proposta enquanto ciência nos anos 1930, está muito mais 

próxima de estudo da natureza dissociada do homem, mesmo porque o 
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pressuposto metodológico básico – o ecossistema – é de cunho 

eminentemente natural ista. Já no início da década de 1950, o mercado 

interno passou a ser alvo da expansão das mult inacionais. No campo esta se 

fazia presente pela mecanização e ut i l ização de insumos químicos. Dessa 

forma, os custos ecológicos acabaram se traduzindo em custos sócio-

ambientais. 

Na década de 1980 surgiu a agricultura regenerat iva e a agroecologia 

com diferentes def inições, cuja preocupação geral estava, conforme El icher 

(2004), na busca por um modelo de desenvolvimento sustentável.  

Obrigator iamente percebia-se como necessário buscar seu equi l íbr io 

máximo, em termos de cidadania, valores ét icos e morais da sociedade. No 

que se refere a agricultura tradicional,  esta pode fornecer modelos e prát icas 

para desenvolver a agricultura sustentável,  não podendo ser mantida apenas 

para abastecer centros urbanos distantes e mercados globais. Condizente 

com esta af irmação, Dietz (2004), af i rma que o desenvolvimento rural 

sustentável exige crescimento econômico, equidade social ,  ut i l ização 

racional dos recursos naturais e qual idade de vida da população daquele 

meio. De forma similar,  Souza (2002, p. 43),  entende que: 

Buscar uma agricultura mais sustentável é valor izar a 

agricultura famil iar,  t ransformar a real idade do agricultor 

não só através da educação, mas por meio de incentivos 

f iscais, rompendo com o imediat ismo (muitas vezes da 

fome) e resgatando a perspect iva de cont inuidade, 

possibi l i tando, assim, uma interação mais harmônica com 

o meio ambiente. 

Caetano (2004), defende que o agronegócio reporta-se às diretr izes 

agraristas, pois sal ienta a necessidade do país em t irar proveitos 

comparat ivos da ampla diversidade ambiental,  decorrente da extensão 

cont inental do terr i tór io brasi leiro, para o cult ivo de produtos tropicais. 

 Segundo Lima (2000, p. 227): 

[ . . . ]  nos países em desenvolvimento, onde as 

desigualdades sociais são muito acirradas, quase não se 

desenvolve tecnologia própria [ . . . ]  os programas de 

pesquisa direcionados à agricultura sustentável brasi leira 

estão apenas começando, e concentram-se em dada 

região em dado produto. É necessário que os órgãos de 
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pesquisa invistam na agricultura sustentável [ . . . ]  como 

garant ia a segurança al imentar,  e de fazer just iça social  

aos pequenos agricultores, sem-terra e trabalhadores 

rurais 

Uma abordagem cientí f ica também presente nos textos, nas 

dissertações, l ivros e art igos, diz respeito ao tratamento que a sociologia 

tem dado aos termos sustentabi l idade e agronegócio. Quir ino & Abreu (2002) 

defendem a posição de que cada tradição sociológica, certamente terá 

condições de dar suporte teórico e metodológico para estudos dos aspectos 

ambientais que mais se aproximam de suas potencial idades e ajudar a 

esclarecer problemas de relações entre sociedade e natureza. Contudo, a 

tradição sociológica clássica, tal  como representada nas propostas teóricas 

de Marx, Durkheim, Weber e seus seguidores, procuraram l iberar a ciência 

social  das discipl inas das ciências naturais.  

 Como contraponto, vem sendo proposto um novo caminho para a sociologia 

ambiental,  que reivindica para si  o próprio nome de especial idade (QUIRINO 

& ABREU, 2002). 

 Neste sent ido, Ferreira (2000) defende que o desenvolvimento sustentável 

só será mais efet ivo com a experiência e contr ibuição das mulheres, para 

que o meio ambiente seja mais ecologicamente racional.  Segundo Carmo 

(2000), os rumos da sustentabi l idade vão depender da atuação de cada 

individuo e de suas representações sociais.  

Para Rocha & Carlos (2000), a sustentabi l idade pode ser def inida 

como uma quantidade de consumo que se estende indef inidamente sem 

exaurir  os estoques de capital  natural,  ou seja, o capital  natural é a estrutura 

do solo e a atmosfera, a biomassa de plantas, animais, etc. O autor adota 

uma abordagem econômica a respeito do desenvolvimento sustentável e 

sustentabi l idade, pois necessita, pr imeiramente, def inir  o zoneamento 

econômico-ecológico da região est imulada, dentro das áreas a serem 

exploradas economicamente e cr iar mecanismos de gerenciamento 

ambiental.  

 Para Assis (2003), a forma de implantação de desenvolvimento 

agrícola sustentável deve ser construída a part i r  de uma lógica econômica e 

social  que possibi l i te o desenvolvimento de múlt iplas formas de agricultura, 

ou seja, em contraposição à lógica vigente, que dif icul ta caminhar nessa 

direção ao vincular-se a agricultura comercial ,  em especial  a empresarial ,  
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em detr imento de outras formas de organização social  da produção agrícola, 

como a agricultura famil iar,  fundamentais na reprodução de conhecimentos e 

modos de vida tradicionais. Este encaminhamento só será possível com a 

f i rmeza de propósitos da ação do poder públ ico, associada ao envolvimento 

efet ivo da sociedade na construção de soluções, em nível local.  

  Todavia, tem-se uma ausência/ insuf ic iência de polí t icas agrícolas 

voltadas para apoiar,  consol idar e expandir o pequeno produtor rural ,  já que 

estas tratam de plasmarem em uma visão teórica sobre o papel da 

agricultura no processo de desenvolvimento econômico, a qual promoveu 

uma just i f icat iva intelectual e ideológica para a implantação de certos 

argumentos que são apl icados/vendidos pelos autores das ciências agrárias, 

que não contr ibuem para consol idar a sustentabi l idade agrícola, a qual está 

l igada a normas e condutas ecológicas. 

Procura-se, nesta abordagem, cont inuar produzindo e “salvar o 

planeta” – sob a conotação posit iva, combinando ef ic iência econômica com 

just iça social  e prudência ecológica. A real ização da pr imeira Conferência 

Mundial do Desenvolvimento e Meio-Ambiente, em 1972, em Estocolmo, 

signif icou a pr imeira tentat iva mundial  de equacionamento dos problemas 

ambientais, por outro lado signif icava a elevada degradação da biosfera. 

Depois diversos Comitês, Fóruns, Assembléias Relatór ios, por exemplo, 

CNMMDA 3, CMMDA 4, Agenda 21, Clube de Roma, foram se real izando desde 

a década de 1970, reunindo ministros de várias partes do mundo. A pr imeira 

resposta a estes encontros, é que estes estudos devem começar justamente 

pela def inição of ic ial  – conci l iar crescimento, respeitando as l imitações 

ecológicas. É a part i r  desta def inição of ic ial  que pessoas ou grupos de 

pessoas e organizações vão preparar sua prát ica, seja ela contra ou a favor. 

Com referência a Agenda 21, f icou implíci to que nenhum governo de 

países em desenvolvimento terá autonomia para decidir  o que fazer com os 

recursos que se encontram dentro das suas fronteiras, indicando a aceitação 

de credo neol iberal,  tudo isso porque a humanidade é composta de 

produtores e consumidores. Tais contradições não podem ser expl icadas 

pela concepção de desenvolvimento sustentável (REBÊLO JÚNIOR, 2002). 

Segundo o autor refer ido: 

                                                      
3 Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
4Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente  
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O Clube de Roma surge para repensar o mundo do ponto 

de vista dos países capital istas industr ial izados. Mas ao 

contrár io das organizações terceiro-mundistas, não reúne 

representantes de países, e sim de empresas. Pode-se 

dizer que é um quartel .  Não no sent ido restr i to de 

representarem os interesses de um ramo específ ico da 

at iv idade, mas no sent ido de representarem os interesses 

concretos de empresas capital istas frente aos novos 

desaf ios. Mas um pequeno fato já sinal iza o rumo que a 

humanidade deveria tomar. Sintomaticamente, a reunião 

de fundação do Clube de Roma foi  real izada na 

propriedade da famíl ia Rockefel ler,  em Bel lagio, I tál ia.  

(REBÊLO JÚNIOR, 2002, p. 104). 

É neste contexto, após a segunda guerra mundial,  que aparecem 

instâncias colet ivas, representadas pela aglut inação das chamadas 

mult inacionais em “clubes” e o papel das fundações pr ivadas e “f i lantrópicas” 

l igadas a grandes grupos internacionais, representados pelo grupo 

Rockefel ler,  Ford, Volkswagen e outras, que acabam por beneficiar as el i tes 

capital istas no poder. O grupo Rockfel ler (grupo que explora minas de 

petróleo, gás natural,  indústr ia química, ferro, aço, carvão, agricultura, 

ref lorestamento, indústr ia de celulose, tur ismo, etc) part ic ipou da preparação 

e direção de todas as Conferências desde Estocolmo até a Eco 92. 

  Face ao exposto, veri f ica-se a existência de um objet ivo ideológico, a 

saber, encobrir  a busca pelo controle dos recursos ou da distr ibuição da 

mais val ia internacional – produção para consumo. 

 Uma outra expressão que estava em jogo era “Global”,  que será 

poster iormente vulgarizada como “Global ização”, sendo mais um plano de 

sobrevivência para as grandes empresas dos Estados Unidos, Europa e 

Japão. 

O mundo está sendo novamente redividido, mas agora, 

sem a necessidade de uma guerra mundial.  A 

“global ização” abrirá mercados: para isso contará com a 

ajuda do credo neol iberal.  O desenvolvimento sustentável 

garant irá os recursos mundiais para os grandes trustes e 

cartéis;  entretanto, a busca pelo desenvolvimento, para 
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os países do Terceiro Mundo, passará a ser coisa do 

passado. (REBÊLO JÚNIOR, 2002, p.153). 

  

  A retór ica sobre a superpopulação dos países “subdesenvolvidos” foi  

ident i f icada na década de 1950. Rebêlo Júnior (2003) procura compreender o 

problema populacional relacionando-o à cr ise da energia na década de 1970 

e à problemática ambiental .  A solução dessa cr ise - a cr ise global – passará 

pela consideração do “Nosso futuro Comum”, cabendo aí a apl icação do 

desenvolvimento sustentável.  Pois, quem controla os al imentos controla, de 

modo geral,  a humanidade. Al imento se torna mercadoria, deve ser vendida 

para que seja possível a apropriação privada da r iqueza capital ista. Desta 

forma: 

A “cr ise al imentar” é uma cr ise falsa. Não existem 

pessoas de mais e al imentos de menos. Existe é o 

contrár io. Mas são al imentos que antes de serem 

al imentos são mercadorias. Faltaram al imentos porque 

produção. Mas os preços subiram e os lucros também. 

(REBÊLO JÚNIOR, 2003, p.175). 

 O problema não passa a ser se o mundo está passando por uma verdadeira 

cr ise do ambiental,  com suas várias faces, como a questão da poluição, da 

camada de ozônio, etc, e sim o uso que se está fazendo desses problemas 

para a manutenção da ordem capital ista, na qual devem haver explorados e 

exploradores. 

 Em face disto, Rebêlo Júnior (2002) af irma que temos assim uma si tuação 

de cr ise internacional,  composta de várias cr ises. Cada uma delas 

representa o arcabouço ideológico que procura encobrir  à verdadeira cr ise - 

a negação do desenvolvimento aos países subdesenvolvidos, ou ainda, serve 

para frear a cr iação do estado independente - pr incipalmente quando se 

espera que inst i tuições internacionais pretensamente neutras sirvam como 

supervisoras do processo, como o FMI e o Banco Mundial ,  inst i tuições que 

continuam mantendo a mesma estrutura de poder de quando foram criadas. 

Só que o conceito de desenvolvimento sustentável não pode ser chamado de 

conceito, mas de uma agressiva polí t ica de recolonização por outros meios. 

Sob a capa aparente de uma causa nobre, só traz a regressão e a 

recolonização (REBÊLO JÚNIOR,2002). 
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4. Considerações finais 

É notável que a incorporação dos discursos ambiental istas por parte 

da comunidade cientí f ica tenha contr ibuído para a af irmação do caráter 

ideológico referente aos correspondentes discursos, camuflando os reais 

interesses em jogo, a exemplo da manutenção da hegemonia por parte dos 

países r icos e da ordem capital ista já estabelecida. 

Evidentemente, é este um debate que deve estar aberto a todos os 

círculos acadêmicos, no campo das ciências sociais,  não apenas à 

Geograf ia, mas também à sociologia, à economia e à ciência polí t ica. 

 

REFERÊNCIAS 
ALVIM, Maria  I .  da  S.  e t  a l .  Ecodesenvolvimento:  Interação,  Agricul tura  e  Meio 
Ambiente .  In :  X Congresso Bras i le i ro  Rural  de  Sociologia  e  Economia.  Anais . . .  Rio  de  
Janeiro ,  2000.  Cd-rom.  

ALVIM, Maria  Isabel  da  Si lva  & GUIMARÂES,  Helger  Machado.  Economia Ambiental  e  
Desenvolvimento Sustentável :  Um Enfoque no Setor  Agrícola .  In :  Congresso Bras i le i ro  de  
Sociologia  e  Economia Rural .  Anais . . .  Ju iz  de  Fora ,  2003.  Cd-rom 

ALMEIDA,  Orlando Francisco da  Rocha.   A Questão Agrár ia  no Bras i l .  Um Exemplo de  
In terdependência  entre  Fi losof ia ,  Ciência  Agrár ia  e  Sociedade.  In:  Bolet im Goiano de  
Geografia .  Goiânia :  CEGRAF,  1988.  

ASSIS,  Renato  Linhares .  Sis tema Agroecológicos  de Produção no Brasi l ;  Anál ise  do 
Processo de  Difusão e  Perspect ivas .  In :  Congresso Brasi le iro  de  Sociologia  e  Economia 
Rural .   Anais . . .  Ju iz  de  Fora ,  2003.  Cd-rom.  

CAETANO, Rodrigo da Costa .  Geograf ia  e  Ideologia:  Ol iveira  Vianna e  Sérgio  Buarque de 
Holanda.  In :  XI  Congresso Bras i le i ro  de  Geógrafos .  Anais . . .  Goiânia ,  2004.  Cd-rom.  

CHAUÌ,  Mari lena.  O que é  Ideologia ?  São Paulo:  ed:   Brasi l iense .  1994.  

CARMO, Maris te la  S.  do.  A Sustentabi l idade do Desenvolvimento.  In :  X Congresso 
Brasi le iro  Rural  de  Sociologia  e  Economia.  Anais . . .  Rio  de  Janeiro ,  2000.  Cd-rom.  

DIETZ,  Inês  Circe .  Agricul tura  e  Desenvolvimento Sustentável :  Uma Abordagem 
Geográf ica .  In :  XI  Congresso Bras i le i ro  de  Geógrafos .  Anais . . .  Goiânia ,  2004.  Cd-rom 

ELICHER, Inês  Circe .  Agricul tura  e  Desenvolvimento Sustentável :  Uma Abordagem 
Geográf ica .  In :  XI  Congresso Bras i le i ro  de  Geógrafos .  Anais . . .  Goiânia ,  2004.  Cd-rom.  

FERREIRA, E.  S .  Rede Cerrado de ONGS: Prát icas  de  Sustentabi l idade e  a  Perspect iva  de 
Gênero.  In :  X Congresso Brasi le i ro  Rural  de  Sociologia  e  Economia .  Anais . . .  Rio  de  
Janeiro ,  2000.  Cd-rom.   

FOUCAULT, Michel .  A Ordem do Discurso .   São Paulo:  Loyola ,  1996.  

GUANZIROLLI,  Car los .  Desenvolvimento Sustentável  e  Produção Famil iar .  In : .X 
Congresso Rural  de  Sociologia  e  Economia .  Anais . . .  Rio  de  Janeiro ,  2000.  Cd-rom 

GERHARDT, Cleyton Henrique.  O Rural  f rente  a  Novas  Demandas  Ambientais :  Uma 
Reflexão a  Par t i r  da  Relação entre  Meio Ambiente ,  Agricul tura e  Mediadores  Técnicos .  In:  
XLI Congresso Brasi le i ro  Rural  de  Sociologia  e  Economia.  Anais . . .  Recife ,  2001.  Cd-rom.  

HOBBES,  Thomas.  Leviatã ou matéria ,  forma e  poder de um estado ecles iást ico e  c ivi l .  
Tradução de João Paulo Monteiro  e  Maria  Beatr iz  Nizza da Si lva .  São Paulo:  Abri l  
Cultura l ,  1974.  

 1235



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

LIMA, Eleusa Fát ima.  Agricul tura  Sustentável :  Origem e Perspect ivas .  Sociedade e  
Natureza.  Uber lândia ,  2000.  p .213-229.  

MOLINA, Heloísa .  A Questão Ambiental  Como Discurso.  In :  XI  Congresso Bras i le i ro  de  
Geógrafos .  Anais . . .  Goiânia ,  2004.  Cd-rom.  

MENDONÇA, Francisco.  Geograf ia  socioambiental .  In :  MENDONÇA, Francisco e  
KOZEL,  Sale te  (Orgs . ) .  Elementos  de epistemologia da geografia  contemporânea .  
Curi t iba:  UFPR,  2002.   

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Agenda 21.  Disponível  em <http :  / /  
www.mma.gov.br>.  Acesso em: 16 nov.2004.  

QUIRINO, Tarcíz io  R.  & ABREU, Lucimar  S.  Resposta  das  Ciências  Sociais  aos  
Problemas Ecológicos  entre  Paradigmas Antropocêntr icos  e  Ecocentr ismos.  2002.  In:  X 
Congresso Rural  de  Sociologia  e  Economia.  Anais . . .  Rio  de  Janeiro ,  2000.  Cd-rom 

ROCHA, Daniela  de  P.  & CARLOS, José  Caetano Bacha.  Consideração Técnica  Sobre  
Desenvolvimento Sustentável  e  Sustentabi l idade e  suas  Apl icabi l idades  à  Amazônia  
Bras i le i ra .  In :  X Congresso Rural  de  Sociologia  e  Economia.  Anais . . .  Rio  de  Janeiro ,  
2000.  Cd-rom.        

REBÊLO JÚNIOR, Manuel .  O Desenvolvimento Sustentável :  a  cr ise  do Capi ta l  e  o  
Processo de  Recolonização.  2002.200f .  Tese  (Doutorado em Geograf ia)  –  Univers idade de  
São Paulo ,  São Paulo ,  2002.  

RODRIGUES,  Arle te  Moisés .  Produção e  Consumo do e  no Espaço :  Problemática  
ambiental  Urbana.  São Paulo:  HUCITEC,  1998.  

RIBEIRO, Wagner  a  Costa .  Geograf ia  Pol í t ica  e  Meio Ambiente .  In:  XI  Congresso 
Brasi le i ro  de  Geógrafos .  Anais . . .  Goiânia ,  2004.  Cd-rom.  

SOUZA, Anderson Barbosa.  Notas  Sobre  Agricul tura  Famil iar  e  Sustentabi l idade.  In :  
GeoUERJ.  Depar tamento  de  Geograf ia  Univers idade Estadual  do Rio de  Janeiro .   Rio  de  
Janeiro ,  2002.  p .  33-45.  

SANTOS,  Sandra  Siqueira .  Ref lexões  Teóricas  Sobre  o  Meio Ambiente:  Degradação 
Ambiental  E Desenvolvimento Sustentável .  In :  XI  Congresso Bras i le i ro  de  Geógrafos .  
Anais . . .Goiânia ,  2004.  Cd-rom.  

SILVA, Alci r  Ivam da.  Desenvolvimento e  Ideologia:  O Caso da Proposta  de  Implantação 
do Duto Campo Grande /  Dourados  do Gasoduto Bolív ia-Bras i l .  In :  XI  Congresso 
Brasi le i ro  de  Geógrafos .  Anais . . .Goiânia ,  2004.  Cd-rm.  

TOMMASINO, Humberto;  RODRIGUES,  Aníbal  e  FOLADORE, Gui lhermo.  Qual  
Sustentabi ldade:  Desacordos  e  Controvérs ias  Concei tuais .  In :  Congresso Brasi le iro  de  
Sociologia  e  Economia Rural .  Anais . . .  Ju iz  de  Fora ,  2003.  Cd-rom.  

VINCENT, Andrew.  Ideologias  Pol ít icas  Modernas .  Tradução de Ana Luíza  Borges .  Rio 
de  Janeiro:  Jorge Zahar  Ed. ,  1995.  

VIEIRA, Paulo Freire .  Problemática  Ambiental  e  as  Ciências  Socia is  no Brasi l  (1980-
1990) .  In:  HOGAN, Daniel  Joseph e  VIEIRA, Paulo Frei re  (Orgs . ) .  Dilemas 
socioambientais  e  desenvolvimento sustentável .  2  ed .  Campinas:  Edi tora  da UNICAMP, 
1995.  p .103 –  147.  

WALDMAN, Mauríc io .  Ecologia  e  Lutas  Sociais  no  Brasi l .  São Paulo:  Contexto ,  1992.  

       

       

      

 1236 


