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RESUMO 
 
 
 

O presente estudo consiste na análise da gestão descentralizada do meio ambiente, 
através dos conselhos ambientais, sobretudo no âmbito municipal. Os conselhos – cujo foco da 
pesquisa são os deliberativos, paritários e normativos – permitem reinterpretar a forma 
tradicional de tomada de decisões que implicam nas formas de apropriação do meio ambiente 
pelos segmentos sociais. Nesse sentido, o estudo busca conjugar meio ambiente e democracia na 
prática desses espaços públicos discursivos, no intuito de compreender o quanto esses 
instrumentos de tecnologia democrática vêm, de fato, contribuindo para o aprofundamento da 
democracia na sociedade e na construção de um pacto sócio-ambiental mais justo e equânime.  

Arquitetada por três eixos estruturais, a pesquisa percorre, primeiramente, noções 
teóricas consagradas sobre modelos democráticos, com ênfase nas que propiciam maior abertura 
para a participação cidadã direta. São estudadas vertentes teóricas que depositam uma 
credulidade especial na capacidade de entendimento racional dos sujeitos, na possibilidade de 
consensos, e, por outro lado, são analisadas perspectivas que vislumbram os conflitos sociais 
como fundamentais para as conquistas políticas e a ampliação dos direitos. O estudo busca, 
também, delimitar a questão ambiental dentro de sua pluralidade e complexidade.  

Num segundo momento, são tratados os conselhos gestores de políticas públicas, 
desenhados em seus aspectos históricos e conceituais, situando-os de forma crítica na realidade 
política contemporânea e sugerindo possíveis aprimoramentos estruturais. A gestão política do 
meio ambiente é apresentada dentro de seu contexto histórico, narrado em seus pontos principais, 
com destaque para o surgimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que consagra os 
conselhos ambientais como instrumentos por excelência da gestão ambiental democrática. São 
ressaltados, nos três níveis de governo – Federal, Estadual e Municipal – os aspectos mais 
relevantes dos conselhos ambientais, como origens e evolução.  

No terceiro momento, a pesquisa parte de um estudo de caso, e analisa a estrutura e 
funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Juiz de Fora ao longo de sua 
existência. São enfatizadas as disputas de interesses entre os segmentos sociais e os conflitos 
ambientais que se desenrolam no interior do conselho, buscando, através de uma análise 
minuciosa, compreender a dinâmica de funcionamento desses espaços e sua importância na 
sociedade.    
 
Palavras-chave: 
Conselhos de Meio Ambiente, Gestão Ambiental, Justiça Ambiental e Conflitos Ambientais. 
 
 
 
 



 7

 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
 
 
 

 
This dissertation investigated the decentralized environmental management, through 

councils, mainly in municipal ambit. The councils – focus on normative, deliberative and parity 
– make allow us to have a new interpretation of the traditional form of taking decisions that 
involve means of environmental appropriate by social segments. In this way, the study seek 
conjugate the environmental with democracy in the practice of those discursive public spaces, 
with the intention of understand how much those instruments of democracy technology really 
contribute to deepen the democracy on the society and building a more fair an equally social-
environmental pact.  

Build-up for three structural axis, this research traverse, firstly, consecrate theories 
notions about democratic models, with emphasis in those theories that propitiate more opening to 
direct citizenship participation. Theories versants has been study that deposit special credit on 
the capacity of rational understanding of subjects, on possibility of consensus, and for other side, 
are analyzed perspectives that shows social conflicts as fundamental part for political conquest 
and enlargement of rights. This study also seeks delimitate the environmental question about 
your plurality and complexity.  

In a second moment, publics political management councils are been dealing wilt, 
drown in its historical and conceptual aspects, as criticize on the contemporaneous politics 
reality and suggesting possible improvement structural. The environmental political management 
is presented in its historical context; tell in its principal points, with emphasis for the Sistema 
Nacional de Meio Ambiente arriving that makes environmental councils as tools of excellence of 
democratic environmental management. There are mentioned in the three governmental levels – 
federal, state and municipal – the more relevant aspects of environmental councils, as its 
beginning and evolution.  

In a third moment, the study starts from an empirical research (study of case) 
analyzing the structure and working of municipal environmental council of Juiz de Fora through 
it’s exist.  Have been empathized  the interests dispute between the social segments and the 
environmental conflicts that developing inside the council, seeking through a meticulous 
analysis, understanding the dynamic of working of those spaces and those importance on society. 
 
 
Key-words:  
Environmental councils, environmental management, environmental justice and environmental 
conflicts    
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“O que estamos presenciando é definitivamente uma desilusão 

sobre as possibilidades de mudar o mundo tomando o controle do 

Estado. Mas parece-me que esse é realmente um sinal positivo, e 

que de fato estamos vivendo um momento muito esperançoso. 

Porque a antiga estratégia de mudar o mundo apoderando-se do 

Estado – que em última análise não passa de um mecanismo de 

violência – sempre foi criticamente defeituosa. Existem motivos 

pelos quais um dia ela pode ter parecido realista. Mas nunca 

poderia funcionar realmente. O fato de os revolucionários e os 

reformadores sociais a estarem abandonando amplamente abrirá, 

em ultima instância, um mundo de possibilidades. Ele nos permite, 

por um lado, repensar completamente o que entendemos pelo termo 

‘democracia’”. 

(David Greaber) 
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INTRODUÇÃO: 

  

 O modelo atual da gestão política do meio ambiente no Estado Brasileiro teve sua 

gênese no início da década de setenta e ao longo dos anos oitenta. Emergiu num contexto 

social conturbado, onde a questão ambiental ganhava importância na pauta das agendas 

políticas internacionais. O Brasil vivenciava a excepcionalidade do regime militar e, ao 

mesmo tempo, uma mentalidade política democrática e descentralizadora começava a 

ganhar força. Essa conjuntura, entre outras coisas, foi despontando em arranjos institucionais 

permeáveis à participação social e sensíveis à consideração das questões ambientais no local 

onde as mesmas ocorriam. Compreendeu-se que o modelo ideal para a gestão ambiental 

deveria assumir uma forma de gestão compartilhada e descentralizada.   

Nesse contexto surgem como um elo de ligação entre a sociedade e o Poder os 

conselhos gestores e comitês, espaços públicos que visavam discutir e construir um pacto 

ambiental mais democrático na sociedade. Ao longo, esses conselhos ambientais assumiram 

uma diversidade de formatos, apresentando também diversificadas formas de atuação, 

adquirindo menor ou maior importância na construção da realidade social.  

Dentro dessa variedade surgem conselhos que vão além da mera consulta da opinião 

de determinados segmentos sociais. Surgem conselhos com poder de julgar e decidir as 

questões que neles são tratadas e com poderes de normatizar, de regulamentar leis ou criar 

regras de uso e apropriação do meio ambiente. Esses espaços idealizados buscam comportar 

a participação plural da sociedade, através de uma relação de equilíbrio entre os segmentos 

de interesses – a “paridade”. E, tornam-se ainda mais sensíveis e permeáveis à participação 

social na medida em que possibilitam tratar localmente os interesses e as questões que se 

apresentam.  É na busca da compreensão desses conselhos, os municipais de meio ambiente, 

deliberativos, normativos e paritários e do que eles vêm significando para a sociedade, que a 

presente pesquisa se debruça.  

O estudo parte da concepção de que as questões ambientais atingiram grande 

importância na realidade social, tanto na agenda política, quanto na construção de valores 

culturais. Entretanto, essas questões são reproduzidas por diversas construções ideológicas 

que se sobrepõem, requerendo, cada vez mais, uma abertura discursiva para as ações e 

medidas sobre a temática. Num contexto onde a própria sociedade se configura através da 



 17 

diversidade cultural, ideológica, étnica, religiosa etc. a legitimidade das decisões políticas 

não pode decorrer apenas dos aspectos formais e privilegiar determinados grupos em 

detrimento de interesses diversos. A legitimidade das construções normativas ou decisões 

políticas deve buscar na possibilidade de se considerar a pluralidade de interesses 

equitativamente seu ponto de apoio. Isso demandaria tanto a participação dos segmentos 

interessados, quanto a possibilidade de sustentação discursiva de seus preceitos. Concebendo 

os conselhos como espaços públicos discursivos que comportam uma pluralidade de 

segmentos sociais, o estudo busca entender como as decisões são tomadas no seu interior 

diante de interesses divergentes, ou mesmo, antagônicos.  

A contextualização da temática inicia-se numa breve abordagem sobre democracia 

partindo da acepção de que a mesma deve ser aprofundada na realidade social, tornando o 

sistema tradicional mais aberto à participação direta da sociedade, conforme verbalizam 

alguns autores. Esses pressupostos são posteriormente trabalhados de forma difusa no texto, 

buscando conjugar a contemporaneidade, a democracia e a participação cidadã.  Entretanto, 

além das discussões sobre democracia, a análise da conformação de diversos interesses num 

espaço discursivo, no caso, o conselho municipal de meio ambiente de Juiz de Fora, teve 

como base teórica duas perspectivas: a primeira, compreende um ideal de democracia que 

releva a possibilidade de entendimento dos sujeitos racionais para as regras e decisões que 

afetarão suas vidas. Ou seja, a construção dessas regras e decisões se daria através de 

consensos. Nessa perspectiva, ressalta-se a necessária participação dos sujeitos afetados, 

com ênfase na comunicação verbal, através do discurso argumentativo. A segunda vertente, 

busca na ação reivindicatória de grupos organizados ou dos movimentos sociais a explicação 

para a ampliação dos direitos políticos da sociedade. Os embates travados, os conflitos, são 

substanciais e indissociáveis na construção da realidade vivida. Relevam-se as identidades 

individuais e coletivas formadas e, conforme a primeira perspectiva, os espaços públicos de 

inserção discursiva dos interesses. Tais teorias foram tomadas como nortes na construção do 

objeto, guias conceituais para a pesquisa de campo, mas não como molduras onde a 

realidade recortada devesse se enquadrar. 

Passa-se a analisar amplamente os conselhos gestores de políticas públicas através de 

perspectivas mais gerais, como seu histórico e a situação atual, até afunilar para os conselhos 

de meio ambiente, retratando sua origem em conjunto com o Sistema Nacional de Meio 
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Ambiente e seus instrumentos de gestão ambiental. Especificando um pouco mais, o estudo 

percorre aspectos teóricos sobre a gestão local do meio ambiente, a origem dos conselhos 

municipais de meio ambiente e a situação dos municípios nacionais com relação a todo o 

aporte institucional para a gestão ambiental local, reproduzida pela literatura especializada. 

A pesquisa percorre também, através de pesquisa de campo e bibliográfica, a gestão local do 

meio ambiente no Estado de Minas Gerais, com ênfase nos conselhos ambientais dos 

municípios mineiros, sob os olhos daqueles que auxiliaram na implementação dos mesmos. 

Toda essa abordagem, além de aprofundar a pesquisa, serviu como base comparativa para a 

análise do objeto principal, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Juiz de Fora. 

Antes de focar o objeto propriamente, a análise descreve o município de Juiz de Fora 

em seus aspectos ambientais e históricos, até a implementação do Sistema Municipal de 

Meio Ambiente. Passa-se a descrever todo o suporte institucional para a gestão ambiental 

local do município, suas legislações ambientais, Unidades de Conservação, órgãos de apoio 

etc. até chegar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Neste tópico a pesquisa de campo 

ganha maior profundidade e toda a teoria é convergida como os faróis que guiaram a 

pesquisa.  

Além da descrição dos aspectos formais do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

de Juiz de fora e seu funcionamento, a pesquisa aprofundou-se no seu interior, na sua 

operacionalidade, nos bastidores, nos aspectos internos e externos que traduzem o 

funcionamento desse espaço público discursivo. Foram rigorosamente acompanhadas as 

reuniões, as discussões externas, os embates sociais e o que mais a duplicidade de minha 

condição – pesquisador/conselheiro – me possibilitou fazer.  Em seguida são delimitados e 

analisados os principais embates sociais que sustentaram a proposição teórica do estudo, 

relatando-os sob o olhar de quem esteve sempre presente, mas apoiado em documentos, 

relatos, entrevistas e outros olhares sobre toda a cadeia de acontecimentos descrita.                       
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CAPÍTULO 1 – OBJETO E OBSERVADOR  

 

1 - O envolvimento com os conselhos de meio ambiente 

 

 Em 2001, ainda no segundo ano da faculdade de direito na Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF), me envolvi com um projeto que visava discutir e trabalhar a educação 

ambiental no interior dessa universidade e nos bairros do seu entorno. Iniciado por alunos do 

curso de biologia ligados ao movimento estudantil da universidade, o projeto foi agregando 

alunos de outros cursos interessados no tema, se construindo de forma plural com cerca de 

trinta pessoas. Chegou a comportar treze faculdades da UFJF – desde filosofia e sociologia 

até física e bioquímica. Semanalmente diversas e distintas pessoas se reuniam nas 

dependências da universidade para discussões multi, trans e interdisciplinares sobre meio 

ambiente. 

Esse projeto, de caráter essencialmente estudantil, foi se consolidando e se 

institucionalizando ao ponto de se tornar uma associação, uma organização não 

governamental que, no ano de 2002, conveniou-se à UFJF, por convite da própria. Desde 

então, tornou-se um programa multifocal que lidava com diversas questões referentes às 

relações entre o ser humano e o meio ambiente. Esta ONG, denominada de Programa de 

Educação Ambiental – PREA, na qual sempre estive à frente tanto na militância ideológica 

quanto na burocracia jurídica e administrativa, em cargos de direção; continuamente esteve 

entre as organizações ambientalistas mais atuantes do município de Juiz de Fora – MG, 

ainda que se tratasse de uma organização de porte muito pequeno, sobrevivendo muito mais 

de idéias do que de dinheiro. 

 Em uma oportunidade – independente da visibilidade que tínhamos por estarmos 

junto à sombra que a UFJF projetava – o PREA foi convidado, com as demais organizações 

ambientalistas de Juiz de Fora, a concorrer a uma cadeira no conselho municipal de meio 

ambiente (COMDEMA-JF), não obstante o edital de convocação que foi aberto. Esta 

ocasião praticamente coincidia com a efetiva implantação do conselho no município, ou 

seja, um pouco depois do momento em que este saía do papel e começava a operar nos 

moldes em que fora reinstituído: paritário, normativo e deliberativo. 
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Para compor o COMDEMA foram abertas apenas duas cadeiras para as ONGs 

ambientalistas e haviam quatro concorrentes, o que decorreu num impasse: como escolher 

aquelas que iriam representar a sociedade sem com isso incorrer numa parcialidade que 

comprometesse de inicio a credibilidade do conselho, atingindo imediatamente a 

legitimidade de suas representações? Para solucionar o impasse, já que não havia como 

apurar quais seriam as mais representativas para a sociedade – uma votação ou referendo 

popular, além de não ser a prática dos conselhos, não fariam muito sentido dado a 

insignificância ou o total desconhecimento das organizações e do próprio conselho de meio 

ambiente pela população juizforana – os incumbidos pela estruturação do conselho, que 

eram funcionários públicos da administração local, apresentaram uma proposta às ONGs, 

que de certa forma é praxe nos conselhos em geral. 

Num primeiro momento foi sugerido um sorteio que resultaria na indicação das duas 

representantes em detrimento das outras duas, essa proposta foi substituída por outra melhor 

que buscava agradar a todos: as duas cadeiras ficariam contempladas pelas quatro ONGs, 

sendo duas suplentes e duas titulares que, num mandato de dois anos, revezariam suas 

posições quando transcorresse metade do tempo do mandato.        

O PREA conseguiu uma cadeira, inicialmente de suplente, que foi ocupada por seu 

até então presidente no início de 2003 e que no final do mesmo ano foi concedida a mim 

junto com a presidência da ONG. Essa conquista no conselho se apresentou para a 

organização, pelo menos nos momentos iniciais, como um mundo novo a ser descoberto 

onde vislumbrávamos inúmeras possibilidades de ações que poderiam redundar em 

resultados concretos dentro daquilo que acreditávamos. 

 A experiência do primeiro mandato, que acompanhei como espectador antes de ser 

conselheiro, foi algo inusitado: éramos os mais novos do recinto – acredito ser uma 

diferença de vinte anos em média – menos experientes e imaturos em relação ao 

funcionamento dos colegiados, do ritmo dos espaços discursivos e da dinâmica das políticas 

públicas. Enfim, sentíamo-nos de certa forma desconfortáveis, constrangidos e pouco aptos 

para enfrentar aquela “guerra” de interesses, vaidades e, por que não, de poder, pertinentes a 

esses espaços. 

Não éramos os únicos, com certeza, com pouca familiaridade com a dinâmica de 

funcionamento do conselho, haviam interesses diversos e grupos diferenciados que o 
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retratavam desde o inicio: os que muitas vezes monopolizavam o discurso (os mais 

inteirados e experientes), os que timidamente faziam inserções (onde nós nos 

enquadrávamos) e os que simplesmente só estavam ali para ocupar espaço ou que muito 

raramente emitiam opiniões, ou melhor dizendo, reproduziam-nas.       

 A minha experiência como conselheiro do COMDEMA, que já soma três anos e se 

encontra num segundo mandato, com “escolha” semelhante ao do primeiro, foi um 

aprendizado gradativo e de bons resultados, com uma ampla e continuada participação 

dentro desse espaço representando a sociedade civil organizada e, em última instância, toda 

a sociedade de Juiz de Fora. Essa atuação se deu tanto na plenária do conselho quanto nas 

câmaras técnicas, inicialmente apenas na Câmara de Política e Educação Ambiental e 

posteriormente, a participação se estendeu também para a Câmara de Atividades Industriais 

e Tecnológicas.   

No final do ano de 2004 o Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais 

(COPAM) abriu um edital para que conselhos municipais de meio ambiente do estado, 

através de seus conselheiros, se candidatassem a duas vagas para compor o plenário e as 

câmaras técnicas do referido conselho. Uma das vagas destinava-se a um representante do 

poder público e a outra a um representante da sociedade civil que, uma vez estabelecidas, 

representariam o município que as obtivesse naquele espaço onde as questões relativas ao 

meio ambiente de maiores proporções e de competência do estado seriam tratadas. 

A administração do município de Juiz de Fora, interessada na oportunidade, 

encaminhou ao conselho municipal de meio ambiente a proposta, solicitando que se 

apresentassem dois conselheiros – um do poder público e outro da sociedade civil – para que 

concorressem às vagas. 

O meu empenho como conselheiro – o empenho da organização que represento – 

contribuiu para minha indicação para representar a sociedade civil que compõe o 

COMDEMA no Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais (COPAM), junto com 

outro colega, funcionário do IBAMA, que representaria o poder público. Como 

contrapartida a prefeitura se comprometeu a fornecer o veículo para que pudéssemos 

comparecer às reuniões na capital, Belo Horizonte, caso obtivéssemos as vagas.  

No dia da escolha apenas quatro conselheiros de dois municípios estiveram 

presentes, Manhuaçu e Juiz de Fora, o que ocasionou um procedimento similar ao 
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desenvolvido no COMDEMA-JF: todos foram contemplados com as vagas, sendo que, no 

primeiro ano do mandato, o município que estivesse como titular na vaga para sociedade 

civil não poderia estar como titular do poder público e, no ano seguinte, ficaria como 

suplente nessa vaga e vice-versa para o representante do poder público. 

 Nessas circunstâncias adquiri cadeira no COPAM, inicialmente como suplente, já 

que no primeiro ano, o titular de Juiz de Fora foi o representante do poder público. Embora a 

atuação nesse novo espaço seja significativamente mais restrita, por diversas questões, a 

experiência vivida como conselheiro em uma nova realidade muito acrescentou ao modo de 

ver esses espaços. Essa situação, no momento em que escrevo, segue corrente, permaneço 

como conselheiro atuante em ambos os conselhos e presidente da referida ONG. 

Toda essa vivência me despertou a atenção e o interesse para compreender o que 

esses espaços de debate e de decisões representam para sociedade com um enfoque um 

pouco distinto e mais além da militância que pratico. O ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais (PPGSD), numa seqüência de convergências, se 

apresentou como uma oportunidade ímpar na concretização dessa idéia que pretendo expor 

nessa dissertação.  

Ao eleger o tema para pesquisa de dissertação de mestrado, atesto minha plena 

ciência de estar amarrado a uma condição: a de conselheiro representante de ONG, 

conforme expus no breve relato. Essa condição se traduz na defesa de determinados 

princípios e interesses que se reproduzem durante a atuação no jogo democrático-discursivo 

dos conselhos, muitas vezes com direções, estratégias e objetivos bem definidos. Contudo, a 

identidade com princípios e com o trabalho da organização (que numa perspectiva de 

estereótipos podemos enquadrá-la como socioambientalista) não significa que durante a 

defesa de seus pontos, a parcialidade em determinadas circunstâncias, exige despir-me do 

senso crítico, ou seja, a minha militância não significa professar nenhuma fé cega com 

dogmas irredutíveis. 

 Porém, a reprodução dessa perspectiva se dá por uma linguagem distinta daquela 

empreitada num trabalho com pretensões científicas. Mesmo que as duas coisas sejam 

formas de enxergar a realidade na perspectiva do mesmo sujeito, muda o enfoque, a forma 

de experimentar, de vivenciar e de expressar essa relação. Como pesquisador é necessário 

maior abertura e postura reflexiva quanto aos pré-conceitos, axiomas e atitudes, ainda que 
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me esquive de uma idéia “ingênua” de observador ideal, imparcial e objetivo. Mas, na 

posição de observador participante não posso hesitar em tomar alguns cuidados 

metodológicos para que a tênue linha que separa o pesquisador do ativista não se torne 

ofuscada no curso do trabalho.  

Destaco que não se trata de um observador/pesquisador que no experimentar do seu 

objeto de pesquisa se envolve com ele e passa a ser um participante de sua realidade, mas 

diametralmente o oposto, o envolvimento precede a condição de observador/pesquisador. 

Observadas certas medidas, antes dessa condição ser um obstáculo, é uma 

complementaridade, é um veiculo de acesso rápido e irrestrito a informações e experiências 

que um mero espectador, ainda que bem preparado, dificilmente atingiria. Precisamente, 

esse é o ponto de partida do estudo, a construção da minha interpretação sobre o objeto da 

pesquisa, meus pressupostos teóricos e a vivência do campo na duplicidade da minha 

condição.  

 

2 - Focando o objeto e as perspectivas da pesquisa 

 

  Antes de iniciar a abordagem sobre os conselhos municipais de meio ambiente e 

sobre as questões que poderiam decorrer inicialmente deste tema: o que são? pra que 

servem? como são estruturados? quais são as suas origens? etc., ou seja, sobre o objeto desse 

estudo e suas nuanças, ou mesmo dar continuidade às relações estabelecidas no campo dessa 

pesquisa; que é o conselho municipal de meio ambiente de Juiz de Fora – que designo como 

o laboratório do estudo – gostaria (inicialmente) de determinar o que se pretende desenhar 

sobre o objeto, como ele está construído no trabalho e os pressupostos teóricos que o 

sustentam sob esse olhar.  

 A análise da pesquisa nos convida a conjugar, a um só tempo, meio ambiente e 

democracia. Isso não quer dizer que se enxergue, necessariamente, um nexo interno ou 

causal entre as questões tangentes ao meio ambiente e à democracia, mas a idéia central, 

presente no próprio objeto de estudo, nos obriga a refletir de forma ampla esses dois temas e 

buscar suas convergências. No final das contas, é sobre isso que estamos falando.  

De um lado, o pensamento sobre os conselhos vem, de forma geral e um pouco além 

da burocracia que os gera, apontando a existência desses espaços como capazes de tornar o 
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Estado mais sensível para as demandas sociais e aprofundar a democracia no mesmo. Atuam 

transparecendo os atos do governo por meio da co-gestão e da participação social na 

construção e implementação de políticas públicas.  

Existem diversos formatos de conselhos (paritários, deliberativos, normativos, 

consultivos etc.) que tratam assuntos também diversos (saúde, educação, assistência social, 

infância e adolescência etc.) e isso influi diretamente no funcionamento dos mesmos e no 

que eles podem representar para a sociedade, mas, o que interessa no momento, é dizer que 

há um potencial reformador e democrático presente nos conselhos de uma forma geral.  

Essa afirmação preliminar carrega consigo toda uma gama de questões sobre a 

democracia e seus modelos racionalizados/idealizados na conjuntura política atual. Alias, 

esse é um tema bastante em voga no meio acadêmico, sobretudo nas ciências políticas, 

jurídicas e sociais, ao qual essa discussão não pode se furtar de buscar compreender, pois daí 

decorrem as bases teóricas que darão sua sustentação. Questões como: o atual modelo de 

gestão do poder é suficiente para atender as demandas e necessidades básicas da sociedade, 

ou pelo menos de uma parcela significativa da mesma? a democracia que existe, deve/pode 

sofrer aprimoramentos que a torne mais eficiente na harmonização dos interesses dentro da 

sociedade de maneira a contemplar de um modo mais equânime esses interesses? formas de 

participação democrática mais diretas, descentralização do poder e deliberações sociais são 

caminhos capazes de efetuar essas “correções”?  Entre outras, essas questões direcionadas se 

ligam intimamente a existência dos conselhos e a forma como foram pensados, mas em 

muito os transcende, percorrendo as vagas e imprecisas noções sobre o poder e seu exercício 

na sociedade e como este pode ser percebido dentro da perspectiva de um Estado 

Democrático de Direito. 

Embora, muitas vezes as possibilidades de transformações sociais decorrentes da 

ampliação da participação democrática e de formas mais autônomas e diretas no exercício 

das decisões políticas, que possuem como principais atores os movimentos sociais e as 

associações de forma geral, sejam superestimadas ou sustentadas por teorizações 

excessivamente idealizadas1; não há como negar que a atuação da sociedade civil foi e 

                                                           
1 Estudos como o de Kerstenetzky, acusam o associativismo de certo conformismo, gerador de apatia política e 
às vezes de políticas de facções. Ao longo da existência de uma associação, há um esvaziamento do discurso 
político na proporção que se aumenta a coesão associativa, onde se passa a buscar a provisão de um bem 
coletivo específico e produzir ativamente apatia política. KERSTENETZKY, Célia L. Sobre associativismo, 
desigualdades e democracia. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. v. 18 n. 53. São Paulo, out. 2003. 
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continua reconfigurando a democracia representativa tradicional e ampliando a gama de 

direitos políticos. Nesse sentido, espaços como os conselhos gestores de políticas públicas, 

numa perspectiva instrumental como “tecnologias democráticas”, quando estes se 

apresentam de forma pluralista ou paritária – comportam membros do poder público e da 

sociedade civil numa relação de paridade – abrem um precedente para o acesso à discussão 

que pode ir além da opinião, conforme o formato do conselho – deliberação ou normatização 

– podendo ter implicações diretas nas decisões políticas que afetam a vida dos membros de 

uma dada comunidade. 

Em outras palavras, atores sociais ganham um novo espaço para ter voz ativa (muitas 

vezes independente da representação de um conselheiro) e participam de decisões que terão 

implicações diretas nas suas vidas através desses espaços públicos discursivos que podem 

gozar de certa autonomia funcional. Assim novos interesses são explicitados e inseridos no 

jogo “tenso” das decisões políticas que, à medida que são transparecidas pelo discurso 

argumentativo, passam “obrigatoriamente” a considerá-los quando pertinentes.  

Entretanto essa realidade não esconde a fragilidade dos conselhos que reside na 

dimensão subjetiva dos fenômenos políticos, ou seja, a cultura política da sociedade, que se 

desdobra em inúmeras questões como: a participação social2, a educação, a estabilidade, a 

eficácia institucional etc. que também refletem diretamente no funcionamento dos conselhos 

                                                                                                                                                                                   
Boschi, por sua vez, diz que, embora os movimentos associativos possam prover e expressar alguma 
democracia interna, não se pode negligenciar o aspecto que os próprios movimentos podem “conter as 
sementes imperceptíveis da opressão, em vista de sua dinâmica interna e o fato de que podem reproduzir 
elementos do ambiente institucional ao seu redor”. BOSCHI, Renato Raul. A Arte da Associação, Política de 
Base e Democracia no Brasil. Rio de Janeiro : Vértice, 1987. p. 31 
2 Considerando a história do exercício da cidadania no Brasil, a participação social se apresenta como o grande 
desafio dos conselhos. Tomando como referência os apontamentos de José Murilo de Carvalho, inicialmente a 
ascensão do exercício da cidadania na história brasileira, ao contrário de países como a Inglaterra, Alemanha e 
EUA, se deu por uma ordem inversa na evolução dos direitos. Primeiro, através do presidente Getúlio Vargas, 
se deram os direitos sociais, num contexto de um ditador populista e de forma paternalista; depois vieram os 
direitos políticos, num momento de ditadura militar onde os órgãos de representação política eram meramente 
decorativos; e, por último vieram os direitos civis, ainda inacessíveis a grande parte da população. Essa 
inversão na pirâmide ocasionou uma excessiva valorização do Poder Executivo, onde tradicionalmente a 
população busca um messias para salvar a nação dos problemas que a assolam e trazer a felicidade para todos. 
O que corrobora na política clientelista, paternalista e corporativista que predomina no país e desemboca nas 
crises políticas que cada vez mais calejam a sociedade e lhes planta a incerteza ou o cinismo quanto ao atual 
sistema político. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Ed. 
Civilização Brasileira, 2001. Por outro lado, a passividade ainda impera para a grande maioria. A sociedade 
não se organiza autonomamente e os interesses corporativos sempre prevalecem. Onde o modelo representativo 
de democracia atende muito mais a interesses de grupos específicos do que ao verdadeiro interesse da nação, 
sobretudo quando se considera a situação global, onde essa representatividade, não apenas no Brasil, mas em 
grande parte do mundo, atende aos obscuros interesses do mercado hegemônico. 
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e dão razão para o seu existir, i.e., se não houver a participação social, ou se essa 

participação não faz surtir efeitos, ou se os resultados dos conselhos não são 

aclamados/reconhecidos pelos poderes ou pela sociedade, estes perdem a razão de ser.  

 Esse potencial democrático e reformador dos conselhos, referido anteriormente, 

esbarra em alguns pressupostos teóricos e conceituais de analise que merecem destaque 

como: a idéia de “esfera pública discursiva”, “conflitos sociais”, “sociedade civil”, 

“democracia participativa/deliberativa”, entre outras que serão tratadas nas próximas etapas, 

sem que, no entanto, nos engessemos a clivagens artificiais e classificações dogmatizadas 

presentes nas teorias e nas racionalizações totalizantes (que buscam dar conta do mundo). As 

teorias são importantes para o ponto de partida da análise e seu embasamento, mas não vão 

traduzir a realidade do objeto e do seu recorte. Esta só pode ser dada a partir da interpretação 

dos dados colhidos pelo sujeito que o observa e a forma como ele o concebe, por mais que 

se busquem critérios para tornar essa relação – observador e objeto – mais objetiva, 

busquem-se meios objetivos de apresentar resultados ou se fundamente em teorias 

consagradas. 

Por outro lado, não obstante a necessidade de recorrer a teorias sobre democracia, o 

estudo trata de conselhos que versam sobre um assunto específico: o meio ambiente. A 

escolha de um conselho municipal de meio ambiente, que está ligada à minha condição de 

conselheiro e à minha afinidade pelo tema, não se limita a isso. A questão ambiental, ainda 

que reproduzida por distintas construções discursivas, possui, na forma como se 

desenvolveu nas ultimas décadas, uma familiaridade inconteste com uma democracia mais 

aprofundada , de participação social imediata e de atuação local/regional. 

 A luta ambientalista, direta e indiretamente, contribui na ampliação dos canais de 

acesso democrático ao Estado e na construção de um espaço de cidadania ativa, 

principalmente através das muitas formas de contestações direcionadas aos modos de 

apropriação da natureza e das construções éticas que se dão em torno da questão. Mesmo 

que a assimilação das demandas socioambientais de sustentabilidade pelo Estado brasileiro 

esteja muita aquém do que se julgaria sensato frente à realidade de estatísticas e 

apontamentos científicos alarmantes e de uma perpétua injustiça na apropriação dos recursos 

naturais, muitas conquistas jurídico-políticas devem ser consideradas. 
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Para o presente estudo, essas conquistas institucionais merecem destaque, pois são 

reflexos de um complexo jogo de amplas negociações e articulações políticas que envolvem 

um número significativo de atores: dos poderes constituídos, da sociedade civil, da iniciativa 

privada, dos movimentos sociais ambientalistas, de pressões internacionais, da atuação das 

mídias, entre outros que contribuíram para essas conquistas que, no breve trajeto histórico, 

inseriram as questões ambientais no sistema de forma imponente, dialogando e 

reproduzindo-as por meio de sua linguagem própria: as leis. Esse viés é merecedor de 

destaque, pois tanto no surgimento dos conselhos de meio ambiente quanto na operação e 

nas atividades dos mesmos, a legislação ambiental é parte crucial para a compreensão e será 

constantemente focada no curso do trabalho no intuito de elucidar os pontos que serão 

abrangidos.        

Entretanto, não apenas o potencial democrático das questões ambientais são 

pertinentes para o estudo, mas, essencialmente o meio ambiente como base material e 

simbólica das condições de vida e de trabalho das sociedades3, reproduzido por distintas 

interações, concepções, significados e utilizações4. Nesse sentido o meio ambiente e mais 

propriamente os elementos que o compõe (os recursos materiais das sociedades) e a forma 

como são apropriados/utilizados/concebidos, é um extenso campo de disputa de interesses 

dentro da sociedade. Os conflitos que decorrem das questões ambientais – a dominação e 

apropriação do território, dos elementos naturais concebidos como bens comuns, a disputa 

pelos recursos a medida que se tornam escassos, a disputa cultural de seus significados, 

quem deve arcar com o ônus da degradação e com condições ambientais mais adversas, as 

áreas que gozam de proteção (jurídica ou cultural) e a forma como são utilizadas etc. – são 

situações que se reproduzem a cada momento na sociedade e acredito poderem ser, de 

maneira razoavelmente nítida, visualizadas e delimitadas dentro de um espaço amostral 

definido, como num município ou região, por exemplo. 

Na realidade brasileira, onde as desigualdades são as características mais marcantes 

da sociedade, promover entendimentos e convergências, ou ao menos o respeito nas 

demandas entre os interesses de grupos díspares, não é uma tarefa fácil. Tradicionalmente o 

                                                           
3 ACSELRAD, Henri. Políticas ambientais e construção democrática. In: SILVA, Marina et al. O desafio da 
sustentabilidade: um debate socioambiental no Brasil. São Paulo. Fundação Perceu Abramo, 2001. p. 76.  
4 É plausível assumir uma posição onde o meio ambiente não é base apenas para a sociedade como a engloba e 
é base para a própria vida como um todo, mas o importante no momento é focar as sociedades separadamente. 
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conflito de interesses se traduz na imposição da vontade daquele que possui melhores 

condições econômicas, em última instância através da força bruta, ainda que por meio de 

ações ilegítimas do Estado que atende, muitas vezes, a interesses escusos. Nessa realidade a 

implementação da gestão ambiental compartilhada, com o advento de espaços públicos 

discursivos que possibilitam a participação de uma diversidade de atores e o poder de decidir 

as questões que ali são levadas – como são os conselhos – representam a promoção de uma 

responsabilidade solidária, coletiva e democrática para mediação e negociação dos conflitos. 

E isso se dá através do diálogo social e político que favorece tanto o fortalecimento 

institucional, quanto a legitimidade dos atos públicos, representando uma maneira distinta da 

forma tradicional de se dirimir conflitos na sociedade.  

Para um olhar externo, a estrutura dos conselhos também representaria, no exercício 

de uma dada atividade que ali será analisada, a consideração de técnicas de apropriação e 

modificação dos elementos naturais cientificamente mais criteriosas, com relação a 

eficiência e sustentabilidade, dado a necessidade de suporte técnico multidisciplinar na 

implementação e funcionamento desses espaços. O matiz técnico-científico também norteia 

as discussões, muitas vezes sustentado pelos próprios conselheiros que estabelecem relações 

estreitas com a temática. Por uma visão mais ampla sobre a origem dos conselhos isso se 

tornou uma tradição.  

Mas não é só isso, há a real possibilidade de inserção de dimensões e sentidos extra 

tecnológicos e econômicos nas discussões e no trato com o meio ambiente. Questões que 

estão além das diretrizes técnicas de apropriação, passando-se a considerar pontos como 

justiça, diversidade cultural, valores ambientais entre outras vertentes que a participação 

pluralista insere no discurso. Outros sentidos que não se ligam a visão de desenvolvimento 

dada pela economia hegemônica, ainda quando adjetivada de sustentável. 

Esse ponto tem impacto significativo ao se considerar esses espaços como 

importantes para a transparência, mediação e negociação de conflitos na sociedade e para 

construção de um pacto socio-político-ambiental democrático. É dentro dessa perspectiva, 

vislumbrando a possibilidade de detectar e contextualizar disputas de interesses e os 

“conflitos ambientais”, que exponho a questão central do estudo, que visa compreender 

como se dá a harmonização de interesses sociais através da dinâmica de funcionamento dos 

conselhos municipais de meio ambiente; ou seja, como atuam as forças sociais que motivam 
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as decisões no interior dessas estruturas discursivas de participação democrática e de que 

forma e sobre quais circunstâncias elas se equilibram e, ainda, como repercutem na 

sociedade essas decisões? Os conselhos seriam fábricas de consensos? Ou, ao contrário, 

locais em que se emergem dissensos e conflitos? Essas e outras questões representam a 

problematização do objeto que esse estudo busca compreender. 

     Afunilando um pouco mais o recorte, o trabalho – no que tange à pesquisa de 

campo e a questão central – trata de um formato específico de conselho: os paritários, 

deliberativos e normativos; que aborda um tema específico: Meio Ambiente; e num nível 

governamental específico: os municípios, sobretudo o município de Juiz de Fora - MG. 

Embora sejam estabelecidas relações com outros conselhos5 que versam sobre assuntos 

distintos; ou tratam de meio ambiente em níveis de governos distintos, como o conselho 

estadual de Minas Gerais; ou mesmo com outros conselhos municipais de meio ambiente, 

essas relações são direcionadas às funções descritivas e perspectivas quantitativas de 

pesquisa, utilizadas como referências comparativas. O que não dispensou entrevistas6, 

análises de documentos7 e de estudos desenvolvidos que tratavam o assunto. Contudo, no 

conselho municipal de meio ambiente de Juiz de Fora se dá uma análise efetivamente 

qualitativa, com a busca da compreensão de como se desdobram os conflitos ambientais no 

interior desses espaços pluralistas e discursivos.   

   Essas disputas de interesses na sociedade – relativas às questões ambientais que se 

apresentam de forma bastante complexa na realidade social – são trabalhadas dentro de 

casos emblemáticos e episódios pertinentes de situações reais que foram levadas ao conselho 

municipal de meio ambiente de Juiz de Fora e escolhidas para serem analisadas com 

                                                           
5
 Juiz de Fora possui cerca de 90 conselhos e comissões, dentre consultivos e deliberativos, apresentando-se o 

de meio ambiente como um dos mais atuantes. Com esse número exacerbado ocorrem muitas superposições de 
atribuições e unidades que funcionam precariamente ou simplesmente não funcionam, havendo propostas de 
unificação por assuntos setoriais. GUERRA, Marcos. et al. Conselhos da Cidade: Formulação de Proposição. 
Juiz de Fora: SPGE/SSGE/DPI, junho de 2006. Cabe ressaltar, entretanto, que os únicos parâmetros 
comparativos desenvolvidos pela presente pesquisa foram aspectos formais, não mencionando sobre 
funcionamento dos demais conselhos da cidade.  
6 As entrevistas, em grande parte de “profundidade” e no município de Juiz de Fora, foram semi-estruturadas, 
partiram de uma orientação prévia, mas eram livres no seu curso. Cabe ressaltar que foi resguardado sigilo de 
fonte para todos os conselheiros do COMDEMA-JF e funcionários da AGENDA-JF entrevistados, os quais 
não serão identificados no curso do trabalho. Os entrevistados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD foram identificados, pois seus relatos não lhes prejudicariam em 
nenhuma circunstância, não sendo necessário resguardo.  
7 Principalmente no município de Juiz de Fora, foram analisados processos, pareceres, licenciamentos, TACs 
entre outros documentos que se fizeram pertinentes nos casos específicos tratados. 
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profundidade. Esses casos escolhidos, que reproduzem divergências de modos e significados 

de exploração dos elementos ambientais e da ocupação do solo entre os grupos 

representativos, expõem uma variabilidade no funcionamento normal do conselho, por vezes 

ultrapassando sua esfera de atuação, envolvendo a mídia, mobilizações sociais e muitas 

vezes, atingindo/mobilizando os outros poderes constituídos – legislativo, judiciário, 

Ministério Público etc.  

É importante ressaltar que por ser um espaço de discussão, ainda que o referido 

conselho ambiental tenha a função precípua de zelar pelo cumprimento da legislação 

ambiental, da manutenção do equilíbrio ecológico e da saúde ambiental do município, são 

diversas as forças sociais que atuam no seu interior. A discussão é supostamente orientada 

na promoção desses interesses públicos, mas sob a ótica e simbologia de diversos segmentos 

sociais ali representados que vão atribuir diferentes pesos e medidas às questões. Essas 

representações correspondem a diversos setores sociais contidos no poder público, na 

sociedade civil e no poder econômico e produtivo, conforme será especificado em parte 

própria do trabalho. 

 Contudo, não há obrigatoriedade de uma correlação entre o segmento representado e 

a decisão de um conselheiro, embora isso ocorra também, não é só a pertença a uma 

determinada categoria representativa que necessariamente vai motivar uma decisão. Nesse 

sentido podemos extrair inúmeras variáveis que dentro de um discurso específico no interior 

do conselho podem motivar uma decisão, como: uma consciência ambiental compartilhada 

intersubjetivamente pelos conselheiros ou por grupos de conselheiros; pressão, coação ou 

articulação política; interesses pessoais; submissão ao poder econômico etc. Esses 

apontamentos reforçam a importância de se buscar compreender como se dá o equilíbrio de 

forças no interior do conselho para posteriormente avaliar como as decisões tomadas 

repercutem na sociedade, principalmente diante dos poderes constituídos quanto ao 

acatamento ou cumprimento das deliberações do conselho, quando as há. 

Outrossim, cabe dizer que não houve a pretensão de encontrar um “mecanismo” que 

descrevesse como se dá a mediação de conflitos ambientais no interior de conselhos 

municipais de meio ambiente e que a partir daí poder-se-ia aplicar/reproduzir em outras 

realidades similares. Mesmo porque, na trama complexa de relações que se perfazem no 
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jogo das disputas, o meio circundante que se recria in situ, muito dificilmente se perfaria em 

outra realidade.  

Outro ponto relevante é a mencionada dimensão subjetiva transparecida na atuação 

do conselho, ou seja, a condição dos conselheiros como pessoas e suas identidades são 

fatores que também pesam nas decisões, além do discurso argumentativo e das “jogadas 

políticas”. Isso nos conduz a uma jornada epistêmica que não pode abdicar de conjugar 

saberes distintos e interrelacioná-los, ainda que de maneira limitada e cautelosa. 
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CAPÍTULO 2 - CONSTRUINDO NORTES E REFERÊNCIAS 

 

1 - Breve discussão sobre os pressupostos teóricos e conceituais 

 

 Para estudar como se dão, no âmbito de um conselho, as divergências de interesses 

na apropriação, na ocupação e na qualidade do meio ambiente entre os membros de uma 

dada comunidade, faz-se necessário ir além da mera compreensão da lógica que preside o 

funcionamento desses espaços – a gestão política do meio ambiente e dos conselhos. Requer 

compreender também alguns elementos teóricos e conceituais sobre democracia, 

participação, conflitos sociais, identidade e meio ambiente, que doravante serão criticamente 

reproduzidos na perspectiva de alguns autores. 

 A discussão – pode-se dizer – está centrada na gestão democrática do poder, 

confrontando duas perspectivas, de um lado, o que poderíamos designar como a democracia 

tradicional ou a que predomina nos Estados Democráticos de Direito, amplamente 

difundida, calcada no liberalismo político e nos seus formatos idealizados, caracterizando-se 

essencialmente pelo governo representativo decorrente do sufrágio universal (uma pessoa 

um voto). Nesta perspectiva o nível da participação dos cidadãos não deve crescer acima do 

mínimo necessário para manter a máquina eleitoral operante8, ou seja, a participação, no que 

diz respeito à maioria, deve se ater na escolha daqueles que tomam as decisões: os 

representantes, com poucas exceções que tornam a participação mais direta em alguns casos, 

por mecanismos como os plebiscitos, referendos etc. sob o risco de, se ampliar muito a 

participação, poder criar desestabilidades no sistema. 

 Como contraponto discute-se a permeabilização do Estado para formas mais diretas 

de participação, com a criação de espaços de consulta, de co-gestão e de deliberação 

popular, fundamentadas em perspectivas que visam tornar mais democrática a “democracia” 

existente9, incluindo novos interesses no jogo das decisões, ampliando o acesso à 

                                                           
8 PATEMAN, Carole. Participação e Teoria Democrática. Trad. Luiz Paulo Rouanet. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1992. p. 139  
9
 A Democracia vivenciada no contexto das nações submetidas às estratégias mundiais de hegemonia político-

econômica. Diante dessa realidade, dentre várias conseqüências, ficou desconfigurada de certa forma a ordem 
internacional estabelecida – centrada em princípios como a territorialidade, a soberania, a autonomia e a 
legalidade que embasava a idéia de Estado-Nação. Devido a competição desenfreada dos mercados por 
melhores vantagens, ocorreu uma flexibilização, uma abertura das fronteiras territoriais para possibilitar um 
maior fluxo do capital. Isso possibilitou uma nova ordem econômica que se tornou o vetor determinante da 
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participação política e redimensionando a amplitude dos direitos. A cidadania, muito além 

do voto, como fator cultural10. 

 Pode-se dizer que uma democracia mais participativa vem sendo experimentada no 

nosso país – em maior ou menor proporção – em diversas instâncias de governo, tratando 

múltiplos assuntos e sob diversas perspectivas. Seja através do aprofundamento e 

implementação de instâncias de participação que já existiam como conselhos, referendo, 

plebiscito ou pela criação de novos instrumentos de participação, como o Orçamento 

Participativo11 e os “Termos de Parceria”12, é factível que essas políticas vêm apresentando 

resultados, ao menos, maior legitimidade dos atos públicos. 

 No entanto, a presente abordagem concebe a democracia (como poder do “povo”) em 

seus diversos modelos racionalmente construídos – representativa, agonística, discursiva, 

deliberativa, participativa, complexa, republicana etc. – como não ultrapassando, dentro da 

realidade vivida, a condição de devir. Não é em hipótese alguma um projeto acabado a ser 

implementado, mas um ideal político a ser buscado, um “dever ser” de construção contínua. 

Por assim dizer, algo que é bastante diferente da realidade vivida. 

Desde o pensamento clássico, em que se concebia a pólis como um espaço de 

igualdade e liberdade entre os cidadãos, que buscaria construir um mundo comum com a 

participação de todos os cidadãos que compartilhariam desse mundo; até as concepções de 

res publica romana, aos republicanos da América anglo-saxônica, entre outras perspectivas 

                                                                                                                                                                                   
ordem social, através da ideologia hegemônica do neoliberalismo. O poder atingido pelos grandes organismos 
do comércio (Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial etc.), criou 
uma super-fortalecida elite global e deslocou as decisões mais importantes de algumas  Nações para fora de seu 
território.  VIEIRA, Liszt. Os Argonautas da Cidadania: A sociedade civil na globalização. 4.ed. São Paulo: 
Editora Record 2001      
10

 Hoje, pode-se destacar a emergência de uma nova perspectiva de cidadania, diferente do modelo liberal e do 
republicano, de caráter culturalista, que busca deixar de ser um processo funcional e passageiro, para se tornar 
um processo contínuo de participação e um processo ininterrupto de legitimação e legalidade. Representado 
pelas associações da sociedade civil, ONGs e movimentos sociais, através dessa perspectiva democrática, 
demandas públicas coletivas ou difusas podem ser levadas ao debate dentro de espaços públicos de forma 
política, ampliando o aspecto da própria política e exercendo um importante papel na construção desses 
espaços.  
11 Em Belo Horizonte –MG foi instituído o orçamento participativo digital, primeira cidade no mundo a tê-lo. 
Nesse sistema são apresentadas um número significativo de obras públicas (nove em 2006) em diversas regiões 
da cidade para serem votadas, bastando o título de eleitor da cidade e acesso a internet. Informação obtida em 
www.opdigital.phb.gov.br.  O Orçamento participativo é considerado o maior programa de obras públicas 
municipais do Brasil, com mais de 1.000 obras aprovadas e 800 concluídas até novembro de 2006. 
12 Instituído pela lei 9790/99, o “Termo de Parceria” permite que uma Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público - OSCIP (instituída pela mesma lei), desempenhe determinadas funções públicas –  relativas 
ao meio ambiente, saúde, educação etc. – e para isso a organização ( que cumpre determinadas exigências e 
formalidades) recebe verbas públicas.   
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democráticas, flutua-se num ideal de atuação política dos cidadãos – ora mais, ora menos – 

na idéia de autonomia da sociedade e na consideração igual daqueles que podiam ser 

enxergados como parte de um “nós”. Hoje, numa perspectiva cada vez mais inclusiva se 

comparada aos tempos anteriores, busca-se enxergar a “todos” como “nós”. Nesse sentido há 

um ponto comum entre as perspectivas democráticas que tendem a focar as questões 

institucionais e de representação e as que buscam ampliar a participação política da 

sociedade, no que tange à busca da reflexão de perspectivas diferenciadas no cômputo das 

decisões políticas.      

Contudo, as teorias contemporâneas mais difundidas sobre democracia (ortodoxa 

para alguns autores) apontam riscos totalitários e sistêmicos na participação ampla e 

irrestrita dos cidadãos – considerando historicamente o papel da participação das massas na 

construção do fascismo e do nazismo, e dados empíricos coletados durante anos nos países 

ocidentais, principalmente sobre os grupos de indivíduos sócio-economicamente mais 

limitados, apontando para uma generalizada falta de interesse em política e por atividades 

políticas, além disso, percebia-se atitudes autoritárias constantes amplamente difundidas por 

esses grupos13. Nesse sentido, conforme a proposta de Schumpeter14, a democracia deve ser 

apontada como um método político de arranjos institucionais que garantem decisões 

políticas “desinteressadas”  (legislativas, administrativas e judiciais), onde a participação 

social tem papel marginal, limitada tanto quanto possível à escolha de seus representantes. 

Por sua vez, os representantes são os indivíduos que adquirem o poder de decidir através de 

uma luta competitiva pelo voto, onde qualquer pessoa é livre (em princípio) para competir 

pela liderança em eleições também livres. Assim, a idéia de igualdade política se limita à 

existência do sufrágio universal cuja disputa dos líderes pelo voto vincula-os aos seus 

eleitores, fornecendo um mecanismo de controle aos não-líderes, que permite influenciar e 

fazer com que suas reivindicações sejam ouvidas nas decisões, dessa forma as eleições 

representam um papel central no método democrático (a poliarquia de Dahl15). No que diz 

respeito à apatia política e à participação restrita (que muitas vezes se limita ao voto ainda 

quando estimulada para ir além) essa adquire uma função positiva no conjunto do sistema, 

pois amortece o choque das discordâncias, dos ajustes e das mudanças; ou seja, cumpre um 

                                                           
13 PATEMAN, Carole. Op. cit. p. 12 
14 Idem, ibidem.  
15 Idem, ibidem.  
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importante papel na manutenção da estabilidade do sistema, onde uma participação mais 

ampla só é exigida de uma minoria de cidadãos, conforme Berelson16, desta forma, a 

participação que há é a necessária para manter a “estabilidade democrática” conforme 

Sartori17 e não deve ser ampliada (conformismo e submissão). Por último podem-se destacar 

no plano argumentativo, dois caminhos que sustentam a teoria democrática convencional, 

por mais paradoxais que sejam. O primeiro diz respeito aos elitistas, que constatam que as 

sociedades possuem “sempre” suas elites no governo ou ligadas a ele, desta forma 

consagram nas instituições representativas a capacidade de um governo estável que se liga 

tanto às lideranças sociais (elite) quanto ao povo. O segundo, refere-se à necessidade de 

lideranças e hierarquias firmes que devem ser satisfeitas (ressaltando-se aspectos 

psicológicos e antropológicos) e a um padrão de governo que equilibre os elementos de 

disparidade e para isso se apresentando não como puramente democrático, mas carregando 

“necessários” elementos de autoritarismo, fundamentais para a manutenção da ordem.  

Por outro lado, questiona-se que essa democracia, dos “arranjos institucionais”, 

carece substancialmente do que lhe dá o nome. É significativamente assimétrica no que diz 

respeito a atender equitativamente os interesses dos atingidos pelas decisões políticas. Mas 

esse é um assunto que abordaremos de forma difusa no texto, me limito nesse momento a 

delinear algumas idéias de uma democracia mais participativa.  Primeiro, no que diz respeito 

à visão dos clássicos, onde todos deveriam participar das decisões como a ágora grega, 

encontram-se inultrapassáveis obstáculos impostos pela realidade se formos conceber essa 

possibilidade no mundo contemporâneo – seria quase inimaginável submeter as decisões 

políticas à participação de todos, ou simples discussões mais ampliadas, quando esses 

“todos” ultrapassa a escala de milhões – dessa forma a participação plena tem uma 

impossibilidade fática, ao menos em grandes escalas e para decisões imediatas. Outro ponto, 

argumentativamente substancial para os democratas participativos, trata de superar a apatia 

política através da educação. Não seria difícil conceber que o aumento da consciência 

levasse a uma participação mais ampla na sociedade, principalmente quando concebemos 

indivíduos capazes de compreender que atuar politicamente poderia lhes trazer muitos 

benefícios ou impedir significativos malefícios. Nesse sentido, a educação seria um víeis 

indispensável na construção de uma democracia participativa; ao mesmo tempo em que a 

                                                           
16 Idem, ibidem.  
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participação tornar-se-ia por si só uma forma de educação à medida que os sujeitos 

participassem (tornar-se-ia um fator cultural). Entretanto, existem também limitações reais 

nas perspectivas educacionais: primeiro as que residem na esfera subjetiva dos sujeitos, ou 

seja, questões idiossincráticas que levam a diferentes capacidades de aprendizado, bem 

como diferentes formas de interpretação do que é apresentado e observado, aspectos 

comportamentais etc., o que leva os sujeitos a agirem de forma distinta, ou seja, vai haver 

uma real diversidade de formas de agir, como por exemplo, aqueles que, mesmo com toda 

“consciência”, não vão agir e tornar-se-ão apáticos politicamente, também, aqueles que vão 

“roubar no jogo” em beneficio próprio ou de seus pares (o que acaba sendo mais próximo a 

regra do que a exceção), entre outros comportamentos, que não só traduzem uma 

heterogeneidade entre os indivíduos, como desolam as perspectivas educativas que 

concebem os seres humanos como “tabulas rasas” onde a inserção de informações, axiomas, 

regras etc. ocasionariam comportamentos “homogêneos” nos indivíduos, e mudanças 

“milagrosas” que solapariam seus impulsos, instintos, emoções etc. em nome de uma 

racionalidade calculista, rumo a “terra prometida” onde todos viveriam em paz. Em segundo 

lugar, numa dimensão antropológica e na condições de seres sociais, é factível que as 

hierarquias e lideranças são constitutivas da organização social de nossa espécie, ainda que 

em toda a sua diversidade cultural, o que torna bastante complexa e utópica a tarefa, como 

apresentada pelas perspectivas mais profundas e anárquicas de democracia, de uma 

consciência e autonomia suficientes para prover um autogoverno real dos cidadãos, 

plenamente esvaziado de “autoridades” e “lideranças”.   

Existem diferentes perspectivas sobre democracia participativa e participação social 

que apontam para muitas direções, algumas mais extremas e utópicas de difícil concepção, 

outras mais instrumentais que visam correções no sistema atual sem grandes modificações, 

outras são procedimentais, outras normativas, assim por diante... dentre as diversas 

perspectivas optei para o presente estudo, por julgar mais conveniente para a linha de 

discussão sobre os conselhos, as que consideram como substanciais a idéia de esfera pública, 

sociedade civil, consensos, espaços discursivos e conflitos, que passo a abordar com mais 

ênfase, por perspectivas diferenciadas e nem sempre convergentes, mas que busco 

complementaridades na tentativa de compreender meu objeto de uma forma ampla.          

                                                                                                                                                                                   
17 Idem, ibidem. 
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2 - Esfera Pública, Direito e Teoria do Discurso  

 

 Ao partir de uma concepção de democracia que ultrapassa a escolha dos governantes, 

onde as discussões extra-parlamentares ganham importância na compreensão da realidade 

social, o filósofo e sociólogo alemão Jurgen Habermas expõe uma teoria onde a 

comunicação social desempenha um importante papel na construção do mundo vivido. 

Ampliando e remodelando as perspectivas da “razão funcionalista” e da “racionalidade da 

ação”18, a mudança paradigmática de Habermas com sua “teoria da ação comunicativa” vem 

se mostrando um arcabouço teórico importante para a compreensão das complexas 

sociedades atuais e também é apontado como um caminho procedimental para atender as 

demandas éticas das mesmas. 

Herdeiro e expoente da segunda geração da Escola de Frankfurt – “escola” dedicada 

à análise filosófica e sociológica da sociedade capitalista do século XX, onde se reuniram 

nomes como Adorno e Horkheimer – Habermas é considerado um dos mais importantes 

teóricos da atualidade.  

A proposta habermasiana, que abarca amplamente as diversas esferas societárias, 

projeta-se em um ideal de democratização da sociedade sob uma ótica emancipatória e 

universalizável. Em sua visão, os elementos do mundo vivido e sua crescente racionalização, 

somados a concepções ético-morais e epistemológicas de formas fundamentais de integração 

social, sustentado, sobretudo, por sua teoria da comunicação, confluem substancialmente 

sobre a organização da sociedade e sobre o campo de ação dos indivíduos dessa sociedade. 

Em sua “Teoria do Agir Comunicativo”, Habermas busca critérios de funcionalidade 

social visando compreender os mecanismos de desenvolvimento da modernidade, 

percebendo que estes são orientados exclusivamente por valores instrumentais – lucro e 

controle – observando a tendência do que ele denominou de  colonização do “mundo da 

vida” pelos sistemas reguladores da economia e do Estado, na qual o direito como "meio" 

(Medium) se sobrepõe ao direito como "instituição". Essa visão de matiz pessimista foi 

amenizada em sua proposta de “Direito e Democracia”, a qual ele estuda, particularmente, a 

                                                           
18 HABERMAS, Jurgen. Teoria de la Accion Comunicativa: Crítica de la razón funcionalista.Tomo II. Trad. 
Manuel Jimenez Redondo. [Madrid]: Taurus 
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tensão “entre facticidade e validade” para possibilitar uma visão do direito capaz de dar 

conta dessa tensão.19  

Nesse sentido, a pretensão de validade social de normas, sua aceitabilidade fática 

entre os membros do direito (adequação social) e sua legitimidade, enquanto fruto de um 

processo legislativo racional, sustentado em preceitos éticos, morais e pragmáticos, são 

questões centrais de sua proposta. Em síntese, na idealização de Habermas para o direito, o 

meio de produção da democracia seria o discurso pautado em princípios, de atores 

conscientes, onde o resultado, advindo de um consenso, origina o preceito normativo. 

A construção Habermasiana da teoria jurídica propõe a análise de uma 

fundamentação sociológica do direito quanto ao confronto entre a realidade e as pretensões 

teóricas, assim como uma concepção de justiça partindo do afrontamento da teoria do 

discurso com outras propostas vigentes. A busca do filósofo é esclarecer porque o processo 

democrático pode ser um procedimento de uma normatização legítima, na medida que 

satisfaz as “condições de formação de opiniões e vontades inclusivas e discursivas”20, 

fundamentando a aceitabilidade racional das conseqüências entre os parceiros do direito. E, 

por outro lado, esse procedimento legítimo, que garante, na elaboração de uma constituição, 

os direitos fundamentais políticos e liberais, é mais condizente com a realidade – 

representada pelo mundo da vida – proporcionando, em última análise, uma forma ideal sob 

a perspectiva da ética e da justiça, de se conduzir o complexo mundo das sociedades 

pluralistas, multiculturais e midiáticas. 

 Embora Habermas sustente sua perspectiva de esfera pública dentro da realidade 

européia, sua interpretação se mostra bastante pertinente na compreensão latino-americana 

de transição democrática. Segundo Leonardo Avritzer e Sérgio Costa as interpretações e os 

estudos sobre o desenvolvimento político na América Latina tiveram como base as “teorias 

da transição democráticas” das Ciências Políticas. Estas possuíam uma metodologia própria 

e um paradigma de análise diferenciado que até a década de 1990 foi o caminho consagrado 

para se interpretar a implantação da democracia no Brasil e na América Latina21.  

                                                           
19 CASTRO FARIAS, José Fernando. Espaço Público e reconstrução da Solidariedade. [s.n.t.] 
20 HABERMAS, Jürgen. O Cisma do Século XXI. Trad.  IN: Mais! Suplemento da Folha de São Paulo. p.p.. 4 
- 6. Em 24 de abril de 2005 
21 AVRITZER, Leonardo. COSTA, Sérgio. Teoria Crítica e Esfera Pública: Concepções e usos na América 
latina. In: Davos, vol. 47, n.4. Rio de Janeiro: IUPERJ. [S. I.] 
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Contudo, são explicitadas as fragilidades das teorias da transição democrática, por 

apresentarem um discurso monológico da construção da democracia, ou seja, enfatizam a 

esfera institucional nos processos de transformação democrática, apontando-a como origem 

comum para democratização societária. Essa crítica expõe a necessidade de se estudar o 

modelo concreto de relacionamentos entre o Estado, as instituições políticas e a sociedade, 

apontando nessas interações o caminho da construção democrática, não como momento de 

transição, mas como processo permanente e nunca acabado. 

Para essa abordagem é necessário que se incorporem conceitos como o da sociedade 

civil e do espaço público, de forma que sejam definidos e contextualizados na realidade 

brasileira.  Nesse momento, ainda que de forma sucinta, buscarei uma compreensão do 

conceito de esfera pública, no sentido de um “modelo discursivo do espaço público”, no 

intuito de utilizá-lo numa interpretação dos conselhos municipais gestores de políticas 

públicas. Posteriormente trabalharei a sociedade civil, principalmente na perspectiva dos 

conflitos sociais. 

 

 2.1 - A Esfera Pública 

 

 A reconstrução da teoria crítica a partir do conceito de esfera pública possibilitou 

um novo caminho dentro da teoria democrática, além dos elitistas e dos democratas 

participativos, abrindo espaço para uma nova forma de relação entre racionalidade e 

participação22. 

A análise de Habermas sobre o capitalismo mercantil do século XVII, tornou  

evidenciado o surgimento de um novo espaço entre o Estado e a esfera privada. Para esse 

espaço foi designado o termo esfera pública, que se caracterizava por ser um espaço livre de 

coerções e aberto ao debate de idéias sobre os atos do próprio Estado.   

São distinguidas duas áreas de investigação contraditórias: 1º - as teorias sobre 

movimentos sociais e sociedade civil – ambas se inspiram na idéia de uma esfera dialógica e 

interativa, onde os processos de legitimação democráticos relacionam-se com a ação 

comunicativa (discurso prático); 2º - estudos dos meios de comunicação de massas: há a 

                                                           
22

 Idem, ibidem. 
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suposição de uma semelhança entre o consumo de bens materiais e culturais (mostrou-se 

pouco produtivo).  

Habermas aponta que na “mudança estrutural da esfera pública” o desenvolvimento 

do capitalismo mercantil, provocou o surgimento de um espaço entre a esfera privada e o 

Estado, caracterizado pela discussão livre e racional do exercício da autoridade política. 

Podemos sintetizar duas mudanças fundamentais: uma, o desacoplamento da capacidade 

reflexiva do indivíduo da esfera dos interesses materiais (relações de subjetividade e 

família); duas, a burguesia torna-se a primeira classe governante cuja fonte de poder é 

independente do controle do Estado, localizada no nível privado. Ao reivindicar o direito ao 

conhecimento dos atos do Estado, passou-se a conferir caráter público entre as relações do 

Estado com a Sociedade. (emergiu uma esfera constituída por indivíduos que buscam 

submeter decisões da autoridade estatal à crítica racional). 

 Para o presente estudo é importante destacar a construção do modelo discursivo de 

esfera pública, onde o espaço público é concebido como insubstituível da constituição 

democrática da opinião e da vontade coletivas, ocorre a mediação necessária entre sociedade 

civil, de um lado, e Estado e o sistema político de outro. 

 Nesse sentido, não se deve subestimar o potencial de crítica e de seleção de um 

público capaz de preservar suas diferenciações internas e sua pluralidade, a despeito da 

pressão cultural e politicamente homogeneizadora da mídia. E também, a fonte legitimadora 

política não pode ser a vontade dos cidadãos individuais, mas o resultado do processo 

comunicativo de formação da opinião e da vontade coletiva dentro da esfera pública. Por 

último, a canalização dos fluxos comunicativos provindo do mundo da vida para a esfera 

pública deve ser operada pelo conjunto de associações voluntárias desvinculadas do 

mercado e do Estado (sociedade civil).23 

 Por sua vez, Dieter Prokop conceitua a esfera pública como uma área da 

comunicação social onde ocorrem encontros, reais ou fictícios, de pessoas livres para a 

discussão de questões de interesse geral. Podemos distinguir a esfera pública em duas 

categorias conforme o seu grau de organização: a esfera pública das grandes associações, 

dos partidos e das empresas; e a esfera pública das pequenas associações, das massas, das 

pequenas empresas, dos artistas etc.  

                                                           
23 Idem, ibidem. 
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 A primeira se caracteriza por ser a esfera pública da burguesia histórica que lutou 

pela igualdade de direitos, livre circulação de mercadorias e liberdade de imprensa. Fulcrada 

na liberdade formal dos sujeitos, na separação dos poderes e na “razão pública”, a esfera 

pública burguesa, dos partidos, das grandes empresas e conglomerados econômicos, 

diferenciava-se da esfera pública do poder feudal, que era fortemente representada pela 

igreja, pelo príncipe e pela nobreza. Principalmente por ser uma esfera pública 

institucionalmente centrada na discussão pública, na comunicação livre e racional dos 

proprietários de mercadorias autônomos e iguais em direitos, que podiam discutir com o 

poder público a organização da circulação da mercadoria e do trabalho social. 

 A esfera pública das massas, das pequenas organizações e dos pequenos produtores, 

menos organizada, caracteriza-se por aflorar sempre em períodos conturbados de profundas 

mudanças sociais, por serem amplamente reivindicatórias e forçar a participação direta nos 

processos decisórios, em detrimento dos procedimentos e formalidades. Impõe limites á 

esfera pública organizada, embora não seja plenamente autônoma dela24. 

 Habermas distingue três níveis da esfera pública: 1 – a esfera pública episódica, que 

trata dos encontros simples e episódicos fundados no agir comunicativo – nesse sentido uma 

mesa de bar poderia ser uma esfera pública; 2 – esfera pública abstrata, tratando-se dos 

espaços de grandes fluxos comunicativos e informativos, como as mídias de uma forma 

geral; e 3 – esfera pública da presença organizada, como próprio nome diz onde os fluxos 

comunicativos são organizados e pautados como nos parlamentos, por exemplo. A terceira 

perspectiva é a que mais se aproxima da realidade dos conselhos gestores de políticas 

públicas, que se trata de um local de interação entre Estado e sociedade dentro de 

instituições estatais. Por outro lado, não excluo certos elementos episódicos na realidade dos 

conselhos, principalmente quanto à inserção de assuntos não pautados ou mesmo 

corriqueiros e a participação não organizada de atores sociais e cidadãos comuns, em 

determinadas situações geralmente atreladas a alguma demanda específica.     

 

 

  

                                                           
24 PROKOP, Dieter. A Esfera Pública. In: Sociologia – Coleção Grandes Cientistas Sociais, vol. 53. São 
Paulo: Ática, 1996. // 
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  2.2 - Agir comunicativo e ética discursiva 

 

 Tratarei agora, de forma sucinta, as linhas gerais que sustentam a ética discursiva de 

Habermas, no intuito de elucidar elementos pertinentes das discussões públicas, aplicáveis 

ao estudo25. 

 Partindo dos três componentes estruturais do mundo vivido26, local de onde emerge a 

moral para Habermas27: a cultura – estoque de saber da comunidade, o conhecimento 

cognitivamente e cognoscitivamente adquirido e transmitido pelas gerações; a sociedade 

(integração social) – conjunto de ordenamentos legítimos pelos quais são reguladas as 

solidariedades dos membros da comunidade; e, a personalidade – representando as 

identidades pessoais que qualificam o viver em sociedade; Habermas propõe que essas 

relações sociais se dão por um processo mediatizado lingüisticamente, onde os indivíduos 

interagem organizando suas ligações recíprocas e coordenando seus projetos de ação. Para 

esse fenômeno Habermas designou o termo “agir comunicativo”. 

O mundo da vida configura-se como uma rede ramificada de ações comunicativas 
que se difundem em espaços sociais e épocas históricas; e as ações comunicativas, 
não somente se alimentam das fontes das tradições culturais e das ordens 
legítimas, como também dependem das identidades de indivíduos socializados. 

28 
 

 A possibilidade de integração social 29na ação comunicativa se dá por uma dupla 

estrutura da comunicação lingüística, qual seja, permite a comunicação entre dois ou mais 

atores sobre quaisquer assuntos de seus interesses e estabelece a forma de intersubjetividade 

que contextualiza o desdobramento desses assuntos. A linguagem perfaz sentenças de 

conteúdos descritivos e prescritivos, proporcionando também as condições para as 

realizações extralingüísticas desses conteúdos, o que, de certa maneira, forma a 

                                                           
25 Para tanto, pego emprestado apontamentos dos livros “Mal-estar na Modernidade”, de Sergio Paulo 
Rouanet; “Ética, Política e Direito” do professor José Fernando de Castro Farias e “Justiça e Sociedade – 
Temas e Perspectivas”, organizado pelo professor Marcelo Pereira de Mello, complementando com os dizeres 
de Habermas do seu livro “Direito e Democracia – entre a facticidade e validade” em seus dois volumes. 
26 Nas palavras de Habermas: “O mundo da vida, do qual as instituições são uma parte, manifesta-se como um 
complexo de tradições entrelaçadas, de ordens legítimas e de identidades pessoais – tudo reproduzido pelo 
agir comunicativo”. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, vol I pág.42  
27 A moral para Habermas tem haver com a justiça, enquanto a ética é relativa ao bem do indivíduo ou da 
comunidade. Nota de rodapé, Direito e Democracia: entre faticidade e validade, vol I pág. 23 
28HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, vol I. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler.  Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 111 
29 Integração social no sentido de forças ilocucionárias de atos de fala que venham a ser utilizados para a 
coordenação de planos de ações de diferentes atores. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, vol I. 
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compreensão e condiciona o comportamento dos atores. O sentido extralingüístico 

(pragmático) é dado conforme a verbalização da sentença, ou seja, como ordem, como 

promessa ou com crença. Através da conexão com o contexto concreto cuja  sentença é 

formulada, pode-se extrair um enunciado (ato lingüístico) que contém o elemento 

performativo e o proposicional.30 

 Presente, ainda que implicitamente, em qualquer tipo de comunicação lingüística, o 

elemento performativo permite ao locutor ao mesmo tempo em que fala, executar a ação 

referida na sentença – conforme exemplo de Ruoanet, no enunciado “prometo que p”, o 

autor da frase já está prometendo, executando a ação – simultaneamente linguagem e ação. 

O locutor é também ator e a relação lingüística é uma ação comunicativa.31                  

 Os verbos performativos assumem um papel importante ao definirem o vínculo 

comunicativo e também a natureza desse vínculo. Por exemplo: tratando-se de verbos 

constatativos, serão expressas preposições cujos conteúdos serão relativos a fatos –  narrar, 

explicar, descrever. Tratando-se de verbos representativos, o ator manifestará suas intenções 

e vivências subjetivas – admitir, negar. E, tratando-se de verbos regulativos, a relação entre 

os interlocutores é explicitada por meio de normas – comandar, proibir. 

 Sobretudo, o elemento performativo se caracteriza por sempre envolver uma 

pretensão de validade, ou seja, conforme o enunciado: regulativo – o interlocutor pressupõe 

a norma dita como válida ou justa; no caso de um enunciado constatativo, que as afirmações 

sobre determinado fato são verdadeiras. Em ambos os casos as afirmações podem ser 

sustentadas por provas ou argumentos, o que na proposta idealizada por Habermas, se faz 

necessário quando se quer atingir a validade das proposições. Ou seja, a problematização 

dos preceitos (colocar em dúvida) pressupõe o abandono da comunicação normal/espontânea 

e requer o ingresso no processo argumentativo, no discurso. 

 Para essa proposta idealizada, os participantes do discurso devem assumir uma 

posição crítico-hipotética de imparcialidade investigativa. Devem partir de uma suspensão 

da crença de validade da afirmação, em que, a argumentação discursiva conduzirá, através 

do consenso, à justificação ou à refutação, no caso de normas, daquelas que são apresentadas 

                                                           
30ROUANET, Sérgio Paulo. Mal-estar na Modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 215 
“no enunciado ‘prometo que p’ a primeira parte constitui o elemento performativo e o segundo o 
conteúdo proposicional.” 
31 Idem. ibidem. p. 216 
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como justas. Sendo que as condições de validade, são interpretadas por uma comunidade, 

cujos membros se entendem entre si no interior de um mundo da vida compartilhado 

intersubjetivamente. Conforme Habermas: 

Com o sentido assertórico de sua afirmação, um falante levanta a pretensão, 
criticável, à validade da proposição proferida; e como ninguém dispõe diretamente 
de condições de validade que não sejam interpretadas, a ‘validade’ (Gültigkeit) 
tem que ser entendida epistemicamente como ‘validade que se mostra pra nós’ 
(Geltung). A justificada pretensão de verdade de um proponente deve ser 
defensável, através de argumentos, contra objeções de possíveis oponentes e, no 
final, deve poder contar com um acordo da comunidade de interpretação em 
geral.32 
 

 Observando que um enunciado de determinada proposição normativa encontra-se em 

um discurso prático, é imposto a esse, um princípio de universalização. Este, pressupõe que 

interesses que não são universalizáveis não podem ser pautados como fundamentação de 

normas legítimas. Supõe que as normas são racionalmente validáveis e suscetíveis de serem 

falsas ou verdadeiras, sendo frutos de um consenso fundado num discurso conduzido por 

uma regra de argumentação prescrita no que Habermas denomina princípio “U”: 

Toda norma válida deve satisfazer a seguinte condição: as conseqüências e os 
efeitos secundários que presumivelmente afetarão a satisfação dos interesses de 
cada um em particular, caso a norma venha a ser obedecida em geral, devem poder 
ser aceitas, sem constrangimento, por todas as pessoas afetadas. 33   
   

    Por sua vez, o princípio de universalização justifica o da ética do discurso, ou 

princípio “D”, sendo este pressuposto pela escolha de normas fundamentadas, cuja 

pressuposição é o princípio “U”, compreendido como “princípio ponte”34. O enunciado do 

princípio “D” é: “são válidas as normas de ação com as quais poderiam concordar, 

enquanto participantes de discursos racionais, todas as pessoas possivelmente afetadas.”35 

 Dessa maneira, bastante sintética, se fundamenta a ética do discurso de Habermas, 

quanto à perspectiva de discursos práticos e validade das normas, que, passado seu 

procedimento legítimo de validação, exige uma adequação a situações concretas para sua 

aplicação, restabelecendo o vínculo com o mundo da vida que, durante o discurso, foi 

rompido. 

                                                           
32 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit.  vol. I p. 32 
33 Idem. Ibidem. vol II. p.322 
34 CASTRO FARIAS, José Fernando de. Ética, Política e Direito. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2004. 
pág.76 
35HABERMAS, Jürgen. Op. cit. vol. II.p.. 321 
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 2.3 - Uma concepção habermasiana para o direito 

 

 A discussão levantada por Habermas no seu livro “Direito e Democracia – entre a 

facticidade e a validade” é abordada tendo como pano de fundo a tradição jurídica de seu 

país e a anglo-saxônica. Habermas trata a questão por um prisma metodológico pluralista 

como exigência da sociedade contemporânea, considerando perspectivas da teoria, da 

filosofia, da sociologia e da história do Direito, assim como da teoria moral e da teoria da 

sociedade, na construção de uma teoria do Direito sustentada na teoria do discurso. 

 Proponho aqui uma abordagem sucinta das idéias que julguei centrais para uma 

compreensão global da proposta habermasiana. Embora seja limitada , essa síntese será 

ponto de auxilio na compreensão da teoria do discurso e ampliará a reflexão para os aspectos 

normativos dos conselhos36.  

 A transição de uma sociedade cujas instituições se apresentavam de forma 

autoritariamente inabaláveis, onde as expectativas normativas se solidificam com as 

cognitivas formando um complexo indiviso de convicções axiológicas, para uma sociedade 

cuja complexidade permitiu a pluralização de formas de vida e a individualização de suas 

histórias, ocasionando uma decomposição das convicções sacralizadas e desamarrando o 

laço estreito das instituições fortes, acarretou em uma indagação que atinge o âmago do 

direito moderno, na qual Habermas aponta como sendo a tensão entre a facticidade e a 

validade.37 

 As sociedades arcaicas validavam suas normas por tradições e convicções 

sustentadas em bases míticas ou sacralizadas, um “complexo cristalizado de convicções” 

que “afirma um tipo de validade revestida com o poder do factual”,ou seja, ocorre uma 

fusão entre a validade e a facticidade por meio de uma impositiva autoridade ambivalente 

que se caracteriza pelo misto de veneração e pavor que os objetos sagrados causam em seus 

contempladores.38 

                                                           
36 A abordagem serve apenas como estudo paralelo visto que não há uma ligação direta entre a perspectiva de 
direito habermasiana com aspectos normativos dos conselhos em questão. 
37 Id. Ibid. Vol. I. pág.42 
38 Id. Ibid., pág.43 
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 Diferentemente,as sociedades modernas se estruturam em um sistema de normas 

positivas e garantidoras das liberdades dos indivíduos, onde as características formais da 

obrigação e da positividade estão associadas a uma pretensão de legitimidade das normas.  

 A questão suscitada encontra, através da dupla face decorrente da validade do direito 

revelada a seus destinatários, duas dimensões mutuamente excludentes. De um lado, os 

atores podem se orientar pelo sucesso, à luz de suas próprias preferências, buscando 

estrategicamente burlar as ordens que limitam seu campo de ação; de outro, podem assumir 

um enfoque performativo, oriundo do entendimento dos atores, de uma situação negociada 

em comum e reconhecida intersubjetivamente, onde as normas são consideradas 

mandamentos válidos obedecidos por respeito à lei. 

 A validade de uma norma jurídica é dada sobre dois enfoques: quando o Estado 

consegue garantir a sua obediência, ainda que coercitivamente, para a maioria dos cidadãos; 

e, quando o Estado, através de pressupostos institucionais, garante o surgimento legítimo da 

norma de forma que ela “possa ser seguida a qualquer momento por respeito à lei”. 

Considerando a superação da base de validade de um direito natural fundado na religião ou 

na metafísica, perde-se a ancora de fundamentação de legitimidade onde regras podem ser 

modificadas indeterminadamente pelo legislador político.   

 Diante dessa questão, Habermas enxerga o processo democrático de produção do 

direito como fonte essencial, pós-metafísica, da sua legitimidade, sobretudo, quanto à 

liberdade de informações e de argumentos, de temas e de contribuições dentro de um 

sistema discursivo da formação política da vontade, ou seja, da suposição da aceitabilidade 

racional das normas estatuídas. Em outras palavras, através do agir comunicativo e 

sustentado pela teoria do discurso. 

Pois, sem um respaldo religioso ou metafísico, o direito coercitivo, talhado 
conforme o comportamento legal, só consegue garantir sua força integradora se a 
totalidade de seus destinatários singulares das normas jurídicas puder considerar-se 
autora racional dessas normas. Nesta medida, o direito moderno nutre-se de uma 
solidariedade concentrada no papel do cidadão que surge, em última instância, do 
agir comunicativo. 39 
 

 Primeiramente, partindo de uma teoria da sociedade, a perspectiva do direito, 

“associado ao sistema político” e configurado através de constituições, exerce funções 

fundamentais de integração social. Considerando outros elementos da integração social 
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como o poder administrativo, o dinheiro (poder econômico) e a solidariedade, Habermas 

concebe este último como indiretamente provido do direito, uma vez que ele garante, 

partindo de uma idéia de direito consensual, relações simétricas de reconhecimento 

recíproco entre titulares abstratos de direitos subjetivos, sob a premissa de estabilização de 

expectativas de comportamento. 

O direito funciona como uma espécie de transformador, o qual impede, em 
primeiro lugar, que a rede geral da comunicação, socialmente integradora se 
rompa. Mensagens normativas só conseguem circular em toda amplidão da 
sociedade através da linguagem do direito; sem a tradução para o código do 
direito, que é complexo, porém aberto tanto ao mundo da vida como ao sistema, 
estes não encontrariam eco nos universos de ação dirigidos por meios. 40 
    

 Desta forma Habermas aponta semelhanças estruturais entre o direito e o agir 

comunicativo fundamentadas no papel constitutivo que este exerce na produção e no 

emprego de normas do direito. 

 A segunda sustentação se dá no ponto de vista da teoria do direito. A idéia que os 

destinatários do direito devem poder se entender a todo tempo como autores desse direito – 

autodeterminação – sustenta a legitimação dos ordenamentos jurídicos modernos. 

 Sob a perspectiva contratualista essa autodeterminação dos sujeitos se configura 

como “o arbítrio privado de partes que celebram um contrato”. A busca de fundamentação 

para a ordem jurídico-social, partindo de decisões racionais,  ocasionadas por indivíduos 

autônomos, leva a premissa de um estado original de sujeitos transcendentais, não 

contingenciados, de capacidade “genuinamente moral”. A proposta kantiana e 

posteriormente de Rawls com a “original position”41, de uma moral deontológica fundada 

no contrato, é reinterpretada por Habermas a partir do modelo do discurso. Desta forma a 

comunidade jurídica não se constitui através de um contrato social, mas na base de um 

                                                                                                                                                                                   
39 Id. Ibid. pág. 49 
40Id. Ibid., pág.82 
41 A ideia de “original posicion” se traduz num acordo em que pessoas livres e racionais, na promoção de seus 
próprios interesses, aceitem numa posição inicial de igualdade, definidoras dos termos fundamentais de sua 
associação (idéia contratualista). A idéia de “posição original” é uma idéia hipotética de um status quo inicial 
que assegure que os consensos básicos estabelecidos sejam eqüitativos. Para que isso seja possível é lançada 
uma outra idéia, a do “véu de ignorância”, ou seja, nessa situação hipotética os sujeitos não saberiam qual 
seriam suas situações ou posições na sociedade, nem como os atributos naturais e materiais seriam distribuídos. 
Dessa forma optariam racionalmente por princípios que atendessem a todos eqüitativamente, chegando a uma 
concepção de justiça unânime e de aplicação universal, que se aproximaria de um sistema voluntário onde os 
cidadãos reconhecem as obrigações que se auto-impuseram. RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Trad. 
Almiro Pesetta e Lenita M.R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000  
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entendimento obtido através do discurso. Proposta que Habermas concebe como mais 

condizente com a realidade. 

 

2.4 - Uma reflexão sobre a teoria de Habermas confrontada com a estrutura dos 

conselhos municipais gestores de políticas públicas. 

 

 Pretendo tratar a questão estrutural dos conselhos municipais gestores de políticas 

públicas confrontada com aspectos convergentes contidos na perspectiva teórica de 

Habermas sem, no momento, abranger casos específicos. Limito-me às construções teóricas 

que vêm se consolidando sobre o assunto.  

A abordagem se apresenta por dois eixos centrais: primeiro sob a perspectiva de 

espaços públicos que possibilitam que todos os atingidos por normas sociais e decisões 

políticas coletivas possam participar de sua formulação e decisão. Para tanto, são 

considerados os conselhos deliberativos e normativos cuja estrutura se dá por uma paridade 

entre a representação da sociedade civil e a do poder público, focando os conselhos 

municipais por permitirem uma reflexão mais centrada e viável dentro do estudo. Em 

segundo, como a estrutura dos conselhos em alguns aspectos coaduna com as proposições da 

teoria do discurso e com a radicalização da democracia proposta por Habermas, 

considerando, não obstante, suas limitações. 

 Para Habermas o direito não é um sistema fechado autopoiéticamente, sendo que, 

para o direito legítimo surgir de sua legalidade, este deve se alimentar da “eticidade 

democrática”, o processo democrático carrega o fardo da legitimação do direito. Isto 

pressupõe que os cidadãos devem utilizar plenamente seus direitos de comunicação e 

participação voltados para além da esfera privada, mas também para o bem comum: “é 

necessário que os cidadãos troquem seus papéis de sujeitos privados do direito e assumam 

a perspectiva de participantes em processos de entedimento que versam sobre regras de sua 

convivência”42  

 Essa proposição remete ao Estado Democrático de Direito uma função fundamental 

exercida no papel da sociedade civil e da esfera pública. De um lado a esfera pública deve se 

apresentar como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição 

                                                           
42 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit.  vol II. p.323 
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e opinião onde os fluxos comunicacionais podem ser filtrados e sintetizados de forma a 

condensarem opiniões públicas. Estas devem ser convergidas em temas específicos e 

reproduzidas através do agir comunicativo, sob uma linguagem que permite a 

compreensibilidade geral da prática comunicativa cotidiana43. Por outro lado, a sociedade 

civil, que comporta os movimentos sociais, organizações e associações, deve captar os 

problemas sociais inseridos nas esferas privadas e os transmitir para a esfera púbica política; 

i.e. “o núcleo da sociedade civil forma uma espécie de associação” capaz de 

institucionalizar os discursos, organizados de forma aberta e igualitária, para solucionar 

problemas sociais, transformando-os em questões de interesse geral dentro de esferas 

públicas44.  

 No confronto com a realidade, erguem-se imensas barreiras quanto a 

funcionabilidade prática das proposições conceituais acerca da esfera pública e da sociedade 

civil: primeiro quanto a dependência de uma cultura política fortemente enraizada na 

sociedade quanto a liberdade e participação; segundo, dentro das sociedades midiáticas, 

onde a comunicação de massas submetida ao “poder” manipula e forma a opinião pública, 

são enfraquecidos consubstancialmente os eixos que possibilitam a persuasão comunicativa 

e a devida canalização do fluxo de temas de uma esfera para a outra (público/privado), 

ocorrendo na realidade uma amplificação da esfera pública de maneira invertida com a 

publicização do privado – conforme Bauman –  no sentido de intimidades privadas de 

personalidades públicas, entre outros assuntos ocuparem o espaço dos verdadeiros assuntos 

de interesse geral45. 

 Dessa forma, um leito adequado para o desenvolvimento de uma democracia efetiva 

requer a superação dessas barreiras de forma que se possibilite o fortalecimento e a correta 

ampliação da esfera pública e da sociedade civil. Nesse contexto, os conselhos gestores de 

políticas públicas podem se apresentar como um canal de ligação público/privado viável, 

com características de uma esfera pública efetivamente participativa e democrática onde 

podem se estabelecer discussões de temas de interesse comum.  

                                                           
43 Id. Ibid. p.92 
44 Id. Ibid.  p.99 
45 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1999. 
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 Em primeiro plano, cabe salientar que os conselhos, independente de seus diferentes 

formatos e funções, são instrumentos de participação e descentralização do poder. Extraem-

se como elementos essenciais a sua organização a necessidade de uma base social concreta, 

representantes dessa base que devem possuir seus mandatos vinculados e revogáveis e o 

exercício de funções legislativas e executivas. Conforme ressalta o professor Elenaldo Celso 

Teixeira, são organizações dotadas de flexibilidade que articulam no plano funcional e 

territorial facilitando a transparência dos atos e decisões públicas e constituindo-se como um 

palco de discussões e disputas de posições políticas e ideológicas46. 

 No Brasil, dentre os conselhos consultivos e deliberativos, encontram-se variados 

formatos que se relacionam à “função” exercida pelo conselho: conforme são vinculados à 

implementação de ações focalizadas, como os conselhos gestores de programas 

governamentais; à elaboração, controle e implementação de políticas públicas, como os 

conselhos setoriais definidos por leis federais que tratam de direitos de caráter universal; os 

conselhos temáticos que tratam além de políticas públicas e ações governamentais temas 

transversais específicos; e, por último, os conselhos mais gerais que abrangem não apenas 

um, mas vários temas transversais. 

 Ao frisar os conselhos deliberativos que atuam na esfera municipal, ainda que sem 

especifica-los ou deixar de mencionar pontos mais gerais, pertinentes aos vários conselhos 

nos diversos níveis de governo, uma das indagações mais constantemente suscitada é a 

discrepância entre a finalidade para qual existem os conselhos e de fato como são realmente 

atendidas essas finalidades. Não pretendo elucidar essa questão no momento, não me 

aprofundando no assunto que limito a trabalhar num plano mais conceitual na busca de aferir 

as inserções da proposta habermasiana, o que de qualquer forma não inviabiliza a 

problematização e a menção de apontamentos pertinentes ao aperfeiçoamento dessas 

instâncias de participação democrática. 

 Sob um prisma ideal, os conselhos representam espaços públicos que gozam de 

autonomia, apresentando uma esfera pública que não é meramente estatal e independente 

das estruturas de poder. Pode-se visualizá-los como uma partilha entre o governo e a 

                                                           
46TEIXEIRA, Elenaldo Celso. Sistematização, efetividade e eficácia dos Conselhos. In: CARVALHO, Maria 
do Carmo A. A. e TEIXEIRA, Ana Claudia C. (org.). Conselhos Gestores de Políticas Públicas. São Paulo: 
Pólis, 2000. p.101 
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sociedade, um espaço de co-gestão para as decisões de políticas públicas. Por outro lado, 

outras interpretações enxergam a vinculação institucional dos conselhos ao aparelho do 

Estado como um cerceamento dessa autonomia, como exemplo pode-se apontar a exigência 

legal, presente em alguns conselhos, de homologação das deliberações e regimentos internos 

pelo chefe do executivo, afastando a perspectiva habermasiana de uma esfera pública 

autônoma. 

 De qualquer maneira a realidade se apresenta ainda muito aquém das funções 

democráticas propostas pelos conselhos. Muitas vezes os conselhos municipais são criados 

para atender as exigências formais de acesso a programas federais, repasse de verbas etc. 

sem muita estruturação e preparo da sociedade, ficando submetidos ao pleno controle dos 

prefeitos e sem interferir minimamente na cultura política dominante, do autoritarismo, do 

clientelismo e do patrimonialismo. 

 O aperfeiçoamento dos conselhos converge substancialmente aos propósitos de 

aprofundamento democrático familiares aos ideais habermasianos. Ao se apresentarem como 

aparatos mistos, seu devido funcionamento requer, como condição sine qua non, trilhar a 

independência plena dos poderes tradicionalmente constituídos, no sentido de não haver uma 

relação hierárquica de autoridade e se tornando assim uma nova institucionalidade pública 

efetivamente democrática. Ou seja, esse aperfeiçoamento requer buscar uma autonomia que 

assegure a respeitabilidade das deliberações dos conselhos e desate as restrições impostas 

pelo Estado, inclusive no aspecto econômico-financeiro, quebrando o monopólio dos 

tradicionais poderes como o governo, o parlamento, o judiciário, o poder econômico etc. 

Dessa forma, o poder do conselho não decorre meramente de lei, mas do debate público de 

diferentes atores que através de discursos racionais, sustentam argumentos, explicitam 

interesses e conduzem a negociação de políticas, normas e ações através de um possível 

entendimento democrático.  

 Posto que os conselhos buscam tornar o aparelho estatal mais permeável e sensível as 

demandas éticas das atuais sociedades, sobretudo pela lógica da cidadania – e não substituir 

o Estado – a legitimidade de seu caráter deliberativo remete a consideração de dois pontos: a 

legitimação dos conselheiros que decorre da vinculação estreita entre a sociedade e a 

entidade representada, principalmente pelo processo de interlocução que pode ser 

desenvolvido com a população através dessas entidades. E a publicização dos debates no 
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interior dos conselhos junto ao funcionamento de espaços abertos e plurais que podem servir 

de instâncias críticas em relação às deliberações realizadas por esses47. É fundamental 

também, que o cidadão, individualmente concebido, possa ser inserido dentro desse 

mecanismo de participação, assegurando a ele a possibilidade de expressão e de defesa de 

interesses. 

 Os conselhos são frutos de uma transição de regime político onde novos atores 

ganham voz. Entra em cena a sociedade civil, representada pelos movimentos sociais, 

entidades profissionais, ONGs, associações etc. que passam a ter influência direta e 

participação na formulação e execução de políticas públicas48. A emergência da sociedade 

civil como canal de expressão das demandas sociais e decodificadora dessas demandas para 

o interesse geral,  encontra nos conselhos condições de realização desses papéis. Contudo 

isso requer primeiramente o fortalecimento de uma cultura de participação, principalmente 

de educação cidadã para toda sociedade, fortalecendo a sociedade civil organizada. Segundo, 

a capacitação política e técnica dos conselheiros de forma a superar as assimetrias que a 

paridade governo/sociedade apresentam. E terceiro, obviamente desconsiderando inúmeros 

outros obstáculos que a realidade apresenta aos conselhos, é tornar os conselhos efetivos e 

consolidados, de forma que possam: intercambiarem informações (articulação entre 

conselhos, conferencias etc.), serem reconhecidos pela população como uma instância 

efetivamente democrática de defesa do interesse público, propor deliberações normativas e 

políticas públicas novas e fazer com que essas sejam implementadas na sociedade.                   

 Dentro dessa perspectiva, os conselhos apresentam pontos convergentes à teoria 

discursiva. Considerando aqui num plano ideal, os conselhos possuem como instrumento de 

sua funcionabilidade o discurso argumentativo: uma norma, ação ou política pública 

deliberada só pode ser considerada válida se passar por um processo discursivo que busca o  

consenso (a justificação sob o ponto de vista de terceiros – princípio U) democrático entre os 

participantes conselheiros. É factível também, a possibilidade de uma devida abertura do 

discurso para a apresentação de interesses de todos os afetados pelas decisões, ainda que não 

votem como conselheiros.  

Outro ponto de destaque é que a estrutura que representa os conselhos apresenta um 

meio importante quanto à devida ampliação do espaço público. Isso se dá à medida que 

                                                           
47 Id. Ibid.pag.107 
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esses novos espaços congregam diferentes segmentos da população, possibilitando sua 

articulação, troca de informações, aprendizado das questões efetivamente públicas, criam 

conceitos e formam opiniões, possibilitando, também, a transmissão desses conceitos a 

outros segmentos da sociedade (dimensão educativa).  

Ressalta-se também, apesar da possibilidade normativa dos conselhos ser infra-legal 

(apenas regulamenta leis de forma mais restritiva), é aberto um canal de discussão acessível 

na regulamentação e implementação de normas a aqueles que terão a suas vidas afetadas por 

elas. É uma perspectiva reduzida, uma vez que para uma norma ingressar no ordenamento 

jurídico, além da necessária conformação com as normas hierarquicamente superiores e a 

obediência aos limites constitucionais, é necessário ser oriunda, ou ao menos passar pelo 

processo legislativo constituído na perspectiva representativa de democracia; ou seja, pelo 

Congresso e pelo Senado, pelas Assembléias Legislativas ou pelas câmaras de vereadores, 

para sair da esfera política e se acoplar no ordenamento jurídico. Nesse sentido, embora uma 

Deliberação Normativa tenha efeito de Lei, é infra-legal. De qualquer modo, fica ressaltada 

a importância de espaços plurais de discussão que podem normatizar condutas sociais de 

forma amplamente democrática, regulamentando as leis já existentes de acordo com a 

realidade local, o que significa tornar a lei mais aplicável e conhecida dentro da vida social.  

 

2.5 - Considerações, Críticas e Correções ao Modelo Discursivo 

 

Não há necessidade de grandes esforços para convergir pontos fundamentais da  

perspectiva democrática de Habermas com o modelo democrático dos conselhos, embora 

sua teoria parta de uma perspectiva muito mais ampla e o seu modelo de “espaço público” 

seja muito mais autônomo e capilar, comparado às interações entre Estado e sociedade dos 

conselhos, entre outras inúmeras divergências que podem também, sem grandes esforços, 

serem encontradas. Contudo não há pretensão de adequar modelos e teorias à realidade, 

tomando-os apenas, e sobre alguns aspectos, como norte da pesquisa, conforme outrora dito. 

De qualquer forma, algumas considerações são cabíveis e bem vindas. 

No que diz respeito ao Direito, a teoria de Habermas propõe um nexo interno, não 

casual, entre a democracia e o Estado de Direito. Ao considerar a complexidade da 

                                                                                                                                                                                   
48 Id. Ibid.pag.115 
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sociedade contemporânea – essencialmente pluralista – Habermas percebe que a legitimação 

do direito, de uma maneira ideal, só se concebe através do processo democrático, pois 

apenas esse garante a autonomia privada e pública dos sujeitos do direito. Ou seja, o 

processo democrático, permite que os direitos sejam formulados de maneira adequada, uma 

vez que os afetados pela imposição política desses direitos, foram esclarecidos em 

discussões públicas sob a sua relevância e esses direitos são conseqüência de um consenso 

mediatizado por discussões regradas.                             

 Desta forma, as pretensões de legitimidade democrática do direito, dão margem a 

interessantes idealizações e análises quanto a realidade. Habermas parte do pressuposto de 

cidadãos conscientes e civicamente ativos que agem pelo entendimento solidário e não pelo 

interesse pessoal. Essa é uma realidade muito diferente da brasileira (e do mundo) que 

carece substancialmente de uma educação cidadã e que se estrutura num sistema 

democrático anômalamente representativo e num sistema judiciário supostamente 

tradicionalista e essencialmente corruptível a interesses obscuros. 

 Considerando existirem espaços públicos que deliberam e gozam de certa autônomia 

e independência dos poderes constituídos, como o formato idealizado de conselhos, onde, 

para além do processo legislativo convencional, partindo de cidadãos esclarecidos, poderiam 

produzir um sistema de normas mais legítimas e socialmente adequadas (ainda que infra-

legais), abrindo-se à possibilidade (ainda não experimentada) de afastarmo-nos de um 

conveniente sistema de normas imposto ou importado, muitas vezes inadequado 

socialmente, conforme a realidade nos mostra. 

Por outro lado chegaríamos a um ponto onde o projeto de Habermas não apenas 

exige uma convergência de interesses individuais com o bem comum, através de uma 

comunicação perfeita entre os indivíduos, mas também que esses indivíduos quebrem a 

inércia e tomem partido das questões públicas que lhe são pertinentes. 

Para proposta ideal de Habermas, ao aspirar nos seres humanos uma perfectibilidade 

comunicacional e que os seus interesses egoísticos sucumbam diante dos interesses 

solidários ou sejam ao menos convergentes, talvez se faça necessário mais do que uma 

tradição, cultura, costumes, educação e meios propícios... Ampara-se numa idéia não 

contingente de ser humano e de racionalidade, que torna excessivamente idealista sua 

proposta e impossível de correlacionar com a História.  
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 De qualquer maneira, algumas correções e adequações ao modelo  discursivo 

habermasiano, sobre aspectos teóricos, podem ser traçadas no intuito de adequar suas 

propostas à realidade brasileira, latino-americana e, no caso concreto, à etapa estrutural e 

instrumental da abordagem sobre conselhos. Para tanto utilizo sucintamente os 

apontamentos de Leonardo Avritzer e Sérgio Costa49 e complemento com a minha 

interpretação. 

Os autores apontam a insuficiente consideração da teoria habermasiana na 

importância de determinados grupos sociais na construção e ampliação da democracia, como 

no caso dos denominados “New Publics”: os públicos subalternos que ao denunciarem os 

“vícios de origem” dos espaços públicos nacionais, constituem, não apenas forças de 

desestabilização sistémica, mas de democratização e ampliação da política nacional. Ao lado 

do crescimento incontrolado da grande mídia, da penetração da cultura pela lógica do 

mercado, ocorre concomitantemente a criação de novos públicos e novos locais de críticas 

de comunicação – subculturas, movimentos sociais, microespaços alternativos – que não se 

restringem à esfera cultural do comportamento, pressionam por mudanças no padrão da 

comunicação pública e podem gerar modificações duradouras mesmo na política 

institucionalizada. 

   Outro grupo social que deve ser considerado são os “ Diasporic Publics”: a 

contracultura do atlântico negro não se limita a um repertório de manifestações artísticas e 

culturais, dissociadas da política, mas como um discurso filosófico que reinterpreta a 

modernidade e reconta sua história na perspectiva de quem sempre esteve excluído das 

narrativas tradicionais. O que não pode se limitar à cultura negra, mas todas aquelas etnias 

em situações similares de produção cultural e que também são subjugadas, como os índios e 

as comunidades tradicionais.     

Nesse sentido, a correção do modelo discursivo implica na necessidade de se 

construir estruturas específicas de captação dos interesses de públicos subalternos. É 

apontada também o risco implícito da ênfase no modelo discursivo na comunicação verbal, 

situação quase inescapável no caso dos conselhos. O espaço público deve se mostrar poroso 

a outras formas de comunicação não verbal, para não correr o risco de reproduzir o poder 
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daqueles que historicamente dominaram o processo de produção do discurso verbal, o que 

na realidade dos conselhos, conforme veremos não é algo facilmente realizável. 

Outro apontamento pertinente se encontra no “Deliberative Publics”, partindo da 

crítica ao modelo discursivo em negligenciar as necessidades de ampliação dos mecanismos 

institucionalizados de formação da vontade política (a sociedade civil influencia 

politicamente, mas não participaria diretamente do processo de decisão). O processo político 

deve promover a deliberação, transparecendo o exercício do poder e aumentando a 

possibilidade de decisões corretas (válidas, justas ou verdadeiras). 

Entretanto, o ponto mais importante é que a teoria de Habermas parte do consenso 

fundado como forma de construção da realidade social e como ideal a ser atingido. Não só 

há a real possibilidade de “consenso” devido a nossa capacidade racional, como ele está 

intrínseco à formação da realidade vivida. Na perspectiva desse estudo esse ponto diverge do 

mundo real, principalmente considerando a dinâmica da sociedade civil, dos movimentos 

sociais e na construção das identidades, onde o conflito (dissenso) é muito mais 

representativo na formação da realidade social e na ampliação dos direitos de participação 

do que o consenso. Nesse caso se faz necessário compreender, ainda que superficialmente, 

propostas que incluem o dissenso como parte fundamental da realidade vivida.  

 

3 - Conflito, Identidade e Estabilidade Sistêmica na Dinâmica dos Movimentos Sociais   

 

 Embora esse seja um assunto que se liga apenas transversalmente a alguns aspectos 

do tema estudado, sobretudo no foco dos conflitos sociais e na dimensão subjetiva dos 

conselheiros e suas identidades, acredito ser importante abordá-lo com finalidades 

elucidativas e complementares dos aspectos téoricos/conceituais do estudo. 

Como o assunto, que agora adentro, foca conflitos sociais, principalmente nas 

perspectiva dos movimentos e das identidades, tratando, na visão de um dos autores, de 

aspectos psicológicos de uma formação moral identitária, cabe esclarecer que, de fato, o 

trabalho não objetivou contemplar uma pesquisa antropológica muito aprofundada e 

descritiva sobre os conselheiros e suas identidades. Pelo menos, não além do que foi 

interpretado nas entrevistas qualitativas, nas representações ideológicas dos discursos 

recortados, nos inúmeros diálogos informais e na convivência de alguns anos com as 
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pessoas (conselheiros). Há poucos parâmetros cientificamente criteriosos nesse aspecto da 

pesquisa, com mais liberdade para as percepções e as intuições que se mostraram 

suficientes. 

Outro ponto de esclarecimento é que, conforme visto, os movimentos sociais, a 

sociedade civil organizada e os cidadãos (não os concebendo como convergentes 

necessariamente), que atuam como vetores de interesses dentro da realidade recortada (os 

conflitos no interior dos conselhos) são apenas um dos grupos de atores, dentre os outros 

que representam outros interesses e que também são abordados (representantes do poder 

público, do poder econômico etc.). Mas, dada atuação substancial desses vetores nos casos 

estudados, reforço a pertinência dessa abordagem na compreensão do estudo.      

  A presente análise busca enfocar alguns pontos essenciais das propostas de Aberto 

Melucci e de Axel Honneth50 no intuito de se co-relacionar a interpretação de ambos no que 

tange dois pontos essenciais às suas teorias: a identidade e o conflito , buscando delimita-los 

e dimensiona-los na perspectiva dos autores.        

 

3.1 - A Perspectiva de Melucci: Movimentos Sociais, Ação Coletiva e Identidade 

Construída  

 

  Ao propor uma “Teoria dos Movimentos Sociais”, Alberto Melucci indaga sobre 

como a questão, de uma forma geral, é abordada considerando as interpretações mais 

recorrentes da tradição sociológica. Ao atentar para a complexidade dos movimentos, queda-

se insuficiente analisá-los sob a perspectiva de uma estrutura definida e homogênea, 

enquanto um fenômeno coletivo que se apresenta exteriormente integrado em suas 

demandas, sem atentar para um interior, muitas vezes, heterogêneo em seus significados, 

organizações e formas de ação. Por outro lado, uma redução dos movimentos sociais aos 

efeitos de uma situação histórica propícia ou de determinada conjuntura que corrompa as 

normas ou valores compartilhados desencadeando em ações coletivas, não capta como se 

forma um sujeito coletivo da ação e nem como esse se mantém. Dessa forma, o agir coletivo 

não se reduz ao “momento histórico” e nem às crenças dos atores em objetivos comuns ou 
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valores partilhados, o que propõe uma superação de análise epistêmica do agir coletivo 

como um dado unitário e passa a percebê-lo como um dado complexo, heterogêneo. 

 Por essa concepção um fenômeno de ação coletiva não pode ser apreendido de forma 

global, ou seja, um movimento social é um objeto construído por uma análise que o 

decompõe segundo o sistema de relações sociais ao qual a ação faz referência e as 

orientações que tal ação assume. Nesse sentido um movimento não é apenas resposta a uma 

crise do sistema – disfunção nos mecanismos de adaptação, desequilíbrio entre subsistemas, 

dificuldade de integração, entre outros processos de desagregação – que possibilita 

enquadrar a ação coletiva como uma patologia social. Mas um conflito – que pode decorrer 

de uma crise do sistema – expresso na luta entre atores pelo controle de recursos essenciais 

de interesse comum. 

 Contudo, não podemos reduzir o movimento social a uma ação coletiva que 

manifesta um conflito antagonista sem identificar o “ator coletivo” a uma solidariedade 

específica e sem que esse conflito rompa com os limites da compatibilidade do sistema de 

referência, ou seja, ocorra desagregação da ordem estabelecida. As ações propõem 

modificações que o sistema não é capaz de tolerar sem ter que transformar a sua própria 

estrutura.       

 Melucci estabelece três tipos de conduta em que os movimentos sociais podem se 

encaminhar:  a) movimento reivindicativo – o conflito e a ruptura das regras que ocorrem 

dentro de um sistema organizativo, onde as reivindicações se dão na perspectiva dos papéis 

e funções dentro do sistema e a forma como estes são distribuídos e divididos, demandando 

uma distribuição distinta da estabelecida quanto aos recursos e ao funcionamento do aparato, 

atingindo o patamar da produção das normas, ou seja, o poder organizacional do sistema 

(por exemplo: defesa das vantagens de uma categoria, mobilização de trabalhadores 

marginalizados, etc). b) movimento político – o conflito se dá através da ruptura dos limites 

de um sistema político, buscando a ampliação na participação das decisões numa tentativa 

de equilibrar o jogo político que privilegia determinados interesses, ou interesses de alguns 

grupos sobre outros. Há a extensão da participação política para além da prevista no sistema. 

c) movimento antagonista – o conflito atinge a produção de recursos de uma sociedade, ou 

seja, o conflito presente na ação coletiva se estabelece não apenas contra o modo pelo qual 
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os recursos são produzidos, mas os objetivos da produção social e a direção do 

desenvolvimento.   

Essas definições não são apresentadas de maneira estanque, por ser uma categoria 

mais abstrata, o movimento antagonista pode perceber ações dentro dos sistemas 

organizativos e através das formas de representação e de decisão política, ou seja, englobar 

as demais categorias, o que se faz necessário no caso concreto, possibilitando uma base 

instrumental e impedindo que o movimento se “fragmente”. Contudo, é ressaltada a 

importância das distinções estabelecidas em dois sentidos: primeiro, pelo fato de que “os 

grupos dominantes em uma sociedade tendem a negar a existência de conflitos que atingem 

a produção e apropriação dos recursos sociais. No máximo reconhecem problemas 

reivindicativos ou políticos e tenta continuamente reduzir cada problema conflitivo dentro 

desses limites”51. Segundo, é ressaltada a importância de se reconhecer que nem toda ação 

coletiva é portadora de conteúdos antagonistas. 

Cabe salientar, também, que o autor expõe uma gradação de complexidade acerca 

das diferentes condutas dos movimentos sociais, ou seja, ao passar de um movimento 

reivindicativo, para um movimento político até um movimento antagonista são avaliadas 

variações em algumas dimensões como: um conteúdo simbólico crescente (um conflito 

antagonista chega a atingir os fundamentos culturais de uma sociedade), diminuição da 

possibilidade de negociação (os objetivos e formas de ação dos movimentos antagonistas 

são menos negociáveis com a ordem existente), reversibilidade decrescente dos conflitos, 

entre outros. 

Os movimentos sociais devem ser compreendidos como um sistema de ações, 

empreendidas pelos atores dentro de seus objetivos, recursos e limites, através de 

investimentos organizados que delimitam e direcionam o agir comum na concretização das 

metas estabelecidas. “Os atores formam um ‘nós’ colocando em comum e ajustando 

laboriosamente três ordens de orientações”52, que se sustentam por três eixos – fins, meios e 

ambiente –  respectivamente: aquelas relativas aos fins da ação, isto é, o sentido que a ação 

tem para o ator; relativa aos meios, ou seja, às possibilidades e aos limites da ação; e, 

relativas às circunstâncias do ambiente, isto é, o campo no qual a ação se realiza. Esse 
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entendimento configura o sistema multipolar da ação coletiva, sustentada por três vetores 

interdependentes e em tensão entre eles, que operam graças à capacidade do ator de percebe-

los e integrá-los em um sistema de orientação que conduzem a ação. 

Partindo de uma perspectiva do conflito em termos de relações sociais (sem 

estabelecer uma dimensão originária, reducionista, que impossibilitaria explicar a ação 

social a partir de relações sociais), o autor busca um espaço analítico para poder fundar as 

relações sociais antagonistas (como nasce um conflito antagonista). Busca uma teoria da 

produção que rompe com a equivalência entre produção e relações econômicas, ligando-a a 

uma relação com os objetos. Ou seja, a definição de produção social é a formação ou 

transformação de objetos através da aplicação de certos meios de produção a uma matéria-

prima, no interior de determinadas relações sociais (uma forma de ação, uma matéria prima, 

os meios de produção e uma relação social). 

Essa análise remete de um lado uma vinculação não ideologizada (não é a expressão 

pura de uma vontade ou de uma essência) da produção a fatores naturais (matéria-prima), e 

de outro, estabelece a produção como uma modificação do ambiente dotada de sentido e de 

relações, mediadas simbolicamente. Nesse sentido a produção é uma relação social que 

implica o reconhecimento recíproco da identidade dos produtores e dessa forma possibilita a 

troca, ou seja, à medida que se podem reconhecer os próprios produtos e há uma 

reciprocidade de reconhecimento que permite a troca, pode-se estabelecer, nesse sentido, 

que uma teoria da produção social comporta uma teoria da identidade.          

O surgimento de grupos antagonistas é percebido quando ocorre a ruptura da 

reciprocidade no reconhecimento entre os atores que participam da produção de recursos 

sociais fundamentais, isto é, onde há uma separação entre produção e reconhecimento (os 

grupos não se reconhecem acerca da produção) e separação entre apropriação e orientação 

(formas de apropriação diferenciadas e segregação das referências identitárias). Os grupos 

passam a disputar o controle dos recursos num sentido amplo que pode englobar a forma 

como se dá a produção, seus objetivos, a quem ela atende e qual o sentido do 

desenvolvimento, o que só pode ser constatado num caso específico. A forma como ocorre a 

ruptura entre produção e reconhecimento, segundo o autor, só pode ser constada mediante 

contextualização histórica  e análise antropológica comparada. 
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Esse confronto, que opõe os grupos que produzem os bens fundamentais de uma 

sociedade, repercute um antagonismo estrutural dentro do sistema que assume um alto custo 

e o risco de desintegração do próprio sistema (excluindo-se fatores externos). Esse fato, 

remete a um controle através de processos integrativos que desempenham a tarefa sistêmica 

de contenção a uma ameaça estrutural, ou seja, garantam a preservação do sistema. Por outro 

lado essa função de integração ocorre, também, para preservar a ordem dos interesses 

dominantes – daí o poder ser por excelência uma função de integração – atuando para 

preservar o desequilíbrio que define as relações de produção através de mudanças 

adaptativas que mantém compatibilidade com as relações sociais dominantes. 

Segundo o autor, a intervenção para manter um sistema nos seus níveis de 

“compatibilidade” gera contradições dentro do próprio sistema. Essas “contradições” são 

compreendidas como incompatibilidades que podem se dar em dois níveis: de partes ou 

elementos dentro do sistema que comprometem a estrutura do próprio sistema (ou de parte 

dele); ou pela interferência de outro(s) sistema(s) que ameaça(m) a sua estrutura. Os fatores 

de ativação dos movimentos sociais e das outras formas de ação coletiva são exatamente a 

incompatibilidade entre elementos no interior de certo sistema específico, ou 

incompatibilidade entre sistemas diversos. Essas incompatibilidades, por sua vez, são 

geradas pelas intervenções integrativas sobrecarregadas pela busca da manutenção dos 

interesses dominantes. Quando ocorrem os movimentos sociais, são produzidas novas 

contradições que obrigam o sistema a responder com novas adaptações, mudanças internas, 

quando este consegue superar as pressões conflituais; ou, caso as pressões obriguem a 

modificar o conjunto dos seus elementos e das suas relações, se produz uma mudança de 

estrutura.  

Um fator preponderante de compreensão dos movimentos sociais implica na 

observância a sistemas de ação que expliquem a complexidade do ator. Diante da 

perspectiva que este é capaz de avaliar, decidir e perceber as possibilidades e limites 

oferecidos pelo meio, a ação social é percebida como algo construído, que o autor define 

como “identidade coletiva”. Essa identidade coletiva não é interpretada como uma espécie 

de essência do movimento, um dado existente, mas uma produção dos vários indivíduos 

acerca das orientações da ação, dentro do campo de oportunidades e de vínculos em que ela 

se apresenta, é um processo que deve ser constantemente ativado para tornar possível a ação. 
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Nessa concepção a identidade coletiva é algo construído e negociado de forma a se 

tornar interativa e compartilhada, possibilitando ativar as relações que ligam os atores. Seu 

processo de construção requer observar as condições dos atores – a pluralidade de 

orientações, sua complexidade interna, sua relação com o ambiente – de forma a possibilitar 

a base para a construção das expectativas e para o cálculo dos custos e benefícios da ação, 

motivando desta forma a ação. 

 

 3.2 - A Perspectiva de Honneth: Reconhecimento, conflito e construção moral 

 

 O ponto de partida de Honneth perpassa a idéia de construir uma coletividade ética 

como conseqüência de uma “luta por reconhecimento”. A proposta seria de uma atualização 

sistemática que daria continuidade ao propósito inicial do jovem Hegel, uma reinterpretação 

da doutrina hobbesiana do estado de natureza nos termos da teoria da intersubjetividade. É 

apontado como problema central da teoria do reconhecimento hegeliana o fato dessa ser 

construída em premissas metafísicas; i.e. ao reconstruir o processo de formação ética do ser 

humano como um processo que, através do conflito, é possível realizar um potencial moral 

estruturado nas relações comunicativas, Hegel o fez exclusivamente pela abstração racional, 

não há efetivamente materialidade, não houve a experiência do conflito. 

 Diante de uma perspectiva de mundo onde o empírico é essencialmente relevante, o 

ponto fraco de Hegel está exatamente no fato de não conceber o processo de formação como 

um processo intramundano, a metafísica fragiliza sua teoria e a ausência de experiências a 

torna uma mera divagação filosófica. Diante dessa análise o autor se preocupa em 

estabelecer um contato com as ciências empíricas para reviver as teorias de Hegel e afastá-

las da metafísica desencarnada. 

 A proposta de retomada da teoria de Hegel é colocada como uma teoria social de teor 

normativo, não especulativo, diferente das teorias das instituições e de uma concepção moral 

ampliada. Para essa tarefa é necessário enfrentar algumas questões: primeiro, é preciso 

constatar se a hipótese de Hegel de uma seqüência ordenada de etapas de reconhecimento 

pode resistir a considerações empíricas; segundo, a possibilidade de se atribuir às formas de 

reconhecimento recíproco experiências correspondentes de desrespeito social; e terceiro, se 
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podem ser historicamente e sociologicamente comprovadas as idéias de que essas formas de 

desrespeito social foram fontes motivacionais de confrontos sociais. 

 Para solucionar as questões, Honneth busca uma teoria que constitui uma ponte entre 

a idéia original de Hegel e a situação intelectual contemporânea e lança mão da psicologia 

social de George Herbert Mead, considerando que seus escritos permitem traduzir a teoria da 

intersubjetividade em uma linguagem pós-metafísica, propondo bases naturalistas para teoria 

hegeliana. 

 Mead possui uma teoria, assentada em fortes pressupostos teóricos, que transmite a 

idéia de que os humanos devem a sua identidade às expectativas de reconhecimento 

intersubjetivo. Ele compartilha com Hegel a gênese social da identidade do EU, onde a luta 

por reconhecimento constitui o ponto central de uma construção teórica para explicar a 

evolução moral da sociedade, estabelecendo uma crítica ao atomismo contratualista. 

 Partindo da questão de como a pesquisa psicológica pode ter  acesso ao psíquico, seu 

objeto específico, Mead o define como, de certo modo, “a experiência que um sujeito faz 

consigo próprio quando um problema que se apresenta, praticamente o impede de um 

cumprimento habitual de sua atividade”.53 Nesse sentido, é gerado um impulso conflitante 

da ação, no que tange à insuficiência do conceito de psíquico em não captar que a ação 

instrumental pode levar a um mal entendido e como conseqüência uma insuficiente 

avaliação da sociedade. É necessário elaborar um conceito de ação que tenha como cerne a 

reflexão sobre a própria ação: “do que meu gesto significa para o outro, eu posso me 

conscientizar ao produzir em mim mesmo, simultaneamente, seu comportamento de 

resposta”.54  

 Essa questão que Mead expõe, esta relacionada com a formação da autoconsciência 

que se liga ao desenvolvimento da consciência de significados, abrindo o caminho para a 

experiência individual. Através da capacidade de suscitar em si o significado que a própria 

ação tem para o outro, abre-se para o sujeito a possibilidade de considerar a si mesmo como 

um objeto social das ações de seu parceiro. Essa proposta desencadeia em duas categorias 

conceituais fundamentais da concepção intersubjetiva da autoconsciência humana: a 

formação do ME e do EU, onde o ME, representa a “imagem que o outro tem de mim” e o 
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EU, a “instância da personalidade responsável pela resposta criativa dos problemas 

práticos”. 

 Honneth sustenta o modelo de Mead como base empírica para Hegel por dois pontos 

principais: como sustentação de sua teoria ao indicar um mecanismo psíquico que torna o 

desenvolvimento da autoconsciência dependente da existência de outro sujeito; e, ao apontar 

para intersubjetividade na formação da consciência, avança na construção da identidade 

prático-moral do sujeito, transferindo a distinção entre EU e ME, para dimensão normativa 

do desenvolvimento individual, ou seja não mais se refere ao comportamento, mas a normas 

morais. 

 A diferenciação nos conceitos de EU e ME, que se dão na personalidade do 

indivíduo como parceiros de um diálogo, podem ser colocados de forma que: o primeiro 

representa uma auto-imagem cognitiva, responsável pela resolução cognitiva de problemas; 

e o segundo representa uma auto-imagem prática, colocando-se na perspectiva normativa do 

parceiro de interação. 

 Para explicar a formação da identidade humana, utilizando-se desses conceitos, 

Mead ilustra essa direção evolutiva geral, recorrendo as duas fases da atividade lúdica 

infantil, primeiro a etapa do play, a criança comunica consigo mesma imitando o 

comportamento de um parceiro concreto da interação e depois reage a isso 

complementariamente na própria ação; segundo a etapa do game, onde a criança representa a 

si mesma, simultaneamente, a expectativa de comportamento de todos os seus companheiros 

de jogo, para poder perceber o seu próprio papel no contexto da ação funcionalmente 

organizada. 

 Pode-se aferir a diferença entre as duas etapas, no grau de universalidade das 

expectativas normativas de comportamento que a criança tem de antecipar em si mesma: 

“no primeiro caso, é o padrão concreto de comportamento de uma pessoa social que serve 

de referência, no segundo caso, ao contrário, são os padrões socialmente generalizados de 

comportamento de todo um grupo que devem ser incluídos, na própria ação como 

expectativas normativas, exercendo uma espécie de controle”. 55  

 Desta forma se estabelece o “conceito de outro generalizado”, ou seja, a ampliação 

dos parceiros de interação. Conforme no game, o participante deve ter em si mesmo a 
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atitude de todos os outros participantes. Quando o sujeito aprende a generalizar em si 

mesmo as expectativas normativas de um número cada vez maior de parceiros de interação, 

chegando à representação das normas sociais de ação, é adquirida a capacidade abstrata de 

poder participar das interações normativamente reguladas de seu meio. Sendo que, as 

normas interiorizadas, mostram ao sujeito quais são as expectativas que pode dirigir todos os 

outros, i.e. quais as obrigações devem ser cumpridas justificadamente em relação aos outros. 

 Desta forma estabelece-se a conceituação sobre reconhecimento, onde, o sujeito, 

quando aprende a assumir as normas sociais de ação do “outro generalizado”, 

hipoteticamente alcança a identidade de um membro socialmente aceito em sua coletividade, 

empregando-se então para essa relação intersubjetiva o conceito de “reconhecimento”. Na 

medida em que a criança em desenvolvimento reconhece seus parceiros de interação pela 

via da interiorização de suas atitudes normativas, ela própria pode saber-se reconhecida 

como um membro de seu contexto social de cooperação56. Nesse sentido é gerado o auto-

respeito. 

 A inserção do EU na formação da identidade em contraposição ao ME, proposta por 

Mead e não atingida por Hegel, faz surgir a noção de que o EU reage à coletividade podendo 

ocasionar mudanças em suas reações. O atrito interno entre o EU e o ME representa as 

linhas gerais do conflito que deve explicar o desenvolvimento moral dos indivíduos e das 

sociedades, ou seja, as normas incorporadas para o ME são constantemente ampliadas pelo 

EU conferindo expressão social a sua impulsividade e criatividade. Esta dinâmica de 

ampliação buscada pelo EU, muda as estruturas de reconhecimento e como tal faz com que 

ocorra a evolução social. 

 Segundo o autor, a intensidade das divergências morais presentes no processo da 

vida social, passam a recobri-la com uma rede de ideais normativos, com um movimento 

que constitui o processo de evolução social. Essa idéia “contem a chave teórica para um 

conceito de evolução social que propicia à idéia hegeliana de uma luta por reconhecimento, 

de modo surpreendente, uma base na psicologia social.”57 Contudo, diferentemente de 

Hegel, Mead apresenta um quadro evolutivo, onde as forças que impelem reiteradamente, 

inovando o reconhecimento são representadas pelas camadas incontroláveis do EU que só 

podem se exteriorizar livre e espontaneamente quando encontra o assentimento de um outro 
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generalizado. Nesse sentido cria-se a necessidade de uma ampliação na relação do 

reconhecimento jurídico. 

 Partindo dessa concepção, o autor objeta tornar a teoria de Hegel o fio condutor de 

uma teoria social de teor normativo, com o propósito de esclarecer os processos de mudança 

social, dentro de pretensões normativas, estruturalmente inscrita nas relações de 

reconhecimento recíproco. Para isso, observa a importância dos processos no interior da 

práxis social, ou seja, deve-se remeter essa hipótese evolutiva às lutas moralmente 

motivadas de grupos sociais, a tentativa coletiva de estabelecer institucional e culturalmente 

formas ampliadas de reconhecimento recíproco. 

 Nesse ponto, Honneth, avança com relação a Hegel e Mead, inserindo na “luta por 

reconhecimento” a necessidade de se observar um contexto histórico, de encontrar de forma 

sistemática as formas de desrespeito que se tornam experenciáveis para os atores sociais e 

incluir uma tipologia fenomenológica tornando o fenômeno empiricamente controlável. 

Dessa forma, busca uma justificação para a tripartição “amor, direito e solidariedade”. 

 Primeiramente, quando se trata do amor, utilizando-se de parâmetros da psicologia 

infantil, constata-se “um ser-si-mesmo em um outro”. No processo de individualização da 

criança de sua mãe, resultando em manifestações agressivas, ocorre uma luta por 

reconhecimento, fato este traduz que nas relações sociais de afeto e amor, também ocorre 

essa luta, e através desta, é gerada uma auto-realização que é fundamental para que se atinja 

o reconhecimento nas demais esferas. 

 Posteriormente é tratada a questão do direito, que se coloca da seguinte maneira: qual 

a importância de que os sujeitos se reconheçam reciprocamente em sua imputabilidade 

moral; buscando responder a essa questão através de análise conceitual empiricamente 

embasada. Com a passagem para a modernidade os direitos individuais desligam-se das 

expectativas concretas dos papéis sociais e passam a pertencer, em igual medida, a todos os 

homens e não mais conforme a estima social. Ou seja, há um desacoplamento entre estima 

social e reconhecimento jurídico, que remete a uma análise quanto ao reconhecimento 

jurídico que se liga à noção de capacidade e propriedade. 

 Isso remete a uma definição de capacidade que se estabelece quando os sujeitos se 

respeitam mutuamente, se reconhecendo como pessoas de direito. Nesse sentido a posse e o 

                                                                                                                                                                                   
57 Idem, Ibidem p.142 
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exercício da capacidade universal “própria do ser humano” devem ser garantidos através de 

uma nova forma de legitimação. 

 A estrutura do direito moderno está ligada a essa nova forma de justificação, uma 

ordem jurídica é considerada justificada, dessa forma contando com a disposição individual 

para a obediência das normas, na medida em que é capaz de reportar-se ao assentimento 

livre de todos os indivíduos inclusos nela. Nesse sentido, a necessidade de supor os sujeitos 

como capazes de decidir racionalmente e autonomamente sobre questões morais, torna-se o 

cerne da questão, senão, não seria possível, em algum momento, os sujeitos terem acordado 

reciprocamente acerca de uma ordem jurídica. Assim, a comunidade jurídica moderna 

assenta-se na idéia de um acordo racional entre indivíduos em pé de igualdade para fundar a 

imputabilidade moral a todos os seus membros. 

 Nesse sentido constata-se um aspecto procedimental da teoria na qual nenhuma 

propriedade pode ser definida de forma acabada e a capacidade para agir autonomamente 

com discernimento racional será constituída através de um procedimento de um acordo 

racional. Nesse sentido, as definições das propriedades que caracterizam o ser humano como 

pessoa depende dos pressupostos subjetivos que capacitam a participação numa formação 

racional da vontade: “quanto mais exigente é a maneira pela qual se pensa um semelhante 

procedimento, tanto mais abrangentes devem ser as propriedades, que tomadas em 

conjunto, constituem a imputabilidade moral de um sujeito”.58 As capacidades se modificam 

na medida em que os sujeitos não se respeitam como pessoas de direito, sendo que essas 

capacidades somadas às propriedades colocam os sujeitos em condição de agir e isso se 

relaciona com uma medida mínima de formação cultural e segurança econômica. 

 Por último, cabe destacar a solidariedade, onde o autor começa abordando distinções 

entre sociedades estamentais, onde a solidariedade se liga a honra, numa estrutura de 

reconhecimento fechada; das sociedades pós-tradicionais onde incluem-se conceitos como 

prestígio e estima social. A partir da luta da burguesia a estrutura organizativa do padrão das 

relações sociais de solidariedade passou-se por dois processos importantes, o primeiro 

refere-se à universalização jurídica da honra igual à dignidade; e o segundo à privatização da 

honra até tornar-se integridade. 

                                                           
58 Idem, Ibidem p.186 
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 Nas sociedades modernas, destaca o autor, as relações de estima social estão sujeitas 

a uma luta permanente na qual os diversos grupos procuram estabelecer como mais elevado 

suas formas de vida, por meios da força simbólica. Essa luta é de certa forma estabilizada 

através das atenções públicas despertadas pelos movimentos sociais que demandam da 

esfera pública observância às capacidades e propriedades representadas por eles de modo 

coletivo e, dessa forma, conseguem elevar a reputação de seus membros.   

                                              

3.3 - Sobre Conflito e Identidade  

 

Não pretendo, na tentativa de estabelecer relações entre as duas análises da 

sociedade, criar uma espécie de quadro comparativo que estabeleça convergências e 

divergências acerca das duas teorias. Objetivo, apenas, delimitar alguns pontos 

interpretativos que decorrem de ambas perspectivas de se conceber os conflitos e as 

identidades que se perfazem na realidade social. 

A perspectiva de Melucci, que se propõe a construir uma “teoria do movimento 

social”, se apresenta fundamentalmente “sistêmica”, ainda que exalte a perspectiva dos 

atores/indivíduos e sua importância , ele estabelece a sociedade como um sistema, ou uma 

rede de sistemas, que se dividem em subsistemas e elementos/partes dentro de cada sistema. 

Há uma interação complexa entre os sistemas e entre seus subsistemas 

(comunicação/observação/interferência), que formam “meios” uns para os outros e que são 

considerados para além dos sistemas societais, incluindo o meio biofísico. A proposta de 

analise apresenta uma crítica à psicologia social (colective behavior) e a tradição marxista 

(histórico-materialista), possuindo como enfoque central à construção da sociedade a partir 

dos movimentos sociais, buscando uma explicação centrada nas relações sociais. 

Já a proposta sustentada por Honneth, que propõe uma construção da moralidade 

partindo do conflito, é mais centrada no indivíduo, sua formação, interação com o meio e 

desenvolvimento na sociedade. Para desenvolver sua proposta de “dar continuidade ao 

propósito inicial do jovem Hegel” através de bases empíricas, Honneth estabelece sua teoria 

por bases multidisciplinares (recorre a outros campos do saber) e interdisciplinares (através 

das relações que se estabelecem dentro destes campos do saber acerca do assunto tratado). 

Procura na psicologia social de Mead, uma base empírica para filosofia de Hegel e as 
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complementa com perspectivas históricas e sociológicas. De qualquer maneira, o ponto 

central, se sustenta na psicologia social o que, pode se dizer, reduziu a análise à perspectiva 

das interações dos indivíduos. 

Nesse sentido, são constatáveis caminhos distintos tomados pelos dois autores  para 

abordar objetos comuns, o que perfaz pontos de vistas divergentes em muitos aspectos, 

ainda que apontem  para direções semelhantes. Esse fato, de certa forma, torna difícil 

estabelecer uma relação de complementariedade entre as teorias, ou mesmo, concatena-las 

em uma análise comparativa mais sustentável. 

Partindo, então, para a concepção de Melucci acerca da identidade, essa é 

compreendida como “algo” construído e negociado pela ativação das relações sociais entre 

os atores. Ela implica na consideração de quadros cognitivos, interações e, também, as 

dimensões afetivas e emocionais dos sujeitos, resultando na união dos indivíduos em torno 

de um “nós” que “nunca é inteiramente traduzível na lógica do cálculo meios-fins ou na 

forma da racionalidade política, mas comporta sempre margens de não negociabilidade das 

razões e dos modos de viver em conjunto”.59 Essa concepção transmite a idéia de algo 

moldável racionalmente e transmissível, podendo ser admitida ou recusada através de uma 

escolha, ainda que considere bases não racionais (que não são aprofundadas) – e obviamente 

considerando a identidade na perspectiva da motivação da ação coletiva nos movimentos 

sociais. 

Para Honneth, a identidade é ligada às expectativas de reconhecimento 

intersubjetivo, conforme visto,  o indivíduo deve ter em si mesmo a atitude de todos os 

outros, “grosso modo”, desde a infância, a socialização é um processo que se dá por um 

processo de “imitação” do comportamento do “outro”, que deve ser antecipado dentro do 

indivíduo (interiorizado no ME), para que esse produza uma ação dentro das expectativas 

normativas do outro. Ao assumir as normas sociais da ação do “outro generalizado” 

(aumento do número de parceiros da interação de forma atingir o meio social que se está 

inserido) dessa relação intersubjetiva decorre o reconhecimento dos parceiros de relação  e o 

indivíduo passa a se identificar com esses. Essa concepção dá a idéia de algo que flui, que 

existe per si na natureza social humana, ou seja, independente de construção (embora possa 

ser direcionada como de fato é) ela se desenvolve e independente de escolha, ela é adquirida. 

                                                           
59 MELUCCI, Alberto. Op. cit. p.158 
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A abordagem de Melucci, nos remete a compreensão do que é um movimento social 

e o identifica como um conflito expresso na luta dos atores sociais pelo controle de recursos 

fundamentais na sociedade. Esse conflito pode romper os limites do sistema obrigando uma 

mudança estrutural e desagregando a ordem estabelecida, ou apenas força o sistema a se 

adaptar às demandas, modificando partes ou elementos de sua estrutura e/ou tornando o 

sistema mais eficaz. Tratando de um conflito mais específico na sociedade (que decorre dos 

movimentos sociais), Melucci aponta que o surgimento de um conflito antagonista se dá, 

quando ocorre uma ruptura da reciprocidade no reconhecimento entre os atores que 

participam da produção de recursos sociais fundamentais. 

Na perspectiva desse autor, os “aparatos” (componentes de um sistema ou um 

próprio sistema), na dinâmica da sociedade, produzem e alimentam as motivações e 

necessidades individuais de forma que essas sejam mantidas dentro da normalidade 

sistêmica. Os conflitos que vão se delineando (por diversos motivos que podem causar a 

ruptura da reciprocidade no reconhecimento dos sujeitos) se opõem às exigências do sistema 

(pode configurar uma ameaça do equilíbrio) que por sua vez, busca manipular o sentido e a 

motivação da ação de forma assegurar o seu próprio equilíbrio. Quanto aos atores, há a 

busca de se reapropriar do sentido de suas ações e controlar os processos de formação de 

suas identidades reproduzindo o conflito ou novos conflitos, numa espécie de jogo que vai 

modificando o sistema social, por perdas e ganhos, desequilíbrios e equilíbrios, adaptações 

ou reestruturações dos sistemas sociais em face aos movimentos sociais. Conforme o próprio 

Melucci, um sistema não muda nunca ao mesmo tempo e do mesmo modo em todos os seus 

níveis. 

Para Honneth, o conflito é percebido na perspectiva do indivíduo e de forma 

amplamente dimensionado. Quando as expectativas normativas da sociedade – ordem moral 

interiorizada no ME – não correspondem aos ímpetos criativos do indivíduo, ou seus 

impulsos, ou seu senso para dirimir problemas de ordem prática e este busca ampliar essas 

expectativas normativas por si mesmo – o que corresponde a “camadas incontroláveis” do 

EU do indivíduo – ocorrem conflitos, divergências morais. Nesse sentido, conflitos são 

contínuos e ininterruptos e formam uma rede de ideais normativos que recobrem a vida 

social e promovem a sua evolução. Na perspectiva da práxis social, esses conflitos são lutas 

moralmente motivadas de grupos sociais (que remetem à idéia de um “nós” que ele não 
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trabalha) que buscam coletivamente estabelecer institucional e culturalmente meios de 

ampliar as formas de reconhecimento recíproco. 

Nas sociedades modernas, Honneth aponta uma nova forma de justificação para a 

estrutura do direito moderno, que não pode ser mais vinculada à estima social, mas na 

capacidade dos indivíduos consentirem enquanto sujeitos de um ordenamento fundado em 

acordos racionais (o que se assemelha bastante a Habermas). Nesse sentido, o conflito se dá 

quando são denegados certos direitos que deveriam corresponder eqüitativamente a todos os 

membros da sociedade, configurando um desrespeito que ativa as pretensões individuais de 

reconhecimento. 

Isto posto, é possível estabelecer uma convergência fundamental entre as duas 

teorias: o conflito como fator fundamental das mudanças sociais. Seja na perspectiva da 

construção de uma coletividade ética a partir da luta por reconhecimento, seja pelas 

modificações do sistema social pelas pressões dos movimentos sociais, o resultado se 

encontra, ainda que por perspectivas distintas.  

Outro ponto de convergência que cabe ressaltar é a esfera pública, mais 

especificamente a esfera política como um sistema capaz de captar o potencial de 

transformação que é exprimido nos conflitos e de certa forma estabilizá-los. Esse ponto de 

vista, ambos sustentam e é o que tem maior importância para o nosso estudo, uma vez que 

pode conectar-se ao objeto, possibilitando a inserção e a interpretação dessas perspectivas na 

análise e compreensão do recorte do mesmo: os conselhos municipais de meio ambiente.           

Porém, o que mais se exterioriza e ultrapassa a simples análise de ambas as teorias 

em seus conteúdos, é atentar para as formas de se conceber a realidade social, explicitada 

pelos dois autores: De um lado, um viés ontológico que recorre a outros saberes para 

sustentar suas pretensões, de outro, uma análise restrita às relações sociais, mas que abre o 

conhecimento para outros campos e o compreende como um processo circular que modela 

seus objetos e se auto-modela em seus instrumentos. Nesse sentido, de diversificar o campo 

epistemológico das Ciências Sociais, pode-se estabelecer relações de complementariedade 

entre os autores para análises possíveis da realidade social.   
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4 - Concebendo Meio Ambiente e os seus conflitos   

                          

4.1 - Modelos e crise 

 

 Em meados do século passado, em decorrência da soma de várias décadas da 

mudança paradigmática de apropriação dos elementos naturais pelo ser humano – 

intensificada drasticamente pela economia industrial de produção e sua posterior 

modernização com os avanços tecnológicos – sensíveis perturbações foram disseminadas 

nas sociedades. Essas perturbações, percebidas nos solos, rios, chuvas, mares, ar, seres 

vivos, transmitidas por toda a atmosfera e suas interações ecossistêmicas fizeram emergir 

problematizações multidimensionadas sobre as relações entre a espécie humana e o meio 

ambiente, empreitadas principalmente por movimentos de crítica da sociedade industrial, 

algumas vezes concomitantemente acadêmicos e políticos, como a ecologia política. 

 Na medida em que as perturbações foram se intensificando e se tornando mais 

ameaçadoras, as questões proporcionalmente ganhavam mais importância e atingiam as 

mídias e as esferas políticas, obrigando sua consideração na pauta de discussões. Por ter uma 

base empírica forte, pautada na realidade vivida, e com uma sustentação científica razoável 

para coligar os acontecimentos às formas de apropriação da natureza pelo modelo de 

desenvolvimento, a idéia de que a base de reprodução da sociedade estava ameaçada e que o 

propalado crescimento econômico não era ilimitado, ganhou força e se difundiu, ecoada nas 

vozes daqueles que podiam ser ouvidos: mídia, autoridades, organizações e cidadãos dos 

países abastados. 

 As questões ambientais foram construídas de forma geral sob um enfoque 

malthusiano60, da impossibilidade de um crescimento econômico e populacional ser 

acompanhado pela limitada base de recursos e dimensões dos territórios. Sustentadas pela 

realidade da ameaça nuclear, da crescente poluição atmosférica, da fratura da 

biodiversidade, do esgotamento hídrico, dos solos e dos recursos naturais, entre outros 

problemas que foram surgindo gradativamente, essas questões se traduziram numa 

perspectiva de crise paradigmática do modelo de mundo e de ser humano ocidental. 

Questões que exploravam algo efetivamente motivador no ser humano, o medo. Muitas 
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vezes verbalizadas num tom ameaçador/apocalíptico/catastrofista ocasionando uma 

propalada angustia compartilhada que transcendeu as esferas individuais e nacionais61.  

Essa perspectiva de crise, que aposta a questão ambiental como um todo global, de 

um destino comum para toda humanidade62, na realidade é reproduzida por uma gama 

variada de construções discursivas e valorativas. Com projeções diferenciadas tanto 

normativamente, em construções éticas, quanto politicamente em sua abrangência. Muitas 

vezes são sinalizadas direções opostas na busca de um “modelo cultural” adequado para 

dirimir a idéia de “crise”: De um lado, pretensões de radicais mudanças no status quo e 

cisões paradigmáticas das concepções que vão desde o sistema societal ao ser humano, em 

alguns casos com ideais totalizantes. Por outro lado tem-se a busca da manutenção 

adaptativa do sistema (e do satus quo) às novas condições, mudando minimamente as 

formas de se conceber e se apropriar do meio ambiente, dentro daquilo que se julga o 

necessário para a estabilidade sistêmica, com uma credulidade especial nas tecnologias para 

superar a idéia de crise. 

 

4.1.1 – O legado ocidental 

Para iniciar essa discussão, sobre “modelos e crise”, cabe salientar que estou focando 

a construção/desconstrução de valores (axiomas) e como eles vão se inserindo na sociedade 

para legitimar as atitudes (práxis, decisões e ações políticas). Retomo de forma breve alguns 

aspectos axiomáticos do pensamento ocidental, profetizados nas idéias de grandes 

pensadores que influenciaram diretamente na forma como as culturas do ocidente lidam com 

a “natureza” e que, de certa forma, repercutem até a atualidade no seu significado, formando 

as bases dos paradigmas de inteligibilidade do mundo. Num âmbito filosófico mais amplo, 

os axiomas são sustentados pelas dicotomias, também representativas da questão ambiental, 

natureza/sociedade, mente/corpo e espírito/matéria. 

Cabe ressaltar que não vislumbro o pensamento ocidental como algo uníssono, onde 

todos os que vivem em culturas ocidentais teriam o mesmo pensamento e enxergariam o 

                                                                                                                                                                                   
60 ACSELRAD, Hanri . As práticas espaciais e o campo dos conflitos ambientais. In: ACSELRAD, Hanri. 
Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro. Fundação Heinrich Boll. 2004. p.13  
61 PENA-VEGA, Alfredo. O Despertar Ecológico: Edgar Morin e a ecologia complexa. Trad. Renato 
Carvalheira do Nascimento e Elimar Pinheiro do Nascimento. Rio de Janeiro: Garamond, 2003. 
62 BRUNDTLAND. Nosso futuro comum. Comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988. 
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mundo da mesma forma, tendo consequentemente maneiras similares de apropriação desse 

mundo. Seria o mesmo que dizer que um camponês enxerga e se apropria dos elementos 

naturais da mesma forma que um industrial por viver sob o mesmo modelo cultural. De fato 

isso não é verdade, mas não seria nenhum contra-senso dizer que existem elementos comuns 

no pensamento de ambos, refletidos no agir, ainda que esses elementos tenham sido 

reproduzidos e sustentados através do tempo por estruturas de poder que elegiam os 

paradigmas e axiomas que poderiam subsistir.   

A representação simbólica do meio ambiente na psique cultural das sociedades 

ocidentais possui nítidos reflexos de nossa herança moral judaico-cristã, que intensamente 

permeia e molda a forma de conceber o mundo no pensamento ocidental63. Primeiramente, a 

herança judaica nos concebe como imagem e semelhança de um Deus único, onipotente e 

onisciente, senhor da história e do universo, que deu ao ser humano uma razão única e 

sagrada em sua existência64. Já na herança cristã, que engloba diversos elementos helênicos 

e greco-romanos, ressalta-se a figura de Santo Agustinho (354-430) – retomando Platão – 

onde a partir de sua filosofia há uma rejeição ao terreno, ao mundano como forma de se 

atingir o verdadeiro conhecimento. A natureza e o corpo são impuros e o transcendental e o 

espírito se sobrepõe a eles, onde a dicotomia platônica é incorporada/apropriada no sentido 

de que o conhecimento é o resultado de um processo de iluminação divina, que possibilita ao 

homem contemplar as idéias, os arquétipos eternos de toda a realidade – “não aprendemos 

pelas palavras que repercutem exteriormente, mas pela verdade que ensina 

interiormente”65. Posteriormente, Santo Thomas de Aquino (1225-1274), retomando o 

pensamento aristotélico e harmonizando a tradição católica com os novos avanços culturais 

(alta idade média), retoma a necessidade de compreensão da natureza, do mundo empírico 

para se atingir a verdade e se aproximar do divino66. Porém, no mesmo sentido de 

Aristóteles há uma razão teleológica em Tomás de Aquino, onde tudo na natureza tem uma 

finalidade que traduz sua existência e, como não poderia deixar de ser, o fim último das 

                                                           
63 TARNAS, Richard.  A Epopéia do Pensamento Ocidental; para compreender as idéias que moldaram a 
nossa visão de mundo. Trad. Beatriz Sidou.  2º ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2000. p.444 
64 Idem, ibidem 
65 AGOSTINHO, Santo. De Magistro. In: Os Pensadores. [s.i.] Trad. Ângelo Ricci  2.ed. São Paulo: Abril 
Cultural, 1980. p.p. 290 - 324 
66 AQUINO, Santo Tomás. Suma Teológica. In: Os Pensadores. [s.i.] Trad.  2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 
1980. p.p. 105-145.  
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coisas é o ser humano (o homem especificamente) que se encontra um degrau abaixo do 

“todo poderoso” numa rígida escala hierárquica.  A convergência destes pensamentos, base 

da cultura moral ocidental, tornou o ser humano uma parte autônoma do universo, com 

poderes absolutos sobre a natureza e compartilhando seu intelecto diretamente com a 

divindade do cosmo.                              

  Outro ponto de destaque no caminhar do pensamento ocidental, que determinou a 

forma como concebemos e nos apropriamos do mundo, foi o pensamento do filósofo e 

matemático francês René Descartes (1596-1650), considerado um dos pensadores mais 

importantes para as ciências e filosofias modernas. Descartes exaltava a dicotomia 

mente/matéria e anunciava a existência de um mundo automatizado, mecanizado e 

infinitamente divisível, experimentado por uma lógica apreensível ao intelecto humano 

indivisível e intangível que, por sua vez, era capaz de atingir a sabedoria verdadeira – o real  

funcionamento do mundo67. Ou seja, tudo que está na natureza (res extensa) segue uma 

lógica como “substâncias autômatas” que nos é inteligível graças a nossa mente racional (res 

cogitans), que ele acreditava estar conectada diretamente à Deus por uma glândula do 

cérebro denominada glândula pineal68.  

Seguindo o racionalismo cartesiano somado ao empirismo de Francis Bacon, Isaac 

Newton (1642-1727) consagra na ciência moderna o mecanicismo materialista, reducionista 

e experimental na sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, marcando a 

categoria-mestra de inteligibilidade do mundo e da natureza na epistemologia das sociedades 

ocidentais. Toda essa mecânica apreensível da natureza, incrustada por essa concepção de 

mundo, não oculta a idéia de que a mesma (natureza) se assemelha a uma espécie de projeto 

“criado”, por uma razão lógica que nos é especialmente inteligível por nos ser similar69. 

Ultrapassada em certa medida a idéia justificadora de Deus e Natureza, pelo menos 

das bases teológicas e metafísicas, dissolvidas pela ciência moderna, sobretudo com a 

filosofia positivista comteana, que subordinou a imaginação e a argumentação à observação 

                                                           
67 DECARTES, René. Discurso do Método. In: Os Pensadores.[s.i.]. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. 2.ed 
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(as proposições enunciadas devem corresponder a um fato70), houve um significativo 

redimensionamento pela ciência na nossa capacidade de previsibilidade, coroando a técnica 

como pressuposto último da idéia de progresso, endossado pela sociedade industrial rumo a 

apropriação da natureza.  A idéia de racionalização do mundo, a “racionalidade” apreendida 

por Max Weber, correspondia substancialmente a forma da atividade econômica capitalista, 

as relações de direito privado burguês e a crescente burocratização da máquina estatal71. No 

entanto, mesmo tendo a ciência como instituição máxima da orientação intelectual, 

ocupando o lugar da Igreja, restaram e ainda persistem as dualidades mente/matéria, 

sociedade/natureza, corpo/espírito, muitas vezes expressadas por um télos que enxerga a 

humanidade e sua sociedade como algo aparte no mundo e na vida. 

 Não obstante as proposições enunciadas representarem “alicerces” da construção do 

pensamento ocidental, essa concepção de mundo não pode ser reduzida a apenas essas 

perspectivas sem pecar por uma simplificação excessiva. Embora não seja meu objetivo 

aprofundar na questão, apenas captar alguns axiomas que expõem a forma como lidamos 

com o mundo, não nego a diversidade e a complexidade de proposições, aqui excluídas e 

que se mostram de mesma importância, que uma análise mais aprofundada não poderia se 

furtar de desenvolver. Também, seria um equívoco não creditar outros pensadores que 

rumaram caminhos diferentes, em muitos aspectos dissolvendo as dicotomias e realocando o 

ser humano no universo, como Giordano Bruno, Baruch de Espinosa entre outros, bem 

como outras concepções culturais suplantadas pela violência das instituições de poder e suas 

verdades escolhidas. 

 

4.1.2 – Fissuras e infiltrações 

 A prevalência de algumas “verdades” sobre outras na construção dos paradigmas e 

seus axiomas que fundamentam e legitimam a práxis, antes de decorrerem de uma 

aceitabilidade racional na sustentação de seus argumentos pelas instituições e membros da 

sociedade (consensos), se dá muito mais por controle social e conveniências políticas de 

manutenção de poder, circunscritos historicamente. Ainda que no pensamento científico e 
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tecnocrático haja pretensões de certeza e imparcialidade, onde as tensões entre objetivismo e 

subjetivismo são escancaradas, esta “consciência” não está isenta de sua historicidade. A 

ciência e a técnica correspondem a uma ideologia cujo núcleo “é a eliminação da diferença  

entre a práxis e téchne” representada por uma política de dominação contextualizada 

temporalmente na perspectiva da sociedade industrial72. Não obstante seu valor instrumental 

que possibilita à ciência ser apropriada e trabalhada em prol de qualquer ideologia.  

  Contudo, não se pode negar que há peso na aceitabilidade racional de preceitos 

axiológicos na construção da consciência coletiva de sujeitos cognitivos e cognoscitivos 

(validade). Embora o “poder simbólico” faça com que os indivíduos incorporem uma 

determinada estrutura social que irá influir no seu modo de agir, de pensar e de vivenciar, 

confirmando e reproduzindo essa “estrutura”. E que esta “violência simbólica” atua em 

todos os nichos das atividades humanas, por disputas que produzem e confirmam 

significados, elegendo o que seria o “verdadeiro”, o “correto”, o “bom”, o “belo” em todos 

os “campos” culturais73. A existência de determinadas fissuras incrustadas nas bases dessas 

“estruturas sociais”, colonizadas por idéias divergentes, fazem com que ela sofra abalos 

muitas vezes irrecuperáveis em sua sustentabilidade. Ou seja, passa a não conseguir mais 

hospedar suas “verdades” nas mentes dos indivíduos ou se vê na necessidade de adaptar-se, 

modificando-se em seus pontos críticos.  

Tomemos como exemplo a “revolução copernicana”, cuja idéia atacava a base 

central do pensamento da instituição que detinha a maior parte dos significados culturais na 

época – a Igreja Católica74. Sua força não foi suficiente para sustentar sua “verdade” à 

medida que a base da coerência da mesma frente ao avanço cultural tornara-se insustentável 

(numa razoável escala temporal). E para manter-se creditada foi necessário harmonizar seus 

preceitos às novas perspectivas se “reconfigurando”. Porém, não obstante o estupendo poder 

adaptativo da Igreja, a soma de mudanças ao longo do tempo torna algo tão diferente do que 

era no inicio que este passa a ser outra coisa . A diferença pode ser dada, primeiro, se a 

mudança será abrupta, revolucionária, deixando poucos ou nenhum vestígio dos significados 

atingidos ou mesmo de toda a estrutura paradigmática. Ou, segundo, se será 

adaptativa/corretiva, transformando-os ao longo do tempo. Contudo, um fator de 
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aceitabilidade de uma dada idéia que venha a substituir outra, não pode excluir uma 

interação direta com o meio em que ela será propagada, ou seja, as condições culturais, os 

costumes e mesmo a capacidade dos indivíduos de compreendê-la e aceitá-la são fatores que 

se somam às mudanças temporais.   

Se tomarmos como norte a idéia de paradigma, um pouco além da noção de Thomas 

Kuhn onde se formula “ o conjunto das crenças, dos valores reconhecidos e das técnicas 

comuns aos membros de um determinado grupo”75, e nos aproximarmos das idéias de Edgar 

Morin que intercambia com a noção de “mindscape” de Maruyama e com a “episteme” de 

Michel Foucault, expondo uma idéia de paradigma que se estende para todo o sistema 

cultural e noológico76 (não apenas o pensamento científico como em Kuhn), abre-se um 

caminho de interpretação quanto às formas de conceber e se apropriar do meio ambiente, 

além das reproduções técnico-científicas e das disputas de poder, que tratarei adiante, 

enfocando neste momento a vertente axiológica.  

Não obstante o obscurantismo presente na noção de paradigma, por ser algo imerso 

no inconsciente individual e coletivo que se remete a uma multiplicidade de raízes 

emaranhadas, lingüísticas, lógicas, ideológicas, socioculturais, cérebro-psíquicas e 

biossociais; algo de difícil visualização, o paradigma é concebido aqui como algo que 

organiza radicalmente o sistema de idéias. Num paradigma está contido “para todos os 

discursos realizados sobre seu domínio”77 as categorias-mestras de inteligibilidade. Dessa 

forma, aqueles indivíduos inscritos culturalmente em determinados paradigmas vão agir, 

pensar e conhecer carregando elementos deste paradigma. Por essa via enxergo uma 

significativa contribuição da paradigmatologia (pensamento dissimulado) na elucidação das 

perspectivas da problemática ambiental. 

As dicotomias evocadas que traspassam a história e avançam no tempo, modelando a 

forma de experimentar o mundo das sociedades ocidentais, são reflexos de um grande 

paradigma subterrâneo que as engloba, o “paradigma da disjunção”78. Nessa direção, duas 

concepções antinômicas, dois paradigmas opostos, possuem a mesma raiz – espiritualismo e 
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materialismo, por exemplo, embora sejam paradigmas antagônicos convivem na base 

comum de um paradigma matriz para ambos. Isso nos remete a idéia de que vários 

paradigmas podem conviver em uma cultura, pacificamente ou em guerra, criando a 

organização social e sendo criado por ela, numa relação rotativa de interdependência79.  

O grande paradigma da sociedade ocidental, o paradigma da disjunção, segundo 

Morin, comanda a dupla natureza da práxis: de um lado a auto-adoração do sujeito 

individual, do humano, do nacional, do moral; e do outro o objetivismo, o tecnicismo, as 

ciências, o que quantifica e manipula. A disjunção entre os dois universos é consagrada pelo 

humanismo ocidental, que se instala em ambos. Assim o que se vê na ciência não é o 

aspecto que faz do homem mais um objeto entre outros da ciência, mas o que faz dela o 

instrumento da dominação humana sobre a natureza, fazendo daquele que manipula (o 

homem) o sujeito do universo80. 

Encontra-se algo de paradigmaticamente comum no desenvolvimento histórico-

cultural do ocidente que se liga à técnica, ao capitalismo, à indústria, à vida urbana, à 

burocracia. Algo estabelecido entre os princípios de organização do Estado-nação, das 

ciências, da economia, enfim, da organização da sociedade; que se explicita no próprio 

tratamento do real, no que tange a disjunção/redução. Onde há uma ocultação mútua do 

sujeito pelo objeto e do objeto pelo sujeito, uma redução à ordem, à medida, ao cálculo, a 

uma mesma especialização e hierarquização, ao pragmatismo, ao empirismo, ao 

manipulacionismo, à tecnologização e tecnoburocratização, à racionalização, à dissociação 

entre o homem e o natural em detrimento das unidades complexas, das totalidades e das 

qualidades81. 

A égide da razão junto com todos os princípios e componentes da ciência clássica 

nutre uma visão de mundo de ordem, de unidade, de simplicidade que diz alcançar a 

verdadeira realidade oculta atrás das aparências de confusão, pluralidades, complexidades. 

Qualquer outro sistema de conhecimento de outras culturas é desprezado/rejeitado na 

qualidade de mito ou superstição, quando não passa pelo crivo do que é científico. Nesse 

sentido, conforme visto, a visão mecanicista, materialista, determinista, cientificista satisfaz 
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a necessidade de certeza, de perfeição, de harmonia, ou seja, a todas aspirações religiosas, 

mesmo com o afastamento de Deus.      

Contudo, dentro do próprio avanço cultural ocidental (das ciências principalmente) 

foram e continuam se abrindo fissuras, trincas, brechas, fatores de insustentabilidade dentro 

de seus paradigmas de sustentação. O emergir de uma crise da “modernidade”. A visão 

mecanicista/materialista, na qual o espaço e o tempo são um teatro onde agregados de 

matéria se movem, colidem e recombinam é apontada como defasada com a emergência da 

física quântica, onde matéria e energia não passam de diferentes modos de manifestação (“a 

ordem implicada”) e com a teoria da relatividade, onde tempo e espaço tornaram-se 

relativos. As ciências mais duras como a física, passam a conviver com a incerteza e a 

indeterminação como aspectos fundamentais da apreensão humana da natureza.  

Com o tempo darwiniano o ser humano ficou ligado à mais remota bactéria que 

existiu na Terra82. Ainda que a “teoria da seleção natural” descreva um “mecanismo” da 

especiação, suas conseqüências últimas rompem a dualidade homem/natureza, fazendo do 

abismo que os separa uma mera arbitrariedade infundada, uma vez que se estabelece um  

continum  nas formas de vida83. Qualquer singularidade entre espécies (todas têm as suas) é 

decorrente de um processo “evolutivo” e não um presente divino i.e., se dá por “seleção 

natural” que não tem nenhum tipo significado finalista. Isto, uma vez que o mais apto, que 

vai deixar mais descendentes, é mais apto em relação ao meio ambiente que o circunda num 

certo momento com dadas condições, não tem sentido e nem direção, não há um 

determinante necessário relacionado necessariamente ao indivíduo, espécie ou raça, mas 

uma interação complexa entre este e o meio circundante aleatório e incerto. 

Por sua vez as ciências ecológicas, que estudam as relações entre os organismos 

vivos e seu meio circundante, trouxe uma inversão na perspectiva reducionista da biologia 

clássica com a noção de ecossistema como unidade funcional básica da ecologia (termo 

cunhado por Ernest Haeckel)84. Segundo Eugene Odum, os organismos vivos e o seu meio 

abiótico estão inseparavelmente inter-relacionados e interagem entre si, nesse sentido, 

ecossistema é qualquer biossistema, que abranja a comunidade biótica numa dada área, 
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interagindo com o meio físico de tal sorte que um fluxo de energia produza estruturas 

bióticas definidas, com uma ciclagem de materiais entre as partes vivas e não vivas85. A 

partir do momento que se considera as unidades dentro de uma interação e interconexão, 

numa intricada rede de relações, a visão fragmentária, que busca atingir as propriedades 

reduzindo o todo a partes menores, não consegue captar as propriedades do todo em sua 

fenomenologia que é diferente do comportamento das partes isoladas. Ou seja, a perspectiva 

muda do reducionismo para o holismo no caminho da compreensão da natureza. 

Ainda que de forma embrionária, a mudança paradigmática forneceu elementos de 

compreensão que remodelaram a complexidade da vida e sua interação com o meio, que não 

mais se limita à alimentação/trocas de energia, mas em entropia negativa, interações e 

organizações complexas e sobretudo troca/alimentação de informações. Seja com as 

questões levantadas por Erwin Schrodinger sobre o que é a vida, com a autopoiesis de 

Humberto Maturana e Francisco Varella, com a evolução endo-simbiótica de Lynn Margulis 

ou pela Gaia de James Lovelocke86; aos poucos a “vida” vai sendo devolvida à própria vida 

e vai deixando de ser um conjunto de mecanismos de relojoeiro num sistema fechado como 

concebe o paradigma mecanicista. 

Nesse viés epistemológico, a sociedade humana não escapa das interrelações, 

interações e interdependências da grande rede. Conforme Morin87 na medida em que vai se 

tornando mais complexa e mais autônoma, aumenta o gasto de energia, as necessidades 

materiais, a interface, a interação, a entropia e principalmente (ironicamente) a dependência. 

Entretanto, o que entendo atingir de forma mais precisa a visão do mundo ocidental 

no que tange ao seu princípio disjuntivo mais importante, a dualidade mente/corpo e 

racionalidade/irracionalidade, e de forma convincente com base empírica sólida e dentro das 

rigorosas exigências científicas (requisitos de aceitabilidade), encontra-se na neurobiologia 

de Antonio Damásio. O que a hipótese de Damásio sugere é que nossa racionalidade 

(capacidade racional cerebral) não é o determinante nas nossas decisões (morais, políticas, 

sociais) e dissociada de nossas emoções (sentimentos, instintos, impulsos, vivencias e 

valores). Não há um lócus desencarnado para a mente/espírito ou um lugar restrito ao 

                                                           
85 ODUM, Eugene P.. Ecologia. Trad. Christopher J. Tribe. Rio de Janeiro: Guanabara. 1988. p. 9 
86

 THOMPSON, Willian Irwin et al. Gaia: uma teoria do conhecimento. Trad. Silvio Cerqueira Leite. São 
Paulo: Gaia, 2000. 
87 MORIN, Edgar. Ciência com Consciência: Edição revista e modificada pelo autor. Trad. Maria D. 
Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. 7.ed. São Paulo: Bertrand Brasil, 2003. p. 329 



 82 

cérebro, ao contrário, os sistemas cerebrais necessários à razão, estão enredados aos sistemas 

necessários às emoções/sentimentos e esses estão interligados com os que regulam o corpo88 

(que em última instância responde ao meio ambiente latu senso). Nesse sentido, um 

processo de decisão é racional na medida em que a razão na resolução de um problema (que 

sempre têm várias soluções) oferece uma lista de soluções para esse problema (quanto mais 

inteligente mais soluções). Porém, o que faz optar por uma das “soluções” concebidas pela 

razão, “a escolha” da solução é “realizada” pela emoção que está ligada aos sentimentos, 

instintos, impulsos etc.. Ou seja, à estrutura e ao funcionamento do organismo biológico89. 

Desta forma não há uma disjunção entre uma parte dita racional (mente) e outra irracional 

(emoções/corpo), há um funcionamento conjunto, integrado e interdependente de um 

organismo. Não existe um cogito ergo sum, mas sim um existir (consciente) que antecede o 

pensar, conseqüência de um processo evolutivo/adaptativo.  

Essa perspectiva, considerar as “emoções” como parte indissociável do agir humano,  

teria conseqüências incomensuráveis se fosse levada em conta nas ciências em geral, 

principalmente nas sociais, pois redimensionam o conceito de autonomia. Embora o auto-

conhecimento seja algo substancialmente importante na construção e compreensão do 

mundo vivido, quando esse autoconhecimento desloca de forma radical o ser humano de seu 

posto, e não é simplesmente ignorado, costuma ser rejeitado, ou até profanado, heregizado. 

 

4.1.3 – Manter/mudar paradigmas: caminhos apontados 

 O caminho apontado sugere conjunções entre saberes e não reduções 

(determinismos biológicos) que perdem significativamente a humanidade do ser humano 

(como a vida da própria vida) e se sustentam no mesmo paradigma do determinismo cultural 

(disjuntivo). Existem duas perspectivas antagônicas: uma que reduz o homem à natureza e 

outra que o separa e o reduz às suas especificidades culturais.  É dentro dessa constatação, 

dado o reconhecimento das limitações do reducionismo da ciência por ela mesma,  

começam-se a vislumbrar “correções” e “redirecionamentos” no intuito de apreender a 

complexidade do mundo (auto-reconstrução da ciência). A ciência que emerge (pós-

moderna para os que gostam de rótulos) busca uma convivência harmoniosa com a incerteza 
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e a indeterminação, com o subjetivismo e o objetivismo, e começa a inserir no seu 

vocabulário palavras como conjunção, confluência, sinergia, complexidade… 

A busca da visão poliocular, dialógica entre ordem, desordem e organização; e 

conciliatória entre a natureza ao mesmo tempo física, biológica, cultural, histórica e social 

do humano, ainda não encontra materialidade frente ao paradigma predominante nas 

ciências e na forma de ver e lidar com o mundo da cultura ocidental. Pelo menos na 

hegemônica, considerando a sociedade como algo plural, existem aqueles que assumem 

outras perspectivas. Embora epistemologicamente bem sustentada dentro do avanço cultural 

do próprio ocidente a mudança de paradigma traria conseqüências inefáveis dentro da 

estrutura social contemporânea, atingindo o cerne de diversos campos do saber e agir 

humanos. O que representaria uma verdadeira revolução paradigmática se passasse a ser a 

estrutura dominante do pensamento. Algumas propostas, como no paradigma da 

complexidade de Edgar Morin90, em tese não perderia a eficiência e a eficácia da ciência 

mecanicista, visto que não abandona seus métodos, mas soma-lhes outras perspectivas. 

Busca conjugar as propriedades do “todo” sem perder as propriedades dos seus elementos 

reduzidos, numa relação de dupla recursividade, mais condizente com a realidade e, ao 

mesmo tempo, mais humilde e mais ampla, na sua busca pelo “conhecimento”. 

Mas, compreendo que, apesar das múltiplas fraturas do pensamento ocidental 

“tradicional”, não há sinais de mudanças revolucionárias no horizonte imediato e nem um 

meio propício para elas – que aqui entendo como circunstâncias culturais, sociais, políticas, 

noológicas, psíquicas, ambientais etc. em estados agônicos, tormentosos ou turbulentos o 

suficiente para abalar todo o arché da sociedade ocidental e proporcionar rupturas violentas 

e imprevisíveis. Há uma situação que está sob controle nas mãos daqueles que forçam o 

“certo e o errado” (os dominantes).  

O saber-poder do ocidente continua: (1) nutrindo satisfatoriamente a “necessidade de 

crença” da maior parte dos indivíduos91 com suas verdades que supõem espelhar o real; (2) 

continua apresentando resultados visíveis (e muitos) dentro de uma difundida perspectiva de 

progresso e desenvolvimento quase completamente consolidada, reproduzida por meio das 
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estruturas de poder e as reproduzindo; e (3) dentro do arcabouço cultural do ocidente, no que 

tange aos avanços da ciência tradicional, é algo facilmente inteligível e aceitável à 

sociedade, se comparado a um paradigma da “complexidade” que, em seus resultados, seria 

submetido quase de imediato a uma “navalha de Ockham”92, por uma necessidade quase 

instintiva de simplificação e resultado imediatos.  

Entretanto, não há como negar um momento diferenciado e de imprevisibilidade, 

onde as fissuras que estão se formando e que já estavam formadas estão sendo colonizadas 

por novas idéias. E isso vem dando base a novos preceitos axiológicos que buscam 

sustentação nas próprias contradições emanadas dos avanços culturais, sobretudo científicos 

(já que a ideologia dominante se apropriou da ciência, por sua eficácia, como modelo de 

validade/aceitabilidade dos discursos). Vão se abrindo novas fissuras que decorrem na 

inserção de novas idéias, originando novos axiomas... onde uma coisa depende da outra e ao 

mesmo tempo faz com que ela aconteça93.  

Somando-se a isso, percebe-se que a própria sociedade vai assimilando novos valores 

e modificando sua cultura. Observa-se que o meio cultural midiático, grande formador da 

opinião pública, difunde cada vez mais a ameaça de um colapso ambiental global, na mesma 

medida que os problemas ambientais vão se tornando, efetivamente, cada vez mais sensíveis 

e inegáveis. São escancaradas as limitações do desenvolvimento e do progresso e colocando 

a prova a capacidade da ciência e da técnica (como ápice do domínio humano sobre a 

natureza) de “salvar a humanidade”. Nesse sentido, a forma de ver e experimentar o mundo, 

o “modelo de mundo ocidental”, ainda que represente a atual estrutura do poder com toda a 

sua luta para se perpetuar e sobreviver, está cada vez mais fragilizado e necessitando de 

medidas veementes para se adaptar às condições emergentes.  

Dentre essas medidas e em decorrência da deficiência fática da visão de mundo 

ocidental predominante, vislumbro como conseqüência, situações que estão acontecendo ou 

que hipoteticamente podem acontecer, num curto lapso temporal, que ilustram o pensamento 

exposto até aqui, sob um enfoque filosófico. Aponto três perspectivas e nada obsta que 

dentro delas haja carência de complementações, ou inúmeras outras que poderiam ser 

apontadas, ou elementos comuns colocados separadamente, ou mesmo que elas se misturem 

                                                           
92 Dentro da seguinte interpretação: havendo várias teorias que tratam o mesmo assunto em que não se 
identifica a mais verossímil, opta-se pela mais simples.   
93 MORIN, Edgar. Op. cit. 
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na realidade vivida, elas não são estanques em todas as suas dimensões. Também não há 

pretensão nenhuma de esgotar os vieses discursivos da questão ambiental, busco 

dimensionar algumas discussões correntes e a possibilidade de inserção de novos 

paradigmas e axiomas nas realidades que se perfazem, com fins ilustrativos: 

Primeiro o que acredito ser uma postura majoritária na vontade política das nações é 

a implementação de medidas que vão propiciar mudanças singelas ou menores ao longo do 

tempo (no modelo de mundo). Predominando o mesmo matiz economicista, com estratégias 

que já estão buscando corrigir tempestivamente as assimetrias metabólicas94 entre 

sociedade-natureza, internalizando as externalidades na tentativa de promover a eficiência 

econômica sob a mesma matriz, mantendo a estrutura social e seus paradigmas fundantes de 

pé. Consequentemente mantém-se os mesmos valores dissociativos e a mesma busca por 

desenvolvimento. Opera-se sem grandes pretensões de modificar as assimetrias sociais e 

ambientais, somente naquilo que for necessário para a estabilidade sistêmica; concebendo 

áreas como intocáveis ou protegidas na medida do necessário e outras que podem ser 

exauridas. Busca-se otimizar as relações de apropriação dos elementos naturais e 

energéticos, substituindo-os por outros se necessário e quando possível, na tentativa de 

garantir “estoques” para as próximas gerações; e, principalmente, carrega-se certo ceticismo 

sobre as possíveis conseqüências sociais e ambientais e outros “alarmismos”95 decorrentes 

do modelo de desenvolvimento. Nessa vertente as posturas são nitidamente mais 

conservadoras e com a aposta devota na tecnologia para solucionar os problemas ambientais. 

Essa crença nas tecnologias, que é o ponto central dessa perspectiva, encontra 

sustentação, ou pelo menos não pode ser menoscabida, quando se evoca uma comparação ao 

erro cometido por Thomas Malthus (1753-1814). Malthus se enganou ao afirmar que a 

sociedade cresceria por progressões geométricas enquanto os alimentos cresceriam por 

progressões aritméticas e logo faltariam alimentos caso a população aumentasse. Ele 

acreditava que a melhoria dos mais pobres era um risco, pois faria a população aumentar, 

algo aceito como verdadeiro na realidade por ele constatada em sua época96. No entanto os 

                                                           
94  No sentido empregado por FOSTER, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Trad. 
Maria Tereza Machado. Rio de Janeiro: Civilização Brazileira. 2005 
95 Vide: LOMBORG, Bjorn. O Ambientalista Cético. Trad. Ivo Korytowiski e Ana Beatriz Rodrigues. 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.  
96 FOSTER, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Trad. Maria Tereza Machado. Rio 
de Janeiro: Civilização Brazileira. 2005. p.206 
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fertilizantes, os defensivos agrícolas, os pesticidas, a irrigação, as correções do solo, a 

agroindústria entre outras tecnologias que otimizaram o aproveitamento da agricultura, 

silenciam a perspectiva do economista.  

A fé na ciência e na tecnologia (hegemônicas) como redentoras da humanidade 

diante da idéia de caos ambiental é a saída que menos abala as estruturas de poder do 

ocidente e sua visão de mundo. Seguindo a lógica, é a que encontrará maior amparo das 

estruturas de poder para sua propagação, uma vez que propõe apenas o mínimo necessário 

de reformas sociais, garantindo manutenção e maior longevidade às estruturas de poder 

tradicionais. 

Numa segunda perspectiva há o início de um redimensionamento da relação 

ambiente e sociedade, onde as discussões sobre sustentabilidade não podem esquivar-se de 

contemplar as assimetrias sociais, sob pena de continuarem insustentáveis. Abarca propostas 

de transformações no que tange à equidade no acesso e usufruto dos elementos naturais e 

territórios, incluindo ideais de justiça e de socialismo (anarquista)97. Partindo de uma 

compreensão mais ampla da relação humanidade/natureza, há a denuncia da impossibilidade 

fática do modelo de produção – capitalismo de consumo – de se sustentar num relativamente 

curto lapso temporal, onde as tecnologias não avançariam tempestivamente para impedir um 

colapso de todo o sistema, portanto este deve ser anulado ou amplamente reformado. A 

forma como a natureza é apropriada é apontada como destrutiva não apenas pelos males que 

vem causando, mas por uma idéia de respeito que implica em considerações mais amplas 

como: outras formas de apropriação da natureza, por outras culturas que se mostram mais 

sustentáveis; a impossibilidade de se ostentar um padrão de vida e de consumo e perpetuá-lo 

(como nos países ricos), onde dentro de um ideal de igualdade este jamais poderia ser 

estendido a todos dentro da concepção de limitação de recursos; ao comprometimento das 

condições de vida das futuras gerações; à outras espécies e ao meio ambiente como 

entidade/sujeito.   

Essa vertente, não homogênea e que esboço em linhas gerais, é encampada por 

alguns movimentos ambientalistas politicamente militantes, que se alinham com vários 

outros movimentos de emancipação (democracia, terceiro-mundismo, feminismo, 

regionalismo etc.). Há um matiz político progressista, ainda que a idéia de progresso político 
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não se apresente como uma narrativa ou algo que inevitavelmente será alcançado, 

considerado apenas como uma tendência.  Há um ataque incisivo na matriz “economicista” 

como único norte civilizatório que aloca a questão ambiental exclusivamente na vertente da 

degradação ambiental, da pressão exercida sobre os recursos naturais e da apropriação 

técnica conjugada com a noção dominante de eficiência. É posto à mesa o efeito da 

acumulação de capital e da maximização da taxa de lucro a curto prazo98. Ancorar-se ao 

“ótimo de Parêto”99 para garantir “um máximo de produção com um máximo de 

preservação” (desenvolvimento sustentável) é negligenciar que a razão de toda a complexa 

problemática existente está vinculada a essa idéia produtivista e da manutenção do conforto; 

e que, estas não podem ser subtraídas dos seus custos sociais. 

O potencial reformista, para algumas linhas até revolucionário, dos movimentos 

ambientalistas, da ecologia política e das lutas sociais que se dão em torno da questão 

ambiental, tem o mérito de incorporar sentidos de injustiça e de desrespeito. Entretanto, há 

uma sobrecarga na questão da responsabilidade coletiva e do ser humano como ente racional 

capaz de modificar o meio para o “bem” ou para o “mal”. É apontada a contemporaneidade 

e a realidade vivida como o grande momento de mudar o que está acontecendo (“esta é a 

hora” conforme Alain Lipietz). Isto incita a uma adesão cooperativa onde os múltiplos 

sujeitos se reconheceriam como iguais e se tornariam possuidores de uma global consciência 

ambiental uniformizada que garantiria uma mudança comportamental dos seres humanos 

diante do próprio ser humano e da vida como um todo – o que é algo extremamente 

idealizado. 

Não se pode afastar as significativas conquistas e a quantidade de pontos que os 

movimentos ambientais inserem na pauta das discussões políticas, muitas vezes até criando 

a agenda das ações. E também o quanto a idéia de preservação ambiental se difundiu e 

quantos dos novos valores já são repercutidos na sociedade. Contudo, apenas 

marginalmente, em termos de uma mudança paradigmática, essa correntes ambientalistas 

conseguem contribuir com a inserção de novos paradigmas e axiomas que influenciem 

                                                                                                                                                                                   
97 LIPIETZ, Alain. A ecologia política e o futuro do marxismo. In: Ambiente e Sociedade v.5 n.2/v.6 n.1 
Campinas. 2003 p.4 
98 LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. Trad. Sandra Valenzuela. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
99

 No sentido de que entre duas variáveis (desenvolvimento e preservação, por exemplo) deve-se obter um 
ótimo de utilidade (uma curva) que assegure a existência de ambos dentro dos melhores padrões possíveis de 
eficiência.   
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significativamente o modus operandi do modelo de mundo contemporâneo. Interpreto que 

haja uma apropriação conveniente do discurso pelas posturas mais conservadoras e, na 

medida em que essas vão se mostrando insuficientes para lidar com a questão, as posturas 

reformistas vão ganhando força e colonizando mais espaços.            

Numa terceira perspectiva, que se configura como uma vertente mais radical da 

segunda, há um total rompimento com a ordem dominante e com a forma a qual a 

humanidade lida com a natureza. Aponta caminhos que vão do misticismo cosmológico a 

um neo-cientificismo que ataca/coloniza as falhas da ciência tradicional e se apresenta como 

uma nova ideologia (diferente do que é a ciência para a sociedade industrial) com 

propensões políticas incipientes, fundamentando-se em perspectivas mais ligadas a vertentes 

éticas como caminho de reconstrução da sociedade e suas relações com o mundo. Há uma 

desconstrução da base de sustentação dos padrões morais tradicionais, principalmente no 

que tange a coerência frente aos conhecimentos emergentes. Há também uma diversidade de 

construções discursivas e normativas que podem tender a um totalitarismo verde ou a uma 

mera reinterpretação do que é legítimo e justo na forma como lidamos com os outros seres 

do planeta e o próprio planeta. A partir daí, devemos repensar nossas ações e mudar nossos 

hábitos, em escalas que vão do individual/local ao social/global, de uma forma geral, 

discute-se um valor intrínseco a ser estendido a algumas outras espécies, a todas as formas 

de vida, ou em última instância, a natureza como um todo. 

A promoção desses axiomas representa, seguindo a trajetória do pensamento 

ocidental, uma mudança mais brusca, atingindo mais precisamente o paradigma disjuntivo e 

todos seus axiomas e crenças. Isso implicaria em maior resistência de aceitação, mas por 

operar num campo de abstração mais elevado do que a política, onde a validade dos 

argumentos pode estar dentro da sua sustentabilidade e coerência. No discurso prático, 

conforme a filosofia moral, em alguns aspectos esses novos valores vem conquistando 

materialidade (como nas discussões sobre valor moral dos animais sencientes). Há a 

possibilidade de um acoplamento nas propostas de políticas públicas desses novos axiomas 

na medida em que vão se sedimentando nas discussões (sobretudo acadêmicas) e são 

encampados por movimentos e pelos indivíduos que crêem na veracidade dos preceitos e 

clamam por coerência nos sistemas e ordenamentos, o que é pouco expressivo.  
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Há uma pluralidade de construções éticas que, exemplificando, vão desde propostas 

utilitaristas à deontológicas, como as propostas de extensão do valor moral aos animais de 

Singer100 e Regan101 respectivamente. Outras propostas (muitas vezes acusadas pelos 

primeiros de fascismos ambientais) buscam no holismo a tese de que a importância moral é 

apensa “aos todos”102 se sobrepondo aos indivíduos neles incluídos. Desta forma não apenas 

algumas formas de vida possuem valor intrínseco (como na perspectivas dos individualistas 

biocêntricos) mas os ecossistemas (um lençol freático, uma floresta ou o mundo como um 

todo) possuem um valor acima dos indivíduos. O matiz é ecocêntrico – permite uma 

interpretação teleológica tendo o equilíbrio ecológico como fim último. Existem 

perspectivas como a filosofia moral de Arne Naess, da Ecologia Profunda, que parte de um 

inquérito ontológico sobre a “natureza da natureza” (e não axiológico) para enredar os 

preceitos normativos, chegando a um complexo conceito de auto-realização, como norma 

última, onde: “o aumento da realização de qualquer indivíduo ou espécie se baseia no 

avanço (ou pelo menos em não impedir) a realização potencial de qualquer outra espécie 

ou indivíduo”. Muitas vezes acusado de misantropia ou de ser ecofascista, Naess 

publicamente se diz contrário aos regimes totalitários e que sua ética pode ser construída por 

processos democráticos e não segregacionistas103. Cabe ilustrar, também, a ética de J.B. 

Callicott a qual ele intitula como uma “ética ambiental pós-moderna reconstrutivista” 104. O 

autor propõe uma narrativa semi-englobante (que diz evitar pretensões totalizantes e 

hegemônicas já que não perde a hermenêutica da suspeita do desconstrutivismo pós-

moderno) cuja linguagem universal seria a ciência (na versão pós-moderna). Sua proposta 

buscaria incorporar elementos simbólicos de diversificadas culturas, que estariam em 

consonância com a narrativa (práticas sustentáveis), através de uma validação mútua, onde 

aqueles elementos contrários à preservação ambiental (presente nas diversas culturas e 

religiões) seriam rejeitados. Nesse caso, prevaleceriam os valores ditados pela ciência “pós-

moderna”. O autor parte da idéia que essa narrativa é um processo de co-criação onde todos 

devem participar da construção (da tribo indígena à grande metrópole) e se sentirem parte 

                                                           
100SINGER, Peter. Animal Liberation; with a new preface by the Author. 2º ed. Great Britain, Pimlico, 1995.   
101 REGAN, Tom. The case for animal rights. Berkeley: University of Califórnia Press,1983. 
102 NELSON, Michael P. O holismo na ética ambiental. In. Éticas e Políticas Ambientais. [s.n.t.] 
103 SILVA, Jorge Marques da. Ecologia Profunda: da ecosofia à política Ambiental. In . Éticas e Políticas 
Ambientais [s.n.t.] 
104 CALLICOTT J. B. Filosofia Natural e Filosofia Moral. [s.n.t.] 
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dela. Nesse sentido, orquestrando as muitas vozes, das muitas culturas e de um todo 

representativo das questões ambientais, num coro com uma só melodia.   

Não é difícil enxergar que as projeções políticas são muito difusas e utópicas nessas 

perspectivas mais aprofundadas de base ética. Não obstante a sustentação filosófica dos 

argumentos que partem de uma forma geral da epistemologia científica (o que não vou 

entrar em detalhes ou aprofundar, tomando a priori), a implementação de alguns preceitos 

na realidade social é até de difícil imaginação. Pois transformariam radicalmente o mundo 

social equiparando-o a sua base “vivida” como material, num sentido valorativo onde as 

interações necessárias à sobrevivência, a apropriação dessa “base material”, tornar-se-iam 

incomensuravelmente conflituosa entre o que “pode” e o que “não pode”, já que tudo têm 

uma carga de valor, atingindo até os hábitos mais elementares como os alimentares, de 

locomoção, vestuário, energéticos etc.105.  

 

4.1.4 – Meio Ambiente e democracia 

As perspectivas ilustradas podem ser muito mais aprofundadas, ampliadas, 

fragmentadas, ou mesmo interpretadas por outras lentes já que essa construção não objetivou 

um rigor metodológico, só uma abordagem ilustrativa. Foram excluídas aqui as perspectivas 

de outras culturas/etnias como as indígenas, as populações tradicionais, outros modelos 

sociais etc. que nas sociedades complexas convivem muitas vezes no mesmo espaço 

territorial (multiculturalismo). O foco se deu mais para o pluralismo no interior da grande 

                                                           
105 Uma analogia pode ajudar a elucidar a questão: Imaginemos uma suposta sociedade mais avançada que se 
apropriasse de outra incapaz de se defender, como “base material”, ou seja, retirando seus membros para o 
trabalho escravo, saqueando seus alimentos ou roubando-lhes os “saberes”. Enfim tratando-os como 
objetos/coisas e se constituindo a partir dessa relação – passando a depender disso pra sobreviver. Isso seria 
eticamente rejeitado ainda que ela dependesse disso para manter seu modo de vida, status quo, dentro de uma 
concepção comum em nossa cultura que concebe os seres humanos como iguais. Pois se estaria desrespeitando 
os interesses dos membros daquela comunidade (pelo simples fato de serem mais fracos). Imaginemos que 
outros seres são capazes de ter interesses (como nas perspectivas utilitaristas em que capacidade de fruição e 
sofrimento são suficientes para conceber sujeitos morais). Dependendo da forma como nos apropriamos dos 
ecossistemas em que vivem esses seres ou dos próprios seres estaríamos desconsiderando esses “interesses” 
(chegaríamos a uma ética que considera algumas formas de vida como passíveis de ter interesses). Agora, se 
passarmos a considerar que há uma rede intrincada de relações onde um meio interage com outro e sua 
destruição tem reflexos em vários outros meios numa relação de continuidade (cadeia), dependendo do alcance 
da ação poder-se-ia estar desrespeitando o interesse de uma gama variada e incontável de seres e no final das 
contas, dependendo das conseqüências do ato, todos os seres humanos e não humanos. Pois estaríamos 
afetando uma coisa maior, que é o planeta onde todos residem e que é formado pela interação de todos, ou seja, 
ontologicamente viria primeiro. Portanto, deveria ser considerado com propriedades morais. A questão é: o que 
justifica/sustenta uma apropriação que desconsidera o interesse de uma infinidade de seres, inclusive humanos, 
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cultura do ocidente, na diversidade de orientações ideológicas dentro do que é possível 

entender ser um mesmo manto cultural. 

Essas vertentes têm como objetivo demonstrar a complexidade e a pluralidade das 

discussões acerca da questão ambiental, onde muitas direções são apontadas e todas têm 

pretensões de dar conta da difundida idéia de “crise” ambiental. Propositalmente foram 

colocadas de forma gradativa para visualizar melhor os contrastes, onde há uma mais 

conservadora, uma reformadora e outra revolucionária, mas sem estabelecer nenhum tipo de 

hierarquia entre elas ou concebê-las de forma estanque. Podem haver diversos de seus 

elementos mesclados na realidade. Apenas é apontado que as propostas menos afrontivas às 

estruturas de poder, provavelmente encontrarão um leito mais apropriado para se 

desenvolverem e as mudanças vão ocorrendo num espaço temporal mais longo 

(independente de quais sejam essas mudanças). Mas nada impede que essa realidade mude 

subitamente e as versões até mais radicais ganhem força e se imponham, como parâmetros 

axiológicos que nortearão as atitudes.  

Tomemos como um exemplo palpável os dados objetivos como os do quarto 

relatório (AR4) do “Painel Intergovernamental sobre mudanças Climáticas”106 (IPCC). Um 

órgão da ONU que congrega cerca de 600 especialistas de 40 países, que neste último 

relatório enterrou as dúvidas quanto as relações entre as atividades humanas e as mudanças 

climáticas. Em seu texto trouxe termos como “inequívoco” (99% de probabilidade) e “muito 

provável” (90%), apontando três previsões no aumento das temperaturas globais (1,8°C; 

2,8°C e 4,0°C), num processo posto como irreversível.  

A mais otimista das previsões, segundo Rajendra Pachauri107, já ultrapassa o estado 

de perigo para as pequenas nações-ilhas e para as pessoas pobres que dependem da 

agricultura de chuva para subsistirem108. Ou seja, um número indeterminado de pessoas 

(cerca de dois bilhões segundo a ONU) assiste o aborto do futuro de suas terras, em nome de 

um padrão de “conforto” de uma minoria mundial, que o difunde como fim último na vida 

das pessoas e como se fosse algo possível para todos – construção dos valores que sustentam 

                                                                                                                                                                                   
torna-se difícil de ser defendida num discurso prático, dentro do que avançamos culturalmente/cientificamente, 
sustentados apenas por discriminações arbitrárias que legitimam todo tipo de exclusão.                       
106 ALLEY, Richard et al. Intergovernmental Panel on Climate Change: Climate Change 2007: The 
Physical Science Basis. Summary for Policymakers. Genova: WMO/ UNEP, 2007.  
107 Climatologista chefe do IPCC 
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a ideologia hegemônica. Percebe-se que as conseqüências previstas são muitas e muito 

difíceis de serem mensuradas, desde derretimento das geleiras de montanhas e dos pólos 

com o aumento do nível do mar, ao colapso da agricultura, extinção em massa de espécies, 

instabilidade dos ecossistemas etc.  

Se somássemos ao “painel” os dados do “Relatório Planeta Vivo 2006” que descreve 

a situação dos recursos naturais diante do consumo humano, através de dois indicadores109: 1 

- o “Índice Planeta Vivo”  que reflete a saúde dos ecossistemas através do estado da 

biodiversidade correspondente a esses ecossistemas; e 2 - o “Pegada Ecológica” que mede a 

quantidade de terra biologicamente produtiva e a área de água necessárias para produzir os 

recursos que um indivíduo, uma população ou uma atividade consomem e para absorver os 

resíduos que geram, considerando a tecnologia dominante e a forma de gestão, expressando 

essa área por meio de hectares globais110. Ao descrever o estado de mudanças da 

biodiversidade global e o nível de pressão causado na biosfera pelo consumo humano de 

recursos naturais, constata-se que a capacidade de produção da biosfera já é superada em 

26% desde 2003. Ou seja, consome-se cerca de 1,25 vezes o que o planeta é capaz de 

oferecer, criando um déficit que impossibilita a manutenção dos padrões de vida alcançado 

pelos países ricos e o desenvolvimento equiparado para os países pobres. Desta forma, uma 

vez mantidos nas proporções que seguem, essa idéia de progresso provavelmente vai exaurir 

os ativos ecológicos e causar o colapso do ecossistema como um todo, num prazo 

relativamente curto111. Mais uma vez os resultados, tidos como moderados, são complexos 

de mensurar.  

Pode-se cruzar estes dados e confrontá-los com a realidade política da maioria dos 

países, ricos e pobres, em tomar medidas substanciais para contornar a situação. Vide o 

fracasso do Protocolo de Kyoto em cumprir a primeira etapa de metas de redução na 

emissão de CO² e uma segunda etapa conturbada que expira em 2012 e propõe reduzir 

apenas 5 bilhões de toneladas comparados aos 40 bilhões sugeridos pelo painel até 2030112. 

                                                                                                                                                                                   
108 PACHAURI, Rajendra apud LEITE, Marcelo. Clima. In. Especial da Folha de São Paulo. P. 2 . Em 3 de 
fevereiro de 2007. 
109 HAILS, Chris et al. Relatório Planeta Vivo 2006. Gland – Suíça: World Wide Fund for Nature – WWF, 
Zoological Society of London – ZSL e Global Footprint Network, 2006.   
110 Idem, Ibidem p. 39  
111 Idem, Ibidem p. 22 - 26 
112 LEITE, Marcelo. Clima. In. Especial da Folha de São Paulo. P. 2 . Em 3 de fevereiro de 2007. 
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Considerando as dificuldades de substituir as relações sociais já consagradas numa grande 

teia de interações e dependências com as tecnologias dominantes. E mais, a possibilidade de 

convencer os países abastados de compartilharem satisfatoriamente suas riquezas com os 

mais pobres, na mesma proporção que as pessoas em escala global passem a abdicar de seu 

conforto e luxo em troca de estilos de vida bem mais módicos. Não se pode afastar ou 

excluir as possibilidades mais pessimistas que recriariam condições circunstanciais agônicas 

suficientes para mudanças revolucionárias onde os faróis utópicos de hoje são guias. Ou 

mesmo a possibilidade de tiranias ambientais que se legitimariam na sobrevivência, ou 

também a possibilidade de um colapso geral... De qualquer forma, a incerteza e a 

indeterminação para o futuro, independente das muitas previsões, no presente estudo, são 

tomados como pontos pacíficos.    

Buscando visualizar como as decisões políticas são tomadas, busquemos como 

exemplo, ainda que superficialmente e no caso brasileiro, o consenso e o otimismo gerado 

pelos biocombustíveis – principalmente pelo metanol. Concebidos como energia limpa e 

renovável são amplamente veiculados no país pelas mídias e principalmente pelos 

representantes do poder como a saída para os problemas ambientais (transmutando os 

usineiros de “latifundiários inescrupulosos” para “heróis nacionais”). É plausível perceber 

que os problemas são tratados por apenas um ângulo e que este se sobrepõe aos outros 

possíveis: De um lado, busca-se manter a eficiência energética de forma a não comprometer 

operacionalidade do sistema e não modificar a estrutura social, o conforto etc.; de outro, 

apaga-se da memória a história triste da monocultura da cana no país e seu rastro de 

destruição social e ambiental. Negligencia-se que as monoculturas acarretam uma série de 

problemas socioambientais que as comprometem num espaço temporal relativamente curto e 

exclui-se do debate a distribuição da renda, a inclusão do valor das riquezas culturais e a 

possibilidade de se agregar um valor diferente à natureza e as demais formas de vida. Na 

realidade em nome do modelo hegemônico de eficiência econômica e da manutenção da 

ordem, as decisões políticas se tornam propositalmente cegas às reais dimensões dos 

problemas e buscam saídas pontuais, dentro do que foi discutido, para manter certa estrutura 

social. 

 Numa reflexão que dimensione politicamente a questão, de uma multiplicidade de 

perspectivas para lidar com a situação e de uma enxurrada de dados alarmantes, reforça-se a 
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necessidade de ampliação discursiva da temática, onde propostas não devem ser rejeitadas a 

priori. Nesse sentido uma concepção para meio ambiente deve contemplar sua múltipla 

dimensão de forma conjuntiva, agregando tanto quanto possível seus aspectos físicos, 

biológicos, químicos, sociológicos, culturais, políticos, econômicos, técnicos, simbólicos, 

éticos e, sobretudo, conflituosos. 

É nesse viés que compreendo ser de grande importância os espaços públicos 

discursivos que comportem múltiplos segmentos representativos para a tomada de decisões. 

Espaços que possam ser orientados pelo discurso prático, onde a plausibilidade dessas 

decisões devem se dar na sustentabilidade dos argumentos que as embasa. Espaços onde 

aqueles que serão atingidos pelos efeitos das decisões possam participar ou influenciar 

diretamente sobre as mesmas. Enfim, espaços que comportem a complexidade da questão 

ambiental.  

 

4.2 - Conflitos Ambientais 

      

          Consideremos uma situação hipotética: uma determinada área com certos atributos 

naturais em que reside uma população cuja existência baseia-se em sistemas técnicos 

próprios de exploração dos recursos ali existentes. Os meios de apropriação foram 

desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais. Isso quer 

dizer, não comprometem temporalmente e localmente o acesso aos recursos necessários à 

sua subsistência, mantendo a conformação e a estabilidade dos ecossistemas, inclusive na 

absorção dos resíduos que geram. Para dar materialidade, podemos imaginar uma tribo 

indígena, ou uma população de extrativistas, ou quilombolas, ou outra população tradicional 

qualquer que assuma essas características de baixo impacto ambiental. 

   Agora, imaginemos uma cultura de acumulação capitalista, como a que se instalou 

no Brasil. Percebe-se que ela requer escalas muito amplas de produção para sua subsistência, 

operando pela abertura de amplas fronteiras e pela segregação de espaços em nome de um 

ideal de progresso. Pode-se primeiramente, vislumbrar uma agroindústria, ou uma 

mineradora, ou as construções de infra-estrutura para a manutenção das várias formas de 

indústria – hidroelétricas, estradas, ferrovias etc. Consideremos então a situação em que essa 

cultura passa a “confrontar” com território onde população hipotética reside ou “necessita” 
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se apropriar dos elementos naturais do mesmo. O resultado desse encontro não é algo difícil 

de conceber, aliás, é o retrato da nossa história. A outra forma social (população tradicional) 

será destruída ou cooptada/aculturada, seu território apropriado, bem como o sistema 

ecológico desestabilizado pelo padrão tecnológico dominante de apropriação do meio, onde 

haverá a homogeneização dos conteúdos biofísicos, por meio das monoculturas, inserção de 

espécies exóticas e tudo mais que a tecnologia “dominante” traz a carreto. Dependendo do 

tipo de atividade pode não sobrar nada da área como numa mineradora ou numa 

hidroéletrica; e quando esgotar o que a hipotética área oferece ou esta for insuficiente, novas 

áreas serão buscadas.  

Mudando de situação, tomemos como exemplo uma área urbana, um município, 

onde corre um rio. No seu curso habitantes do município desenvolvem diversas atividades, 

desde recreação, pesca artesanal até irrigação de horticulturas ao uso doméstico da água, 

atividades que perduram ao longo do tempo113. Num dado momento, um grupo de indústrias 

se instala e passa a utilizar o rio tanto para suas atividades de produção quanto para a 

eliminação de seus dejetos, comprometendo, no caso hipotético, as atividades outrora 

desenvolvidas pelos moradores.  

Para o segundo exemplo, uma primeira indagação poderia se referir às garantias 

jurídicas que assegurariam o curso e o uso múltiplo das águas, alegando que tal grupo de 

empresas estaria em desacordo com a legislação vigente e que deveriam ser 

responsabilizadas. Tomemos como exemplo o caminhar da nossa história e a realidade dos 

rios que cortam os municípios médios e grandes do Brasil. Essa indagação será deslocada 

para um ideal de efetividade da legislação ambiental, ainda longe de corresponder à 

realidade, mas que deve, ao longo do tempo, buscar materialidade para garantir os direitos 

difusos dos cidadãos… Só que aí o assunto tomaria um rumo diferente daquele que pretendo 

tratar, que não se limita a uma discussão jurídica.  

Da mesma forma, estaria me desviando do foco, se tomasse isoladamente as 

conseqüências de atividades que degradam o ambiente e ocasionam “problemas” ambientais, 

sem identificar sujeitos imediatamente atingidos. Poder-se-ia afirmar que, direta ou 

                                                           
113 Em momento algum, tanto num caso quanto no outro, é colocada a idéia de que as atividades não são 
impactantes numa concepção de plena e perpétua harmonia. Para o presente estudo a idéia de impacto zero não 
existe nem para a nossa espécie e nem para as demais do planeta, a vida está sempre criando e recriando o meio 
em sua interação e vice-versa.   
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indiretamente, um número inidentificável de sujeitos estariam sendo atingidos de maneira 

difusa, onde numa concepção holista todos seriam em algum grau atingidos – todos seriam 

sujeitos. Entretanto, no presente tópico procuro focar situações localizadas com sujeitos 

identificados. Situações que podem ser recortadas e visualizadas sem a necessidade de 

remetê-las a fatores exteriores a estas situações. 

Nesse sentido, para ambos os casos hipotéticos suponhamos que haja alguma forma 

de resistência daqueles que vão ter seus “modos” de vida afetados. Algum tipo de reação 

contrária à perda pacífica. Nesse caso a divergência de interesses materializar-se-á no 

formato de conflitos, cuja disputa é o meio ambiente ou seus componentes, que se configura 

como base material daquela(s) sociedade(s). 

Para interpretar essas situações tomarei como referência a perspectiva de Henri 

Acselrad114. A proposta do autor será utilizada, dentro do possível, como norte na 

interpretação dos conflitos que se desenrolaram no conselho municipal de meio ambiente de 

Juiz de Fora. Sem, no entanto, abdicar da discussão até aqui travada que irá complementar a 

análise, mesmo que nem sempre convergentes em seus pontos principais.   

As duas perspectivas exemplificadas são situações diferentes: de um lado grupos 

humanos culturalmente bem distintos e do outro, pessoas que residem sob o mesmo 

território onde vigora uma cultura dominante. Em ambos existem formas distintas de se 

apropriar e de se conceber o meio ambiente, tanto entre os afetados em seu modo de vida, 

quanto entre estes e os que ocasionaram as perturbações.  

Uma interpretação possível, de matiz evolucionista, afirmaria existirem grupos 

adaptados de distintas maneiras ao meio ambiente e que se opõem, onde um determinado 

grupo, em sua cultura e nos seus modos de vida, dentro das circunstâncias dadas, está em 

melhores condições de fazer valer a sua vontade. O que não significa que seja mais apto ou 

mais evoluído a priori. Por outro viés, economicista, poder-se-ia afirmar que há um conflito 

por elementos naturais, cuja propriedade não se define facilmente, eclodindo na fronteira 

entre o mercado e o não-mercado. Ou, em outro enfoque, partiria da dificuldade daqueles 

que geram as perturbações (impactos externos) arcarem com suas consequências 

(externalidades). Num olhar histórico sobre os conflitos, se tomarmos como exemplo a 

tragédia que é a nossa história em dirimir conflitos dessa categoria, o resultado é 
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previsível115: aqueles que possuem maior capacidade de influência nos marcos regulatórios 

jurídico-políticos116 (detêm o que é legítimo e ilegítimo), ou melhores condições de competir 

numa economia imediatamente seletiva (perduraram no mercado). Ou no caso dessas 

estratégias não vingarem, aqueles que possuírem maior poder bélico (força direta) se 

apropriarão do objeto da disputa, expulsando, extinguindo ou submetendo a subsistência da 

outra parte em seu favor (luta e submissão). 

Todas essas interpretações, entre outras, são viáveis à problemática dos conflitos 

ambientais e conforme dito, este é um ponto crucial do presente estudo. As situações 

hipotéticas foram formuladas para iniciar a discussão contextualizando conflitos concebíveis 

dentro da realidade, no intuito facilitar a abordagem.  

A discussão sociológica dos “conflitos ambientais”, conforme Acselrad, tendem a 

exprimir uma adesão cooperativa dos diferentes segmentos sociais à um ambientalismo 

comum decorrente de uma consciência identificada, oriunda da percepção da “crise” 

ambiental fundamentada nos seus indicadores objetivos. Nesse sentido a problemática 

ambiental se dirimiria por consensos “multissetoriais” na medida em que todos se 

entendessem como sujeitos comuns de um mundo ameaçado.  

A mesma concepção de um ambiente uno e limitado, caminha numa outra direção 

que identifica os conflitos ambientais à escassez de recursos e possíveis ameaças à 

estabilidade dos sistemas internacionais que, por sua vez, legitimariam soluções autoritárias 

e meritocráticas, contra aqueles que não possuíssem condições tecnológicas ou institucionais 

suficientes para lidar com as questões ambientais. Daí muitas atitudes se legitimariam em 

nome da salvação da humanidade. Num outro viés, a proposta de Acselrad se opõe aos 

consensualismos e autoritarismos ecológicos buscando um quadro analítico sobre a questão 

ambiental sensível à diversidade sociocultural e que oriente políticas ambientais que 

apresentem atributos de legitimidade e efetividade democrática.    

  O autor parte da acepção que as sociedades subsistem por suas relações sociais 

próprias somadas aos modos de apropriação do mundo material que lhes cerca. Percebe-se 

dessa interface (mundo social e sua base material) três práticas distinguíveis analiticamente: 

                                                                                                                                                                                   
114 ACSELRAD, Hanri . As práticas espaciais e o campo dos conflitos ambientais. In: ACSELRAD, Hanri. 
Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro. Fundação Heinrich Boll. p. 18 
115 Na minha opinião, no que se refere aos confrontos de interesses, disputas por territórios ou elementos 
naturais, esse sentido de trágico não é muito diferente da grande História do ser humano em sua humanidade 
116 ACSELRAD, Henri.. op cit. p. 23 
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1 – práticas de apropriação técnica do mundo material: os atos utilizados para obter fins 

materiais (físicos, químicos ou orgânicos) podendo ser organizados ou tradicionais, 

constituindo os modos de uso, transformação, extração etc. do meio ambiente; 2 – práticas 

de apropriação social do mundo material: são correspondentes aos processos de 

diferenciação dos indivíduos pelas estruturas de distribuição, acesso, posse e controle dos 

territórios e elementos naturais e; 3 – práticas de apropriação cultural do mundo material: 

dizem respeitos aos significados construídos da base material que dão sentido e ordenamento 

às práticas de apropriação e utilização dos seus elementos. Considera-se aí sua historicidade 

que justificam/legitimam os modos de apropriação e os padrões tecnológicos condicionados 

por estruturas de poder que vigem em dada época e espaço. 

 Essas estruturas de poder, como exemplo numa sociedade industrial, atualizam-se 

constantemente disseminando as categorias de percepção, julgamento e orientação, que 

legitimam e reafirmam a superioridade simbólica e real dos dominantes, convencionando e 

fazendo valer socialmente os critérios de “eficiência”, “capacidade competitiva”, 

“produtividade” etc. Porém o curso do tempo (ou a localização no espaço) pode fazer variar 

o padrão tecnológico e sua eficiência. A idéia de sustentabilidade, por exemplo, vem 

introduzindo fatores de perturbação/diferenciação da eficiência técnica convencional, 

atingindo a base de legitimidade (predominante) e recriando-a. Vem forçando a luta 

daqueles que querem se apropriar do que passará a ser legítimo e tornarem-se os “portadores 

da nova eficiência ampliada da utilização sustentável dos recursos”. Conforme ressalta 

Acselrad, contudo, a noção de sustentabilidade pode também, trazer para agenda pública 

sentidos além do econômico (eficiência quanto aos níveis de uso/perturbação dos 

ecossistemas) implicando em considerações de justiça, diversidade cultural, democratização, 

novos valores etc. 

 Para a caracterização do “ambiental” como um campo específico de construção e 

manifestação dos conflitos, o autor parte de um “estruturalismo construtivista” onde: a) as 

posições no espaço social, em que os agentes sociais se distribuem segundo princípios de 

diferenciação, conflitando pela posse das espécies de poder/capital específicos, formam os 

“campos de forças relativas”; e b) as categorias vigentes de construção simbólica do mundo, 

historicamente produzidas pela ação coletiva, nesse sentido são mutáveis; podem ser 

deslegitimadas pelas lutas simbólicas (“desinventadas”), onde, nessa luta pela distribuição 
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do poder, há uma “valorização/desvalorização relativa dos diferentes tipos de capital”, 

portanto uma luta classificatória e cognitiva.  

Assim, ao considerar o meio ambiente como um campo contestado material e 

simbolicamente, a designação sobre o que é ou não ambientalmente benigno vai redistribuir 

o poder sobre os recursos territorializados. Isso se dá pela legitimação/deslegitimação das 

práticas de apropriação dos recursos ou da localização em que esses se encontram, tornando 

a luta por recursos ambientais, simultaneamente, uma luta por sentidos culturais e o meio 

ambiente uma construção variável no tempo e no espaço.            

 Nesse sentido, a emergência da questão ambiental tem no argumento ambiental (nas 

justificações ecologizadas) o ponto de integração das distintas “ordens de justificação” que 

universalizam “causas parcelares”, fundamentando sua legitimidade no interesse comum. Ou 

seja, a lógica dos discursos pertinentes à questão ambiental, ao contrário de uma causa 

universal ecológica, tratam de causas parcelares que podem ser universalizadas através de 

valores compartilháveis que justificam os atos no plano do interesse comum. “Investigar o 

espaço simbólico onde desenvolvem-se os conflitos ambientais significa assim esclarecer as 

condições de instauração de princípios de referência evocados para legitimar acordos e 

regular conflitos que envolvam a noção de natureza e de meio ambiente.”117 

  Dessa forma uma gama variada de atores sociais (com destaque do autor para a 

Ecologia científica e para o Estado) integram o campo de forças da luta que visa classificar a 

representação legítima da natureza e distribuir o poder sobre os recursos territorializados. 

Assim, dando-lhe diversos significados como, por exemplo, o de reservatório de recursos, 

paisagem de consumo estético, reprodução de grupos socioculturais etc. Utilizando-se de 

diferentes estratégias discursivas de legitimação que expõem, dentre uma diversidade de 

vertentes, direitos de propriedade e direitos de uso, argumentações científicas sobre riscos, 

vocação de determinadas áreas e seus usos etc. Dentro dessa disputa argumentativa e de 

legitimidade as representações dominantes podem sofrer inflexões no plano discursivo, 

reconfigurando o poder relativo dos atores no campo das práticas.  

 Tomemos como exemplo, conforme Acselrad, a monocultura do eucalipto em 

contraposição ao extrativismo da borracha. Percebe-se que dentro do critério hegemônico de 

“eficiência” e “competitividade” há uma vantagem legitimada para a plantação do eucalipto, 

                                                           
117 Idem, ibidem. 



 100

pois ele atinge, dentro das condições ambientais do Brasil, espaço no mercado mundial para 

exportação de celulose (alta produtividade). Isso justificaria a monocultura pelos ganhos 

econômicos que gera. Por outro lado a atividade extrativista da borracha não atinge essa 

eficiência não conseguindo preços compatíveis com a borracha sintética que comanda essa 

fatia do mercado. Nessa lógica, a plantação do eucalipto e sua expansão são legítimas, e a 

reserva extrativista ou deverá ceder espaço na confrontação, ou reverter a categoria de 

“legitimidade” dominante. Isso seria possível através da inflexão das categorias de 

percepção que legitimam a distribuição de poder sobre os recursos do território – considerar-

se-ia mais legítimo a atividade que tem menos impactos para biodiversidade, para a 

conservação dos solos, que tem maior durabilidade etc. Desta forma, a reserva extrativista 

poderia ganhar sua legitimidade e fazer com que a monocultura do eucalipto perca a sua. 

 É nesse viés que o discurso ambiental traz elementos capazes de prover argumentos 

suficientes para alterar o campo das representações dominantes. Tomando como exemplo a 

monocultura do eucalipto, pode-se elencar um número ostensivo de desvantagens ambientais 

que a monocultura representa e que reflete diretamente em atividades vizinhas, 

comprometendo-as, principalmente, no que diz respeito a sua durabilidade. Sob essa ótica, a 

da durabilidade da base material, poderá haver uma inflexão nos critérios que dão 

legitimidade às práticas de apropriação do território e seus recursos, gerando um novo 

conceito de “eficiência”. Não mais atrelado exclusivamente a rentabilidade de um capital 

monetário investido, dando mais ênfase às condições materiais duráveis das atividades 

produtivas. A partir daí, a extração cooperativa da borracha adquire maior legitimidade do 

que a rentável monocultura de eucalipto.  

 Os conflitos ambientais têm origem, concebendo a sociedade como uma rede 

espacialmente interativa de atividades que formam “acordos” de mútuos benefícios 

(simbióticos), quando há o rompimento desses “acordos”. A atividade de um determinado 

grupo compromete a manutenção das atividades de outro grupo, por meio de “impactos 

indesejáveis” transmitidos por meios físicos (solo, água, ar ou sistemas vivos) 

comprometendo a continuidade das formas sociais de apropriação, uso ou significação do 

meio. O conflito é gerado a partir do momento que o grupo afetado denuncia a ruptura do 

“acordo simbiótico”. O quadro analítico proposto pelo autor aponta para uma remissão 

necessária dos conflitos ambientais a quatro dimensões constitutivas: 
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 Primeiro, diz respeito a apropriação material dos recursos do território. Campo por 

excelência onde desenrolam-se disputas sociais, econômicas e políticas pela apropriação dos 

diferentes tipos de capital e também, pela mudança e conservação da estrutura de 

distribuição de poder. Nessa vertente os agentes possuem dotações diferenciadas de capital 

material e capacidade diferencial de terem acesso a esses capitais (acesso aos recursos vivos, 

água, terra fértil etc.). Como exemplo o autor cita disputas entre populações ribeirinhas e 

grandes projetos hidroelétricos para a apropriação dos rios, ou entre seringueiros e 

latifundiários pelo controle de áreas de seringais.  

    Segundo, trata da apropriação simbólica dos recursos do território. Ou seja, a luta 

para impor as categorias simbólicas que legitimam ou não a distribuição de poder sobre os 

distintos tipos de capital. Aí se percebe embates entre diferentes formas de apropriação do 

território pela afirmação de seus respectivos caracteres como: “ambientalmente correto”, 

“sustentável”, “compatível com a vocação do meio”, “produtivo”, “competitivo” etc. 

 A terceira dimensão constitutiva trata da durabilidade da atividade no que se refere à 

possibilidade de continuidade dos modos de apropriação material. Ou seja, a condição de 

existência da base material que determinadas formas sociais dependem para sua subsistência 

e integridade que podem ser afetadas por atividades que comprometem essa durabilidade. 

No plano argumentativo esse pode ser um critério de legitimação/deslegitimação de uma 

determinada atividade, a ser acionado no campo representativo do meio ambiente pelos 

sujeitos do conflito. 

A quarta e última dimensão constitutiva trata da interatividade, onde “os conflitos 

ambientais opõem atores sociais que desenvolvem ou propugnam distintas formas técnicas, 

sociais, culturais e simbólicas de apropriação dos elementos materiais de um mesmo 

território ou de territórios conexos”. Há uma interação de atividades em que uma transmite 

impactos indesejados para a outra, onde essa “interação” é de difícil mensuração (incerteza 

cognitiva) e, portanto “suposta e sustentada na autoridade da própria denuncia”118. 

Através da eficiente proposta Acselrad, abre-se um caminho para cooptar a dinâmica 

conflitiva pertinente aos diferentes usos do meio que, à medida que vão se reconfigurando os 

modelos de desenvolvimento, e atividades vão se encontrando, concomitantemente 

modalidades específicas de conflitos vão se desenvolvendo.    

                                                           
118 Idem, ibidem 
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 Embora este estudo tenha como objeto central os conselhos municipais de meio 

ambiente, o desdobramento dos conflitos ambientais no interior desses espaços pluralistas de 

decisões (especificamente um conselho é analisado) são o “termômetro” de medição do 

funcionamento dos mesmos na presente análise. Ou seja, através dos embates travados entre 

os segmentos representados no conselho nos casos específicos selecionados, em que se 

evidenciam, em alguns desses casos, conflitos ambientais é que se buscou aferir seu 

potencial democrático reformador, bem como sua eficiência, eficácia e efetividade 

democrática. Os conselhos não apenas como tecnologia de formação de consensos, mas 

como espaços públicos capazes de transparecer os dissensos sociais e equalizá-los de uma 

forma diferente da política “convencional”. 

 Outrossim, não apenas os conflitos são pontos de análise da pesquisa, como também 

a estrutura política, jurídica e até física do conselho. O seu funcionamento “normal” e de 

suas reuniões, o perfil dos conselheiros e suas capacidades representativas etc. Mas 

essencialmente os casos mais conflituosos é que colocam em evidencia a capacidade do 

conselho se apresentar como um instrumento inovador que pode trazer mudanças sociais que 

caminham no sentido de melhores cuidados com o meio ambiente, num acesso mais 

eqüitativo aos seus elementos e na consideração de interesses que na memória histórica de 

nossa sociedade nunca tiveram voz. E, para delinear e delimitar esses casos mais 

conflituosos, tanto para sua visualização quanto para sua compreensão, a proposta analítica 

acima resenhada em seus pontos principais, se mostrou de fundamental importância. 

Portanto um referencial de ampla utilização nos casos em que se fez pertinente ou se 

mostrou complementar, sem (mais uma vez) tornar a análise séssil a um referencial.   
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CAPÍTULO 3 – PENSANDO OS CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

       

1 – Sobre conselhos: Como pensá-los? 

 

1.1 - Breve Histórico 

 

Os Conselhos e comitês, conforme já tratado, são espaços públicos sui generis, 

constitutivos de uma nova institucionalidade que não decorre meramente da lei ou da 

discussão no parlamento. Apresentam-se como aparatos mistos que comportam elementos 

da sociedade civil e do Estado numa relação não-hierárquica, onde se recria uma forma 

específica de participação sociopolítica119. Embora não podendo afastar sua realidade de 

espaço público jurídico-institucional-estatal, o que fere uma percepção de autonomia 

ilimitada, os conselhos são espaços de controle social, de democratização de decisões e 

garantias de acesso universal às políticas e serviços públicos120. Sobretudo são espaços de 

discussão, debates e conflitos de interesses.  

Os espaços de autogestão da coisa pública pelos seus próprios demandantes, 

implementados no seio da sociedade civil e compreendidos como colegiados que 

funcionavam como órgãos dirigentes e gestores horizontais – onde não havia hierarquização 

do poder entre seus membros – assumiram, tradicionalmente, o formato de comitês e 

conselhos. Esse formato e similares provavelmente estiveram presentes em diversos 

momentos da história política da humanidade, mas os enfoques históricos de maior 

importância remontam ao século passado e retrasado.  

Elenaldo Celso Teixeira situa a origem dos conselhos em três direções distintas.121 A 

primeira seria resultante de “movimentos insurrecionais”, como meio da organização 

revolucionária, funcionando como aparato de poder, com ampla abrangência de ação e, 

concomitantemente, sistema alternativo de representação. Historicamente contextualizados 

                                                           
119GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sóciopolítica. - 2ª ed - Coleção questões da 
nossa época. São Paulo: Cortez, 2003. -. p. 7. 
120 CARVALHO, Maria do Carmo A. A. e TEIXEIRA, Ana Claudia C. (org.). Conselhos Gestores de 
Políticas Públicas. São Paulo: Pólis, 2000. p. 7. 
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na primeira fase da Revolução francesa (1789), nos Conselhos da Comuna de Paris (1871), 

nos soviets de Petrogrado (1905) e na Revolução Russa (1917).  

Numa segunda direção é apontada a origem dos conselhos como instância de poder 

nos lugares de trabalho. É o caso das assembléias operárias e sistemas de representação por 

meio de delegados por seções de fábricas, que superaram as exigências de filiação sindical, 

através de um poder efetivo dos operários, com ação econômica e política, enquanto 

produtores. Designados como “conselhos operários”, posteriormente “conselhos de 

fábricas”, “conselhos populares” etc. são contextualizados pelos conselhos de operários na 

Itália, cidade de Turim, alguns conselhos na Alemanha dos anos 1920; os conselhos 

existentes na ex-Iugoslávia da década de 1950 entre outros. 

Por último são apontados os conselhos que surgem nos paises de capitalismo 

avançado, como arranjos neo-corporativistas. Estes tinham o objetivo de negociar demandas 

de trabalhadores, usuários e outros grupos de interesses e reduzir conflitos distributivos. 

Funcionavam também como grupos de pressão e demandas relacionadas ao consumo e uso 

de bens coletivos. 

No primeiro momento, pode-se ressaltar a importância histórica desse instituto, por 

sua ligação às lutas do operariado na Revolução Industrial pela melhorias nas suas condições 

de vida e trabalho. Representaram um importante papel na luta por um mundo mais justo, 

combatendo a exploração e a dominação do capital e instituindo formas de poder mais 

autônomas e autodeterminadas, conforme ressalta Gohn122. A mesma autora atribui ao 

surgimento dos conselhos um contexto de crises políticas e institucionais em confronto com 

as organizações tradicionais de poder – no sentido de desestabilização e descentralização –

onde se apresenta como expoente e legado histórico a “Comuna de Paris”.  

 A Comuna de Paris é um episódio histórico em que um governo formado por 

trabalhadores que assumiram o poder durante dois meses no ano de 1871, promoveram, 

segundo os historiadores, a primeira experiência histórica de autogestão operária por meio 

de conselhos populares – um marco simbólico no debate sobre participação democrática 

direta. A proposta da “Comuna de Paris” era a derrubada do trabalho capitalista e sua 

                                                                                                                                                                                   
121 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. Sistematização, efetividade e eficácia dos Conselhos. In: CARVALHO, Maria 
do Carmo A. A. e TEIXEIRA, Ana Claudia C. (org.). Conselhos Gestores de Políticas Públicas. São Paulo: 
Pólis, 2000. p. 99  
122 GOHN, Maria G. op. cit. p. 67. 
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substituição por uma nova organização que se aproximava do ideal marxista, com matiz 

emancipatório. O governo insurrecional de trabalhadores em uma única cidade, 

experimentava, através da participação coletiva de todos os trabalhadores organizados na 

forma de comitês, fixar os salários, a jornada de trabalho, escolher os seus chefes, enfim, 

autogerir todas as políticas públicas da cidade articuladas com a produção. A Comuna de 

Paris, apesar da curta duração, se apresentou como o prelúdio na possibilidade da 

participação direta e efetiva da sociedade para se auto-governar, gerindo e constituindo as 

regras e políticas que vigeriam na convivência social e disciplinariam as vidas e atividades 

dos concidadãos.123 

Sobre os sovietes russos, cuja origem data o ano de 1905 na cidade de São 

Petersburgo e posteriormente recriados em 1917 com a revolução russa, destaca-se o grande 

desempenho como gestores políticos e produtivos. Apresentaram-se como organismos de 

classe que abrigavam desde operários e soldados até os intelectuais revolucionários, atuando 

em determinada base territorial.124 

 No segundo momento, o formato de “conselhos de operários” e os “conselhos de 

fábricas” adquiriram importância também na Alemanha, Itália e Espanha. Surgidos em 

momentos históricos conturbados por instabilidades políticas, os conselhos que operavam 

nas fábricas eram importantes tanto como instâncias de autogestão econômica, como órgãos 

de administração com funções municipais, educativas etc., ainda que funcionando sobre a 

base da empresa, o que era possível devido ao fato de que as empresas não apenas 

funcionavam como unidades de produção, mas também como “células sociais, locus de 

socialização dos indivíduos”. Esses órgãos de autogestão e auto-administração da produção 

e da população, até 1923, tiveram importante atuação, com destaque para a Espanha, onde os 

conselhos surgem mais tarde coincidentes com a ascensão do fascismo (1934-1937), 

associados ao sindicalismo anárquico e também, com a Federação Anarquista Ibérica - FAI, 

à disseminação de ideais e formação de voluntários para combate.125 

Nos países socialistas Hungria, Polônia e Iugoslávia, após o ano de 1950, no pós-

guerra, surgiram os “conselhos populares”. Em Budapeste, Hungria, os conselhos foram 

instituídos, após uma rebelião contra os russos, como estratégia de defesa. Suas atividades  

                                                           
123 Idem. Ibidem p. 66. 
124 Idem. Ibidem p. 67 e 68. 
125 Idem. Ibidem p.67 e 68. 
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atingiram desde as fábricas, até os distritos, as municipalidades e as províncias. Na Polônia 

ocorreu uma experiência similar, entre 1969 e 1970, distinguindo-se pelo fato de que os 

conselhos poloneses não tomaram completamente o poder, funcionando como uma nova 

instancia de poder que podia questionar a burocracia, funcionando como canal de 

comunicação e acesso para os operários e os estudantes. Dentre todos o maior destaque é 

dado à Iugoslávia cuja existência dos conselhos se ligava mais estreitamente a autogestão, 

onde os “comitês de libertação” surgiram de forma espontânea como instituições de governo 

alternativo.126 

No terceiro e último momento, destacam-se os conselhos que surgiram nos países 

capitalistas avançados. Nos Estados Unidos, tendo por base o ideal democrático, os 

conselhos proliferaram por meio do desenvolvimento da união e participação de grupos e 

comunidades de interesses que resultaram em verdadeiros “coletivos de pressão na defesa 

dos seus interesses”. Cabe salientar que esse formato guarda maior relação com o objeto do 

presente estudo, pois trata-se de uma estrutura que combina a democracia direta com 

princípios da representação através de “delegados”. A função precípua desses espaços era 

pressionar os governos federal, estadual e municipal para consideração de interesses, 

colocando na pauta política os assuntos levantados por grupos locais127. 

Há uma riqueza histórica na experiência mundial com os conselhos traduzindo-os 

muito mais como espaços que surgem das pressões e lutas sociais, do que projetos criados e  

implementados numa perspectiva funcionalista. Embora essa também seja uma perspectiva 

válida em alguns casos. 

No Brasil há também uma diversidade histórica desses espaços democráticos que 

atravessaram o século passado, ganhando destaque, ultrapassado os meados do século, os 

conselhos comunitários dos anos 1960 e 1970, ou os conselhos de notáveis que atuavam em 

conjunto com instancias governamentais. Nos anos 1980 ganham importância os conselhos 

populares. E com advento da Constituição Federal de 1988 são criados os conselhos gestores 

interinstitucionais, podendo-se dizer que hoje os conselhos são uma realidade na política 

nacional e que essa realidade cresce a cada dia, apontando um caminho que pode 

reconfigurar  a democracia no país.   

                                                           
126Idem. Ibidem p. 68 e 69. 
127 Idem. Ibidem p. 69 e 70. 
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À experiência dos conselhos no Brasil são atribuídos dois momentos constitutivos 

situados nos períodos antes de 1964 e após esse ano concebido como marco128. Nas décadas 

de 1920 e 1930, foram criados os “Institutos de Pensão e Aposentadoria”, órgãos de gestão 

da Previdência Social que se caracterizavam pela participação mista de setores da sociedade 

na discussão dos interesses (burocratas, sindicalistas, proprietários etc.) e também as “Caixas 

de Pensões e Aposentadoria dos Trabalhadores Urbanos”. Esta foi uma conquista atribuída a 

sociedade organizada e mobilizada pelos sindicatos, por meio de negociações com o 

empresariado. No “Estado populista” esse acordo estabelecido entre o empregado e o 

empregador foi absorvido pela intervenção estatal que os institucionalizou criando um 

conselho gestor tripartite – empregadores, empregados e governo – cuja função era arrecadar 

recursos financeiros em folha de pagamento da classe trabalhadora para sua gestão, 

proporcionando as aposentadorias e pensões para os trabalhadores e suas famílias 

respectivamente129. 

No período após 1964, durante e depois do Regime Militar, foram criados diferentes 

modalidades de conselhos que se caracterizavam pelas distintas formas como eram 

instituídos. Primeiramente, distinguem-se os oriundos do próprio poder público executivo, 

como aqueles criados nos anos 1970 para atuar junto ao administrador municipal, no intuito 

de mediar relações com os movimentos e com as organizações populares. Em segundo lugar 

surgem os “Conselhos Populares” advenientes das negociações entre os movimentos 

populares ou setores organizados da sociedade civil e o poder público. Em terceiro plano 

encontram-se aqueles  institucionalizados e criados por leis originárias do poder Legislativo, 

surgidos após pressões e demandas da sociedade  civil no processo de redemocratização, 

abrindo a possibilidade de participação na gestão de negócios públicos. 130 

Na primeira categoria destaca-se a disseminação no Regime Militar de conselhos 

intragovernamentais que possuíam dentre suas funções a de gerir fundos financeiros. E, no 

Estado de São Paulo, surge a institucionalização de uma série de conselhos, na gestão 

populista do governador Adhemar de Barros. Na esfera municipal, entre 1969 e 1973, na 

                                                           
128

 SATHLER, Evandro B. Conselhos de Unidade de Conservação: entre o consultivismo e o deliberalismo 
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129 SANTOS, Nelson Rodriguez dos. Implantação e Funcionamento dos Conselhos de Saúde no Brasil. In: 
CARVALHO, Maria do Carmo A. A. e TEIXEIRA, Ana Claudia C. (org.). Conselhos Gestores de Políticas 
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cidade de São Paulo elaborou-se uma política voltada para a comunidade, implementando-se 

diversos conselhos fiscalizadores da administração municipal, ligados ao gabinete do 

prefeito e que nunca operaram devidamente. 131 

 Os conselhos oriundos da crescente pressão e participação da sociedade, que 

começava a se inteirar mais das questões políticas, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980 – 

onde pode-se dizer que em alguns casos reivindicavam um quarto poder – são espelhados, 

primeiramente, em 1975 num encontro de entidades que resultou num documento 

reivindicatório denominado “Carta de São Paulo”. Esta “carta” vislumbrava a possibilidade 

de integrantes das organizações sociais participarem e influírem diretamente na gestão 

política municipal132. São destacados como atores as organizações sociais como as 

“Sociedades Amigos de Bairros” e outras que foram surgindo nas periferias das cidades 

grandes e médias, como “As Pastorais da Igreja Católica” e as “Associações de Moradores”. 

Porém, foi em 1979 que foi criado um conselho mais participativo, também em São 

Paulo – alvo de amplos debates acadêmicos – cuja função era possibilitar a discussão do 

orçamento municipal e a participação na elaboração de programas e de projetos dos órgãos 

municipais. A reivindicação de integrar as forças comunitárias no computo das decisões 

políticas por meio de representantes diretos começava a se materializar nessa estruturação. O 

conselho comportava representantes de duas associações de classe, dois clubes de serviços, 

duas entidades sociais, seis movimentos sociais religiosos e três Sociedades Amigos de 

Bairros.  

Posteriormente, em 1980, foram criados cerca de onze conselhos que mantinham 

relações estreitas com a prefeitura – cabe ressaltar que em todas essas experiências não se 

ultrapassou à função meramente consultiva desses conselhos.  

Ainda no ano de 1980, surgem os Conselhos Populares propriamente ditos, advindos 

das propostas de setores da esquerda e outros setores que faziam oposição ao regime militar 

e, principalmente, dos movimentos sociais. Estes conselhos desempenhavam papéis variados 

que iam desde organismos de incorporação dos movimentos populares à administração 

municipal (com efeitos deliberativos) até organismos de luta e organização popular, o que 

representava para os movimentos de massa uma oportunidade de direcionarem e alinharem 
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131 Idem. Ibidem p. 70. 
132 GOHN, M. G. op. cit., p. 70. 
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as lutas políticas dispersas. Esses Conselhos Populares se disseminaram por vários 

municípios tanto em São Paulo como em outros locais do país, destacando-se os de 

Campinas; os de Saúde da Zona Leste de São Paulo; o Conselho de Pais, em Lages em Santa 

Catarina; o Conselho de Desenvolvimento Municipal, em Boa Esperança, Espírito Santo; 

entre outros.133 

Novamente na cidade de São Paulo é criado uma nova perspectiva de conselhos o 

“Conselho de Representantes” incorporados na Lei Orgânica da cidade. Esses conselhos, 

concebidos como espaços públicos não-estatais apresentavam-se idealmente como veículos 

de descentralização política e administrativa do executivo municipal. Possuíam como 

principais atribuições:  possibilitar a participação no planejamento municipal, nas propostas 

de diretrizes orçamentárias, no Plano Diretor da cidade; fiscalizar a execução do orçamento 

e demais atos da administração municipal, etc. Contudo, dependente da aprovação de uma 

lei pelo legislativo municipal, até o ano 2000, esses conselhos permaneceram no papel. 134 

De maneira sucinta busquei esboçar o surgimento histórico dos conselhos gestores de 

políticas públicas tanto no cenário internacional como no nacional no intuito de ilustrar a 

discussão e elucidar elementos constitutivos fundamentais como a participação social e as 

inovações na gestão política das sociedades. No contexto brasileiro o curso da história 

superou inúmeras questões polêmicas em torno dos conselhos gestores, que nos seus 

primórdios nem sempre gozavam de um desenho muito nítido de suas atribuições, funções, 

composições, caráter, objetivos, limitações etc. mas, tornaram-se instrumentos reais da 

estrutura administrativa do país. Não obstante a diversidade de formatos e de assuntos 

tratados, suas limitações e precariedades funcionais, é pacífico que essas estruturas 

representam um potencial democrático reformador e em alguns aspectos inovador na forma 

de se gerir políticas públicas. Pensar os conselhos na realidade brasileira requer, além de sua 

perspectiva histórica, compreender suas limitações e a sua inserção no Estado, 

principalmente com o advento da Constituição Federal de 1988.    
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1.2 – A Constituição Federal de 1988 e o pensamento atual sobre os conselhos brasileiros   

  

 Com o fim do Regime Militar e a retomada da democracia, regulamentada com o 

advento da Constituição Federal de 1988 – a constituição cidadã – é possível afirmar que 

dentre as mais significativas inovações institucionais promovidas pela Carta Magna, a 

criação dos conselhos gestores de políticas públicas merece destaque. Esses espaços 

públicos surgiram no bojo de um movimento ao mesmo tempo em prol da descentralização 

administrativa e da ampliação da participação popular, que passaram a ser associadas a 

formas de democracia mais efetivas e da prestação de serviços públicos mais eficientes135. 

Seguindo essa orientação, implementou-se na Constituição Federal – principalmente no 

capítulo II, “Da Seguridade Social” – toda uma gama de considerações sobre 

descentralização e participação social, corroborando uma interpretação importante sobre os 

conselhos gestores de políticas públicas.  

 O “capítulo” que trata da seguridade social expõe que a ordem social tem como 

objetivos o bem-estar e a justiça social (art. 193) e define seguridade social como “um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (art. 194). Cabe 

ressaltar, conforme Perissinotto136, que pela primeira vez na história republicana, pensou-se 

as políticas sociais como um conjunto integrado de medidas. A Constituição Federal, 

também define que a gestão das políticas sociais, além de integradas, devem ser de caráter 

democrático e descentralizado, no caso da seguridade social, mediante gestão quadripartite, 

com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos 

órgãos colegiados, i. e., nos conselhos (inciso VII do art. 194). A partir desse mandamento, 

institucionalizava-se a participação cidadã nas políticas sociais fundamentada na 

descentralização e na participação democrática ampla como estrutura basilar das políticas 

sociais do Brasil. No caso da saúde e da assistência social são imediatamente declaradas, 

conforme formalizam os artigos 198 e 204 da CF-88. 

                                                                                                                                                                                   
134 Idem. Ibidem.   
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 Entretanto, mais do que as orientações expressas da Constituição, os princípios 

democráticos consagrados na mesma contribuíram substancialmente para a disseminação 

dos conselhos pelo país. Algumas vezes por pressão legítima da sociedade, outras como 

forma de se viabilizar o princípio da participação. Em alguns casos a Constituição Federal 

orientou diretamente a elaboração de leis como a do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) – Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Este incorpora a assistência à criança e ao 

adolescente ao capítulo dos direitos sociais, reafirmando a necessária implementação de 

mecanismos e instrumentos políticos descentralizadores e articuladores da participação 

política da sociedade. É dentro destes mecanismos que se destacam os conselhos de direitos 

da criança e do adolescente como órgãos deliberativos e controladores das ações em todos 

os níveis, assegurando a participação popular paritária, através de organizações 

representativas, em conformidade com as leis. Esses conselhos são instituídos nos níveis 

municipal, estadual e nacional, sendo também responsáveis pela gestão dos fundos da 

criança e do adolescente no âmbito nacional, estadual e municipal (ECA art. 88). 

 No mesmo sentido o disposto constitucional sobre a assistência social (art. 204 da 

CF) orientou a criação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei n.º 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, que definiu a descentralização e a participação social segundo conselhos 

como instâncias deliberativas do sistema de Assistência Social (art. 15). Essa Lei inova 

trazendo na organização da estrutura geral do sistema, o formato de “Conferência” como 

instância deliberativa máxima, articulando os conselhos nos níveis nacional, estadual e 

municipal. Esta conferência tem o objetivo de avaliar a situação da política de assistência 

social, propor diretrizes, apreciar e aprovar propostas orçamentárias encaminhadas pelo 

Ministério da Previdência e Assistência Social (art. 18, incisos VI, VIII). A mesma Lei, 

condiciona para o repasse de recursos e verbas aos estados e aos municípios, a efetiva 

implantação de um “Conselho de Assistência Social”, paritário entre governo e sociedade 

civil e também a implantação de um Fundo de Assistência Social e de um Plano de 

Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos.  

Dentre as instâncias colegiadas que tiveram sua criação inspirada a partir da 

Constituição Federal, merecem especial destaque os Conselhos de Saúde. Atualmente estes 

representam uma expressão forte da representatividade social, investidos com amplas 
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atribuições e poderes legais e implantados extensamente por todo o país, em todas as esferas 

governamentais. A Lei 8.028/90 versa sobre a criação do Conselho Nacional de saúde 

(Artigo 23, inciso III, “a”) e o desdobramento em Conselhos Estaduais e Municipais de 

Saúde. Os Conselhos de saúde numericamente representam uma quantia expressiva, no ano 

de 2000 somavam mais de 4.000 Conselhos Municipais de Saúde, num universo de 5.506 

municípios no Brasil. Com o funcionamento nem sempre regular de todos, estima-se cerca 

de 3.000 Conselhos Municipais de Saúde funcionando regularmente, além dos estaduais e o 

nacional, com uma média de 20 conselheiros cada. Calcula-se cerca de 50 a 60 mil 

conselheiros na saúde, o que pode ser considerado uma “grande soma de pessoas reunindo e 

discutindo a questão da saúde em nosso país”. 137 

Além da saúde, destacam-se outros conselhos como os de educação, os de cultura, os 

de defesa do consumidor, de patrimônio histórico-cultural, os de meio ambiente  (que trato 

aparte) etc., além daqueles de interesse de grupos e camadas sociais específicas, como o de 

idosos, mulheres, deficientes físicos etc. Alguns conselhos como os de educação tem longa e 

diversificada existência histórica, como as Caixas Escolares, as Associações de Pais e 

Mestres, Conselho Escolar, Grêmios Estudantis, Conselho Federal de Educação, Conselho 

Nacional de Educação etc. alguns funcionaram a partir de 1961, como o Conselho federal de 

Educação, extinguindo-se apenas em 1994 com o advento da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB).138 

 Existem outros conselhos expressamente previstos na Constituição Federal, mas que 

estão num contexto diferenciado da gestão participativa e descentralizada de políticas 

públicas como é o caso do Conselho da República (Artigo 89 e 90) e o Conselho de Defesa 

Nacional (Artigo 91). São conselhos previstos como órgãos de consulta e aconselhamento 

da Presidência da República, das Secretarias e dos Ministérios e não gestores de políticas 

públicas com deliberação da população. 

 Não obstante as previsões legais e as orientações principiológicas da Constituição 

Federal para uma democracia cidadã além do voto, que conflui na necessidade de se 

implementar espaços públicos discursivos e deliberativos como são os conselhos – que na 

maioria dos casos já estão legalmente formalizados – não  há garantias de que a simples 

previsão de criação desses espaços, ou mesmo a sua implantação consiga aprimorar a forma 
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como as políticas públicas são trabalhadas no Brasil. Não há garantias de que a simples 

previsão legal e a própria existência dos conselhos, os torne verdadeiramente instrumentos 

de processos político-democráticos, constituindo-se numa inovação institucional eficiente 

na gestão das políticas sociais no Brasil. Mais do que simplesmente existirem, formalmente 

nas leis ou materialmente em dados locais, os conselhos devem funcionar, ou seja, requerem 

que sejam efetivamente implementados e operacionalizados para que possam surtir efeitos. 

O que a realidade vem mostrando é que isso não tem sido muito fácil de acontecer 139. 

Na discussão sobre conselhos é destacado por muitos autores que os mesmos contém 

a possibilidade de reordenar as políticas públicas do país em direção a uma governança 

democrática140 legítima. Ou ainda, dar condição para uma perspectiva de Estado inovadora 

com a possibilidade de um governo horizontal. Destaca-se que os conselhos foram a grande 

novidade nas políticas públicas ao longo dos anos em todos os níveis da federação, 

sobretudo os municipais temáticos, observando que a participação local é mais fácil e direta, 

representando a busca da efetiva interação entre governo e a sociedade. 

Concebe-se que esses espaços são frutos de um “processo de construção desigual, 

lento e descontínuo. Varia… conforme a organização da sociedade local”141. Eles 

adquiriram institucionalidade e tornaram-se verdadeiros foros de debate na medida em que 

incorporaram uma grande pluralidade de atores individuais e coletivos que representavam 

uma pluralidade de interesses. Os movimentos sociais encontraram nos conselhos um canal 

aberto de comunicação com o Estado e esses espaços se tornavam mais chamativos para a 

participação na mesma medida em que ganhavam mais força. Na proporção que se tornavam 

espaços de decisões e não apenas de debates e consultas. Contudo, no grau em que está 

sendo experimentada na realidade de hoje, a idéia dos “conselhos” ainda é incipiente, é 

“nova” e, para que o instituto se torne efetivamente forte e eficaz, com a possibilidade de 

apresentar efeitos transformadores na realidade social, ainda é necessário que se percorra um 

longo caminho repleto de obstáculos e dificuldades.  

                                                                                                                                                                                   
138 GOHN, op. cit., p. 37 
139 CARVALHO  & TEIXEIRA A., op. cit., p. 9. 
140 GOHN, op. cit. p. 83  
141 GOMES, Ana Ligia. Histórico da política de assistência social no Brasil. In: Conselhos gestores de 
políticas públicas. CARVALHO, Maria do Carmo A. A.; TEIXEIRA, Ana Claudia C. (orgs.). São Paulo: 
Polis, 2000. (Publicações Polis, 37), p. 26. 
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A crescente literatura especializada sobre conselhos gestores de políticas públicas, que 

ainda não é muito ampla, aponta uma diversidade de conselhos instalados e funcionando no 

Brasil, em todas as instâncias de governo. Não há um diagnóstico preciso dos resultados de 

grande parte desses conselhos, as pesquisas de uma forma geral se pautam em aspectos 

quantitativos e indicadores gerais de seus resultados, não adentrando muito nas discussões 

que se dão no interior desses espaços e na sua dinâmica de funcionamento além dos aspectos 

formais. Mesmo assim, são identificadas inúmeras dificuldades, muitas vezes atreladas à 

natureza funcional, averiguando a estrutura física, a dotação orçamentária etc. ou as questões 

políticas como resistência em partilhar o poder, ineficácia das decisões etc.. Estas 

dificuldades comprometem substancialmente o desempenho dos conselhos e esfrangalham 

as perspectivas idealistas que os enxergam como os grandes instrumentos da 

democratização. Os dados existentes são suficientes para identificar que nesses diversos 

conselhos há uma prática muitas vezes precária, desordenada e distorcida, mas que de uma 

forma geral são passíveis de correções e aprimoramentos. 

Um dos pilares mais frágeis e que sustenta toda a funcionabilidade dos conselhos, 

reside na dimensão subjetiva dos fenômenos políticos, ou seja, a cultura política da 

sociedade e a tradição participativa da sociedade civil. Sem dúvida esse ponto é sensível a 

todas as perspectivas de democracia mais participativa e direta e, conforme discutido no 

capítulo anterior, a sociedade civil não possui uma tradição participativa na gestão da coisa 

pública142. O exercício da cidadania no Brasil se dá muito mais pelo voto (quase 

                                                           
142 Uma crítica tenaz que se perfaz contra o modelo de democracia representativa, cujo ápice da cidadania é o 
voto, refere-se ao “individualismo democrático”. Profetizado por Aléxis de Tocqueville, a “perversão 
democrática da sociedade de consumo”, representa um totalitarismo mascarado onde os homens se abstêm da 
vida política e mergulham com avidez em seus prazeres “sempre novos e destruidores do bem comum”. 
Jacques Rancière , analisando Tocqueville, aponta que a dialética entre o “casamento da liberdade de 
empreendimento com a liberdade política” ocasionou um despotismo imperceptível.  Enquanto os homens 
cuidavam livremente de seus negócios e prazeres privados, tornavam-se alheios e apáticos aos assuntos do 
Estado que estavam cada vez mais aos encargos dos “homens competentes”. Os profissionais cuidam da 
política e os cidadãos vivem livremente seus prazeres, sem perceber que o poder lhes esta sendo confiscado. 
(RANCIÈRE, Jacques et al. A Descoberta da Democracia. Trad. Luiz Roberto Mendes Gonçalves.  IN Mais! 
Suplemento da Folha de São Paulo. P. 4-7. Em 31 de julho de 2005).  
“Se os cidadãos continuam a encerrar-se cada vez mais estreitamente no pequeno círculo de seus interesses 
domésticos ...Tremo, confesso, ante a idéia de que se deixem possuir de tal maneira por um amor lasso pelos 
prazeres presentes, que desapareça o interesse por seu próprio futuro e pelo de seus descendentes e que 
prefiram seguir molemente o curso do destino a fazer-se necessário um súbito e energético esforço para 
endireita-lo”. TOCQUEVILLE, Aléxis de. Democracia na América. In: Os Pensadores. Seleção de Francisco 
C. Weffort. Trad. Leonidas Gontijo de Carvalho et al. .2.ed . São Paulo: Abril Cultural, 1980  p.334 e 335 
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exclusivamente na escolha dos representantes) do que qualquer tipo de ação política mais 

direta. A maior parte dos cidadãos se sentem com o dever cívico cumprido ao votar e 

depositar sua confiança irrestrita no profissional da política – que ganha bem pra fazer o seu 

trabalho – podendo esparramarem-se com as consciências tranqüilas no seus sofás, 

ignorando a violência telejornalística de cada dia e entretendo-se com os programas que 

publicizam a vida íntima das pessoas privadas e das celebridades.  

O pensamento sobre os conselhos e também a forma como os mesmos foram pensados, 

enquanto instrumentos racionalizados, consubstancia-se na participação democrática 

horizontalizada, fomentando e incrementando o dever e o direito de participação. Não faz 

muito sentido pensar os conselhos – pelo menos na perspectiva que estou trabalhando – sem 

a participação da sociedade civil – seria inócuo. Também não poderíamos considerá-los 

como grandes inovações se a participação for restrita à sociedade civil organizada. 

Conforme visto, junto aos movimentos sociais, está já desempenha um grande papel 

independentemente dos conselhos. Uma devida sensibilidade para o cidadão singularmente 

concebido é inarredável do pensamento sobre conselhos. Embora sem direito ao voto, o 

cidadão deve ter acesso ao discurso143.  

Por serem mecanismos de descentralização do poder, desvinculados do aparato Estatal, 

o papel do conselho se torna ainda mais relevante. Não apenas para possibilitar a 

participação dos afetos às políticas públicas nas suas discussões, execuções, formulações e 

implementações, mas na transparência dos atos públicos e na sua fiscalização. Não os 

interpreto como um veículo de desoneração das obrigações estatais que passam a ser 

transmitidas a sociedade privada por orientações neoliberais. Ao contrário, são uma 

ampliação do espaço público e da esfera política que possibilita aos indivíduos e 

principalmente às organizações socais compartilharem com o Estado a responsabilidade de 

gerir a coisa pública e fiscalizar os atos do poder constituído. A questão é que, se não há 

participação com qualidade, também não haverá resultados diferentes da forma tradicional 

de se gerir políticas públicas. 

Tornar os conselhos permeáveis para participação do cidadão comum nas discussões é 

algo que deve ser estimulado e fomentado. Ainda que essa participação se limite a interesses 

                                                                                                                                                                                   
   
143

 Ressaltando a possibilidade de se tornarem públicos os problemas alocados na esfera privada, conforme 
visto na discussão com Habermas no capítulo 2. 
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locais e imediatos e venha a sofrer algumas restrições para permitir o bom funcionamento 

das reuniões, como limite de tempo para fala, inscrição prévia e delimitação numérica. Desta 

forma estar-se-ia possibilitando a inserção de novas informações sobre casos específicos ou, 

ao menos, a manifestação daqueles que podem ser os mais imediatamente atingidos por 

determinadas políticas públicas, permitindo-lhes se pronunciarem a respeito e contribuindo 

na formação do juízo do conselheiro.    

Por outro lado é necessário pensar o interior dos conselhos, primeiramente no que diz 

respeito às representações que os compõem. A composição de um conselho pode não 

representar qualitativamente os diferentes segmentos sociais e não ser efetivamente 

pluralista. O primeiro ponto a se pensar é quanto a indicação dos conselheiros, 

principalmente aqueles representativos da sociedade civil. Seria um contrasenso um espaço 

que se pretende democrático não gozar de uma forma democrática para estabelecer seus 

representantes. Embora esse raciocínio não se aplique prioritariamente aos segmentos do 

poder público representados, onde cada órgão que adquire cadeira por sua estratégica ou 

estreita relação com o tema do conselho (política setorial), deverá indicar aquele que melhor 

contemple a sua representatividade – a relação se dá muito mais na confiabilidade do 

conselheiro indicado do que nas suas relações com a sociedade. Mas, quanto aos segmentos 

representativos da sociedade civil é importante que haja para cada “organização” social que 

pleiteie vaga, um vínculo estreito e permanente com a sociedade representada e com a 

temática do conselho e se possível alguma forma de referendo popular que legitime a 

representação e estimule o sentimento de pertença e responsabilidade coletiva. Em ambos os 

casos os conselheiros devem exprimir o pensamento dos seus segmentos sociais, mas sem 

dúvida alguma com capacidade mínima de formularem seus juízos autonomamente e 

orientados pelo bem comum, acima de interesses parciais, sectários ou de grupos restritos, 

ainda que direcionados por seus segmentos a tomarem determinados partidos. 

 Tomar os conselheiros como meros reprodutores das opiniões de seus segmentos 

representados seria tornar as discussões desnecessárias ou meras fachadas, pois o 

conselheiro num momento de discussão e votação já terá uma posição inflexivelmente 

tomada. Essa perspectiva impossibilitaria a interpretação desses espaços como discursivos 

(que aqui aproximo do modelo habermasiano no sentido dos discursos práticos 

argumentativos), onde, num caso concreto, dever-se-ia atentar para universalização dos seus 
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efeitos no sentido de atender aos interesses públicos de maior amplitude e não os que 

privilegiam grupos particulares. A discussão pode trazer elementos de esclarecimento, 

elucidação e convencimento que num dado caso, um conselheiro com a orientação 

previamente formada por seu segmento, pode mudar sua posição seguindo uma orientação 

que abstratamente se aloca acima do segmento representativo, o interesse coletivo. Para isso 

creio não ser necessário tomar como ponto de apoio o consenso fundado (todos chegariam à 

mesma posição por serem “racionais” e estarem “esclarecidos” do que é melhor para todos, 

como na utopia habermasiana). De fato isso não ocorre na realidade, onde um conselheiro 

que vota contrário a orientação de seu segmento por livre convencimento pode simplesmente 

ser substituído por outro e isso é algo que sem ser contradito, não pode ser cerceado. Assim 

como o próprio pluralismo ostenta interesses antagônicos que por mais que se recrie uma 

situação hipotética de observadores imparciais (o que também não acontece) não 

convergiriam na diversidade de interpretações sobre o que é o “melhor para a sociedade” e 

não construiriam consensos. O ponto de equilíbrio flutua entre a lealdade conquanto o que 

seria a orientação ideológica do segmento representado e a liberdade para analisar casos 

concretos, o que significa autonomia e livre-interpretação para o fluxo de informações e 

construções argumentativas que se dão na abertura discursiva para cada caso. Creio ser essa 

perspectiva algo que deve ser trabalhado como orientação no interior dos conselhos para 

consagrá-los como espaços públicos discursivos, pluralistas e autônomos.          

Por sua vez, conforme dito anteriormente, os direitos de participação são ignorados por 

grande parte da sociedade civil, além de não ser suficientemente incentivados pelos poderes 

constituídos e principalmente pelas grandes mídias, que relegam a um plano inferiorizado as 

perspectivas democráticas participativas. Essa situação permite, por outro lado, que grupos 

de interesses mais conscientes e civicamente mais preparados aproveitem esse momentum 

para satisfazerem seus interesses maquiando-os com a legitimidade que os conselhos 

proporcionam, i. e., grupos organizados economicamente fortes, restritos a uma parcela 

ínfima da população, podem ocupar grande parte dos assentos e equipar seus conselheiros 

com um esquadrão de apoiadores técnicos, causando uma tremenda distorção no 

funcionamento dos conselhos (pelo menos dentro do ideal que foram criados) 

transformando-os em mais um instrumento político colonizado pelas elites econômicas, 
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espelhando a mesma lógica de funcionamento da representatividade tradicional144. Os 

conselhos enquanto colônias se traduzem na manipulação, por grupos restritos da sociedade 

(as elites), desses novos mecanismos de gestão das políticas públicas que, por sua vez, 

passam a convergirem, em seus resultados, com os interesses desses grupos ou pelo menos a 

não inviabiliza-los ou torna-los inexeqüíveis quando conflitam com outros interesses. Nesse 

sentido, os conselhos passam a trabalhar em prol de interesses particularistas no momento 

em que estes interesses entram em confronto com interesses mais amplos da sociedade ou 

                                                           
144 Uma reflexão para o atual sistema político e sua estrutura é motivo para muita desilusão, o que não é 
novidade. Toda a estrutura: o Estado-república, os três poderes, a democracia majoritária, a representatividade, 
os partidos políticos, o sufrágio universal, as campanhas eleitorais, os políticos, o parlamento, o senado, a 
Direita e a Esquerda, enfim toda a “velha” estrutura, que se diz garantir um regime democrático, parece ser 
subserviente aos desmandos da elite que age  através do Estado coator. A falsa idéia propagada de que essa 
estrutura garante a democracia, já encontrava em Tocqueville posicionamento contrário; e, confrontada com a 
realidade do neoliberalismo, conforme David Graeber, temos o maior sistema totalitário da história que é capaz 
de subjugar tudo e qualquer coisa que tocar. (GRAEBER, David. O Carnaval está em Marcha. Trad. Luiz 
Roberto Mendes Gonçalves IN Mais! Suplemento da Folha de São Paulo. P. 4-6. Em 14 de agosto de 2005)     
Quanto à tradição partidária do modelo representativo, seja ela pluripartidarista ou bipartidarista, observa-se 
uma verdadeira luta pelo poder e pela sua perpetuação. Primeiro – de uma forma muito simplista e sem 
pretensão de abarcar toda a realidade – para atingir esse poder há uma lógica perversa. Se pegarmos como 
exemplo o Brasil, onde o dinheiro para as campanhas pode vir de instituições privadas e há uma evidente 
comercialização das campanhas; percebemos para, além disso, e em qualquer outro lugar, que as alianças são 
fundamentais para a conquista do poder e para a governabilidade. Essas alianças se dão não apenas com outros 
partidos, mas com a elite, com empresas, bancos etc. Nessas alianças uma pureza ideológica fica 
comprometida por si só. Mas, uma vez que um dos determinantes para se atingir o poder está nas propagandas 
de campanha, e quem possuir mais dinheiro faz mais propaganda (que é a alma do negócio). O dinheiro vindo 
de entidades privadas não há garantias de que não haverá uma contrapartida, uma espécie de contrato que 
amarra e direciona (excluindo-se aí os favorecimentos pessoais de uma corrupção patológica que assola nosso 
país, limitando aos interesses da governabilidade). Dessa forma os princípios que um possível político altruísta 
poderia ter como motivo para tentar se eleger, seriam abandonados. 
Por outro lado, esse dinheiro de campanha poderia ser público, o mínimo necessário, mas mesmo assim as 
alianças deverão existir para a governabilidade. E se determinado partido contrário aos interesses dos 
dominantes resolve, na figura de seu candidato, desafiar o capitalismo e os mandos do mercado internacional, 
ele terá de faze-lo presidindo um Estado policial autoritário e conforme a realidade vem mostrando, esse não é 
o melhor caminho. 
Além do mais, a realidade nos mostra também que tanto a Direita quanto a Esquerda no poder são a mesma 
coisa com “roupas” diferentes, são o “poder”. Cada vez mais se percebe que tomar o poder do Estado não é 
uma maneira de vencer o capitalismo ou de mudar o mundo. Ambas as versões, seja o poder representado pelo 
mercado, seja pelo estatismo de uma classe, atendem seus interesses arrogando o monopólio do planejamento 
das ações de interesse público e desconsiderando seus principais titulares, os cidadãos. “O estatismo tenta 
impor ao mercado e à sociedade civil a lógica do Estado. O neoliberalismo tenta impor ao Estado e a 
sociedade civil a lógica do mercado”. (VIEIRA, Liszt. Os Argonautas da Cidadania: A sociedade civil na 
globalização. 4.ed. São Paulo: Editora Record 2001. p. 80) 
A figura do político profissional, também está desgastada. De um lado, esse é muitas das vezes um demagogo 
por vocação, do outro é a pessoa dita “competente” que, enquanto os cidadãos gozam seus prazeres fúteis 
privados, ele “confisca” o poder, através de toda a estrutura legitimadora. E atende aos interesses de seu 
partido, que por sua vez atende os de suas alianças, de seus financiadores, seus próprios etc. que se em última 
instância atendessem aos interesses da sociedade, não dariam conta da pluralidade em que ela se apresenta na 
atualidade. 
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com interesses legítimos de grupos com menores capacidades de defesa ou de acesso ao 

discurso verbal argumentativo, forjando consensos de forma avessa ao que deveriam ser. 

  Essas reflexões apontam para alguns caminhos que, na minha opinião e análise, 

podem ser trilhados145: 

 1 – Os conselhos devem ser sensíveis a expressão popular em sua diversidade de 

manifestações e aos movimentos sociais incipientes que se formam em torno de conflitos 

sociais específicos, captando e transparecendo as demandas e as divergências de interesses 

sociais independentemente da forma como são expressados. I. e., o discurso 

tecnoburocrático, técnico-científico, jurídico e formal não podem suplantar interesses 

legítimos daqueles que por suas condições não os representem desta forma. Essa 

sensibilidade deve ser estimulada pela participação direta da sociedade, conforme visto, e 

exercida pelos segmentos do conselho mais próximos à sociedade (público ou sociedade 

civil). Estes segmentos se encarregariam de “traduzir” para a linguagem específica do 

conselho as demandas sociais que se tornam invisíveis pelos excessos de formalismos e 

burocratizações que acabam dificultando o acesso de uma parcela significativa da sociedade 

à esses instrumentos democráticos. 

 2 – No que diz respeito a capacitação e qualificação dos conselheiros, é importante que haja 

um investimento significativo nesse sentido e que englobe todo o conselho e seus órgãos de 

apoio, quando houverem. Mas, sobretudo, deve haver uma capacitação para os conselheiros 

provenientes da sociedade civil, transformando-os em sujeitos políticos capazes de 

compreender o funcionamento e o significado da máquina estatal e dos conselhos enquanto 

instrumentos democráticos. Isso é possível ofertando palestras, seminários, oficinas, cursos, 

treinamentos etc. Com ações que apresentam resultados tanto na capacitação do conselheiro 

quanto na difusão do potencial democrático do conselho na sociedade. A falta de 

conhecimentos técnico-jurídicos, o desconhecimento do papel do conselheiro e o despreparo 

                                                           
145 Ver nesse sentido, e entre outros: PERISSINOTTO, Renato M., FUKS, Mario e SOUZA, Nelson. op. cit.; 
SATHLER, Evandro B. Conselhos de Unidade de Conservação: entre o consultivismo e o deliberalismo na 
gestão participativa das áreas naturais protegidas. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia e Direito – UFF. 2005;  BARBOSA, Ana Maria Lima. Os portadores de deficiência no conselho de 
saúde. op. cit. BAVA, op. cit.,. BONFIM, Raimundo. A atuação dos movimentos sociais na implantação e 
consolidação de políticas públicas. op. cit . CARVALHO A. & TEIXEIRA A., op. cit. CRUZ, Maria do 
Carmo Meirelles. Desafios para o funcionamento eficaz dos conselhos. op. cit.  GOMES, op. cit.GOHN, 
Conselhos gestores e participação sóciopolítica, op. cit. NORONHA, Rudolf de. Avaliação comparativa dos 
conselhos municipais. op. cit. PAZ, Rosangela. A representação da sociedade civil nos conselhos de 
assistência social. op. cit. RAICHELIS, op. cit. SANTOS, op. cit. TEIXEIRA E., op. cit. 
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de uma forma geral são problemas constantes apontados pelos estudiosos do tema.  Porém, 

na minha interpretação, não há como fugir da realidade de que a atuação do conselheiro é 

algo que se aprende muito mais na prática do que no plano teórico-pedagógico (não 

menoscabendo a necessidade de difusão de informação e de conhecimentos técnicos como 

condição para uma participação efetiva). 

 3 – Seriam pertinentes mecanismos que coíbam ou dificultem a participação de conselheiros 

para simplesmente preencherem espaços e funcionarem adestrados por seus segmentos 

(como muitos casos de representantes do poder público). Também aqueles que fazem do 

conselho um “trampolim” para política tradicional, atuando em vários conselhos ao mesmo 

tempo e aliando-se aos interesses daqueles que podem contribuir de melhor maneira para o 

seu objetivo final de conquista de um poder específico (vereador, deputado, prefeito etc.). 

Além, obviamente, de coibir aqueles que têm interesses escusos, são corruptíveis ou estão 

preordenados para atenderem determinados fins incompatíveis com a função do conselho. 

Esses mecanismos poderiam prever a substituição do conselheiro ou mesmo possibilitar a 

sua exclusão, ou responsabilização mediante procedimentos legais. Assim como o mandato 

deve ser revogável como mínimo necessário, deve-se atentar para um mandato 

preferencialmente desacoplado dos mandatos dos políticos (executivo e legislativo) da esfera 

do conselho em questão para garantir maior autonomia e dificultar manipulações. Deve-se 

possibilitar também o monitoramento sistemático do conselheiro em sua atuação – o que 

pode se dar: a) internamente pelos próprios conselheiros e pela criação de “códigos de éticas 

e disciplinares” que normatizam as limitações e prerrogativas da atuação do conselheiro; ou 

b) externamente, pelo monitoramento do próprio conselho através de conferencias ou 

assembléias populares que divulguem amplamente na sociedade os trabalhos e ações do 

conselho e também, criando-se um hábito sistemático de publicização e transparecimento 

dos atos e atividades do conselho por ele mesmo.   

4 – Os conselhos como espaços de confrontos e correlações de forças sociais, onde ocorrem 

interlocuções, negociações e, sobretudo, disputas de interesses, requerem ser pensados, no 

que tange a atuação e o funcionamento dos mesmos, como algo equilibrado, o “poder” de 

decisão deve estar distribuído equitativamente entre as partes representativas. A idéia de 

“paridade”, que na maior parte das vezes ganha uma interpretação restritiva como o 
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percentual quantitativo entre membros do governo e membros da sociedade civil serem 

numericamente iguais, algo do tipo “meio-a-meio”, deve ser tomada mais amplamente. 

Deve-se pensar paridade como a) proximidade de condições entre os representantes da 

sociedade civil e os do governo; e b) proximidade numérica de interesses representados. Não 

obstante a dificuldade, essa aproximação de interesses é substancial, pois nem sempre o fato 

de pertencer a determinado segmento, por exemplo, do poder público significará pensar de 

maneira similar a todos os outros representantes do poder público e diferente de todos os 

segmentos da sociedade civil, pelo simples fato de ser poder público (vice-versa). Seria o 

mesmo que dizer que uma “ONG Socioambientalista” possui o mesmo pensamento que uma 

“Associação das Indústrias” ou um “Centro Comercial” por serem representantes da 

sociedade civil. O mesmo raciocínio é válido para setores do poder público. Deve-se 

considerar a tradição, a atuação, a filosofia e a ideologia das entidades representativas além 

da pertença ao poder público ou à sociedade civil para integrar conselhos. Já a igualdade de 

condições é algo bastante complicado, mas não deve ser tomada como utopia. É fato que os 

conselheiros advindos de entidades públicas são remunerados pela participação em 

conselhos, uma vez que esta participação é uma atribuição ou designação de seus cargos. Por 

sua vez, os conselheiros representantes da sociedade civil, com raras exceções, são 

voluntários, sem muita estrutura administrativa ou apoio institucional, com toda gama de 

dificuldades: custear deslocamentos, alimentação, hospedagem entre outras despesas. Há 

uma ênfase muito grande por parte de teóricos na necessidade de se prover, minimamente, o 

custeio de algumas despesas como transporte, alimentação etc. ou alguma forma de pro-

labore para os conselheiros advindos da sociedade civil, no intuito de se aprimorar o 

funcionamento desses espaços.  

Por sua vez, acreditar que isso é suficiente para garantir a paridade é ingenuidade. Se 

tomarmos como exemplo um segmento da sociedade civil organizada que representa as 

“causas sociais” e de outro lado um órgão público ou outra associação civil, mas que 

representa “empresários”; a correlações de forças dentro do espaço não existe a priori – de 

um lado existe um apoio institucional que possibilita um amparo com diferença abissal, em 

todos os sentidos em relação ao outro: apoio técnico-científico, jurídico, às vezes até apoio 

escuso para compra e venda de “interesses” ou influência nos “marcos regulatórios 

políticos” (o que não necessariamente é atrelado às representações, que são mais facilmente 
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os “meios” para determinados “fins”). É possível falar em equilíbrio de forças no interior 

dos conselhos? Antecipando às análises do caso concreto e me permitindo certa 

generalização, acredito que sim. Porém, a sociedade civil, “metaforicamente”, deve “jogar 

com as moedas que possui” que não são monetárias, mas podem influir também nos marcos 

políticos e jurídicos decisórios. Aí se incluem alianças, mobilizações sociais e 

desestabilizações sistêmicas (no sentido do que foi visto com Melucci), necessitando muitas 

vezes ações extra-conselho para equilibrar as forças no seu interior, principalmente quando 

as possibilidades discursivas são esgotadas ou corrompidas. Nesse sentido, paridade é muito 

mais do que apenas uma questão numérica, mas um confronto de forças que buscam se 

equilibrar por meio de diferentes modos e recursos (onde as alianças desempenham um 

papel preponderante como nas demais políticas humanas) estabelecendo os caminhos que 

possibilitarão materializar interesses, propostas ou projetos no interior dos conselhos.  

 Outras questões merecem destaque como, primeiramente, a estrutura dos conselhos. 

É necessário uma estrutura física adequada que comporte além dos conselheiros, possíveis 

participantes da sociedade (platéia/espectadores) e de apoio técnico. Corpo de apoio 

administrativo e equipamentos técnicos para gravar as reuniões, expor dados ou ministrar 

palestras, também são necessários para auxiliar nos trabalhos e dinamizar as atividades do 

conselho. Embora essa infra-estrutura ideal não esteja presente numa parcela significativa de 

conselhos municipais, não as tomo como condição sine qua non para a operacionalidade dos 

mesmos. Esses conselhos podem operar com quase nenhuma infra-estrutura ou ocupando a 

infra-estrutura de outras atividades (de outros conselhos, colégios, galpões etc.) e produzir 

resultados significativos para sociedade, tomando apenas como um caminho a ser buscado. 

 A organização interna também é fundamental e deve constar: da definição de 

competências e atribuições, formas e dinâmica de funcionamento, planos de trabalho e 

cronogramas de reunião (organização básica bem definida). É importante também que os 

conselhos e seus órgãos de apoio, quando houver, possibilitem visitas a campo, relatórios de 

avaliação interna, acessibilidade imediata e irrestrita a processos etc. Os conselhos devem 

promover amplo diálogo interno para construírem seus regimentos, códigos disciplinares e 

demais normatizações que versarão sobre a sua operacionalidade e suas relações com a 

sociedade, lembrando que, quanto maior for abertura para o diálogo externo com a 
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sociedade e com os outros poderes (Judiciário, Legislativo e com o Ministério Público) mais 

democráticos serão esses espaços. 

 Os conselhos, de forma geral, são criados verticalmente pelo executivo e não por 

iniciativa popular, como na abordagem histórica. Geralmente através de leis, mas também 

podem ser decretos ou portarias o que os torna mais frágeis. No caso dos municípios são 

criados, frequentemente, para atingir algum benefício (convênios vantajosos, repasse de 

verbas, benefícios fiscais/tributários etc.), sem mobilização social e muitas vezes sem 

qualquer capacitação para os conselheiros. Essa situação real e constante denota a forma 

como esses espaços são percebidos pelo governo que já os cria para não funcionarem bem 

(ou não funcionarem nada) e não intervirem na dinâmica política tradicional com decisões 

que estariam fora do controle do gestor central. 

 Independente da setorialização dos conselhos por área de atuação ( área ambiental, 

área de políticas de grupos, prestação de serviços, área cultural etc.) o funcionamento dos 

mesmos não deve se dar como “ilhas” isoladas umas das outras onde qualquer troca 

comunicativa só seria possível quando houvesse interesses em comum, ou seja, assuntos 

transversais. Embora a realidade apresente uma imensa desarticulação entre esses espaços, 

deve-se trabalhar continuamente no sentido de estimular a “interinstitucionalização” entre 

eles através da intensa troca de experiência e compartilhamento de informações, aspirando 

funcionarem como “redes”. Isso fortalece indubitavelmente a consagração desses espaços 

como alternativas mais democráticas de gestão política. O diálogo contínuo entre diferentes 

conselhos operantes num dado local (num município por exemplo) os torna mais fortes 

contra a tentação do poder centralizador ao mesmo tempo que “pulveriza” esse poder. O 

poder estaria pulverizado quando espalhado entre vários foros (onde as decisões sobre 

variados assuntos serão tomadas) fragmentados em diversos setores representativos da 

sociedade que, por sua vez, se ligam aos cidadãos que também podem estar diretamente 

presentes nesses “foros”. A idéia de que os conselhos podem observar uns aos outros e se 

aprimorarem a partir disso, sem interferir diretamente no funcionamento ou na temática 

específica de cada um, mas trocando informações sobre falhas/fracassos e sucessos/êxitos, 

não apenas os “uniria” num aprendizado dialógico, mas também os aproximaria mais de 

uma força política inovadora e radicalmente democrática. Nesse sentido, um Fórum de 

Conselhos seria uma idéia muito bem vinda.   
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Porém, para essa força inovadora acontecer, um primeiro passo seria um 

reconhecimento mínimo do peso político e da representatividade dos conselhos. Esse 

reconhecimento deve refleti-los como espaços autônomos, independentes do poder 

Executivo, ainda que haja uma irrenunciável dotação orçamentária para sua instalação e bom 

funcionamento provenientes desse mesmo poder. Uma vez atuando de forma eficiente e com 

seus atos transparecidos tanto para os poderes constituídos, como para a sociedade – que 

deve senti-los como um espaço onde se pode influir nas decisões políticas de forma imediata 

– os conselhos gozarão de legitimidade plena para serem respeitados como órgãos de defesa 

do interesse público. Esse “respeito” deve ser construído frente a todos os poderes 

tradicionais e receber um especial amparo do Judiciário e do Ministério Público. Estes 

devem estar suficientemente capacitados não só para assegurarem o direito de existência dos 

conselhos, mas da sua estabilidade, do seu bom funcionamento e, principalmente, da 

aplicabilidade de suas decisões, caso haja resistência por parte dos outros poderes em acatá-

las. Por outro lado, apostar no judiciário para dirimir possíveis conflitos (que é umas das 

funções primordiais do judiciário), ainda que por vezes indispensável, não deve ser o único 

caminho, pois o simples lapso temporal na resolução de uma lide pelo judiciário (dada a 

superlotação de processos entre outros motivos) pode tornar o conflito irresoluto; i.e. a quase 

total falta de previsibilidade temporal para resolver um conflito, que em média demora anos, 

é, muitas vezes, tornar essa solução ineficaz ou sem os efeitos que deveria produzir. Nesse 

sentido, as negociações podem trazer melhores resultados (pelo menos algum resultado) 

relegando ao ingresso judicial uma hipótese secundária de ação.  

Outro ponto importante na reflexão sobre conselhos é que estes não devem ser 

pensados isolados de outros instrumentos democráticos. Principalmente aqueles de 

ampliação da participação social e de horizontalidade do poder, como referendos, 

plebiscitos, audiências públicas, acessibilidade e atuação do Ministério Público, a 

possibilidade de impetrar ações como a Ação Civil Pública (legitimada para algumas 

associações civis) e a Ação Popular (qualquer cidadão), entre outros instrumentos, como a 

iniciativa popular para legislar e referendar atos públicos etc. Ao contrário, os conselhos 

devem ser pensados como a soma de mais um instrumento para tornar a democracia mais 

democrática, não como o único instrumento ou o melhor instrumento – todos esses 

instrumentos possuem suas virtudes e limitações. Acreditar que a mera formalização de 
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instâncias de participação da sociedade civil são os caminhos para a “terra prometida”, é 

manter o mesmo pensamento que outrora acreditou que a divisão dos três poderes, a 

proclamação da república e a conquista do sufrágio universal, entre outros institutos 

formalizados, garantiriam um Estado verdadeiramente democrático e um novo tempo para a 

história da humanidade. Uma idéia que não se sustenta na realidade de desigualdades 

faraônicas, explorações e devastações sem limites, guerras e imposição de poder, 

colonialismo, aculturação, imperialismo etc. Tenho para mim que existem motivos 

suficientes para rejeitar os projetos ideais prontos e acabados.  

Porém, reconhecendo as limitações, acredito que os conselhos podem em muito 

contribuir para corrigir e aprimorar o sistema existente, proporcionando uma participação 

social diferente da lógica das massas, mais afim ao pluralismo e à diversidade. Também a 

possibilidade de se discutir abertamente as políticas públicas e decidir a forma como estas 

serão desenvolvidas dentro da sociedade, o que é um grande avanço de legitimidade. Os 

conselhos quando conseguem transparecer e fiscalizar os atos públicos e o desenrolar das 

ações políticas, podem impedir que a gestão da coisa pública beneficie interesses de 

oligarquias incrustadas no seio da sociedade, ou, ao menos, deixar explícito o que acontece 

(inclusive quando isso acontece no seu interior). Creio ser este um ponto interessante dos 

conselhos, pois a partir dele (da transparência dos benefícios injustos que levam grupos 

restritos e da corrupção generalizada da máquina administrativa) gera-se “combustível” e 

legitimidade para as demandas sociais, que podem atuar extra-conselho organizando-se 

através de movimentos e gerando conseqüências imprevisíveis com pressões, manifestações,  

desobediência civil etc. podendo até causar desestabilidade dos “poderes” dentro da 

sociedade, reconfigurando-os146.  

                                                           
146 De fato não se pode negar o desempenho da função de accountability desempenhada pelos conselhos – que 
transparece a forma a qual os representantes respondem aos representados nos seus direitos de soberanos ou 
como se dá o real funcionamento das instituições e seus rendimentos para os representados (LATTMAN-
WELTMAN, Fernando. Mídia e transição democrática a (des)institucionalização do pan-óptico no Brasil). 
Essa função é exercido sobretudo pelas mídias (numa perspectiva poliárquica e horizontalizada quando se dá 
numa forma diversificada de mídias – jornais, revistas, TV, rádio, internet etc. – e diversificada de 
consumidores dessas mídias – diversas camadas da população). Entretanto, conforme o exemplo recente do 
“mensalão”, entre outros atos políticos que foram fiscalizados, insistentemente transparecidos e que atestaram 
a (má)qualidade das representações e das instituições para com seus soberanos – “o povo”. E,  no final das 
contas, não surtiram muitos efeitos na população, pelo menos não foram noticiadas grandes manifestações, 
pressões, mobilizações etc. partindo da sociedade civil. Por esse raciocínio fático – a transparência midiática 
dada à intensa corrupção capilarizada em todos os níveis da administração e o comportamento pacato da 
sociedade cordeira –  o que levaria a crer que a função dos conselhos de fiscalizar e controlar os atos públicos, 
o que engloba os representantes e as instituições também, faria surtir um efeito diferente, conforme acima 
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Por último, cabe reforçar que os conselhos não devem trabalhar contra o governo e 

sim junto a ele, ou seja, os conselhos não substituem o governo (não substituem a 

democracia representativa), apenas ampliam seu acesso e alcance à sociedade. Entretanto, os 

conselhos devem trabalhar contra a corrupção e contra a gestão política que privilegia 

interesses particulares, como os das elites, em detrimento dos interesses da coletividade. A 

questão é que, para que isso se materialize e aconteça de fato, os conselhos precisam de 

autonomia. E pensar em autonomia para um espaço que depende financeiramente e 

estruturalmente do poder que lhe cabe fiscalizar é algo bastante complexo. 

Aprioristicamente é constatável que essa autonomia é limitada, ao menos no que diz respeito 

a questão estrutural e financeira. Mas o que de fato isso significa? Essa é uma resposta que 

tentarei fornecer com o estudo de caso, no momento encerro com a dúvida.   

 

2 - A Gênese dos Conselhos de Meio Ambiente no Brasil 

 

2.1- Contextualização histórica 

 

 Perscrutando a história do Brasil, numa interpretação corrente, concebe-se que as 

proposições e execuções das diversas políticas públicas do país muitas vezes têm como 

marco a centralização e a subserviência aos interesses hegemônicos das classes dominantes. 

Desde o fardo da colonização até a proclamação da república nos fins do século XIX, a 

mentalidade de um Estado fortemente centralizado atravessava as gerações e deixava o seu 

legado. A criação do Estado Federativo brasileiro não tivera bases similares a de países 

paradigmáticos (ressalta-se) como os Estados Unidos onde a união das treze colônias 

outorgou a centralização do poder formando uma nação, ou como na República de Weimar, 

que tinha os estados autônomos como a base do federalismo na Alemanha. A lógica de 

constituição desses países transmite uma idéia de soma, de partes que se unem para formar 

um todo. No Brasil, foi um estado unitário que passou a delegar poderes e competências às 

                                                                                                                                                                                   
mencionado? Não tenho resposta, penso nisso apenas como expectativas de comportamento. Talvez por haver 
um envolvimento mais estreito da sociedade e pela participação gerar um contato mais direto e imediato com o 
que acontece, daí poderia  decorrer um sentimento maior de revolta e impulsionar o agir... Não enfrento a 
questão, pois isso é uma hipótese que não pode ser contingênciada empiricamente analisando apenas um caso 
específico.             
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suas províncias, posteriormente transformadas em estados. A lógica é inversa, não são 

unidades autônomas que se congregam numa federação, mas um poder central que cria 

unidades com alguns poderes e competências delimitados, consagrando uma história 

político-administrativa fortemente centralizadora e uma insistente tradição de “copiar” 

modelos e aplica-los verticalmente. 

 Com a chegada da década de 1930 ocorre o marco divisório entre a Republica Velha 

e a república Nova, onde a era de Getulio Vargas e a revolução constitucionalista afirmavam 

peremptoriamente a supremacia do poder central sobre o poder dos estados e municípios, 

dissolvendo o Congresso Nacional, as Assembléias estaduais e as Câmaras municipais. 

Agravava-se ainda mais a assimetria de poderes com a arrecadação extremamente desigual 

de tributos e com o fortalecimento institucional através da criação de órgãos administrativos 

que visavam atender as grandes transformações que chegavam com a industrialização e a 

urbanização crescentes. 

A centralização do poder e a organização hierárquica forte foi tradição na América 

Latina, sendo apontados como fatores inibidores do desenvolvimento de instituições cívicas 

de base comunitária, criando uma forte dependência das comunidades ao governo central e 

suas instituições.147 A realidade do coronelismo do Brasil explicitava essa percepção, onde 

os chefes políticos locais ou regionais (os “coronéis”) eram o canal de acesso ao poder 

central e aos demais poderes constituídos e seus recursos, criando uma relação de forte 

dependência da comunidade com seus representantes políticos. 

Para fomentar o capitalismo industrial “desenvolvimentista” e construir suas bases, 

ainda na década de 1930, o governo central criava as primeiras medidas políticas que tinham 

o meio ambiente como objeto, precedendo as políticas ambientais posteriores. Segundo 

Acselrad, as “políticas ambientais implícitas” que agenciavam as condições naturais do 

território para favorecer o processo de acumulação capitalista, se caracterizavam por três 

níveis de ações estatais: (1) Para implementar esse modelo ideológico, foi necessário a 

integração do território à sua dinâmica, por meio de vias de transporte, programas de 

colonização, implantação de projetos em áreas de especulação imobiliárias, entre outros 

onde, na fronteira de expansão das atividades os conflitos eram administrados pelo Estado e 

os recursos naturais apropriados. (2) As condições gerais de produção capitalista, exigiam 
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algumas regulamentações para alguns setores, como o fornecimento de água (criou-se o 

Código de Águas em 1934), o zoneamento industrial, as definições dos níveis de poluição 

para que as atividades industriais não comprometessem umas as outras (coexistência). (3) 

Por último, a promoção de bens de consumo coletivo propícios ao desenvolvimento das 

populações urbanas (água, esgoto, pavimentação, energia etc)148.   

 Com a emergência do regime militar nos anos de 1960 a centralização da 

arrecadação tributária foi ampliada significativamente e concomitantemente a concentração 

do poder no nível federal. Isso decorreu não apenas num anômalo e assimétrico repasse de 

verbas para os estados e municípios, mas também num direcionamento que amarrava a 

aplicação dos recursos e minava a autonomia desses entes da federação em tomar suas 

próprias decisões para aplicar seus recursos. 

 Ressalta-se ainda, conforme Ribeiro, uma total falta de critério para o repasse das 

verbas federais que privilegiava as alianças políticas ou interesses privados com 

investimentos maciços de infra-estrutura a custos elevadíssimos, com finalidades e 

prioridades questionáveis, sem nenhum tipo de controle social e, mais uma vez, em 

detrimento das demandas sociais.149  

 Ainda no regime militar, na década de 1970 é anunciado o “milagre brasileiro” onde 

os índices de crescimento econômico geravam certo otimismo, difundido pelas propagandas 

do governo de uma nova era de modernização e progresso. Ao mesmo tempo, maquiava-se 

uma gama infindável de problemas sociais e insatisfações políticas que permeavam a 

sociedade brasileira, muitas vezes por meio da repressão brutal aos que discordavam ou 

guiavam-se por orientações ideológicas divergentes. Essas condições recriavam um meio 

pouco propício para o levante e defesa dos interesses sociais pelas sociedades civis 

organizadas, como para qualquer um que afrontasse o sistema, como os intelectuais, 

políticos, estudantes, movimentos sociais etc. que muitas vezes eram silenciados de forma 

atroz. 

                                                                                                                                                                                   
147 HOMMES apud RIBEIRO, José Cláudio Junqueira. Indicadores Ambientais: Avaliando a Política de 
Meio Ambiente no Estado de Minas Gerais. Semad, Belo Horizonte. 2006 p. 38 
148 ACSELRAD, Henri. Políticas ambientais e construção democrática. In: SILVA, Marina et al. O desafio da 
sustentabilidade: um debate socioambiental no Brasil. São Paulo. Fundação Perceu Abramo. 2001op. cit.  
p.78 
149 RIBEIRO, José Cláudio Junqueira. Indicadores Ambientais: Avaliando a Política de Meio Ambiente no 
Estado de Minas Gerais. Semad, Belo Horizonte. 2006. 
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 Nesse contexto de exceção e autoritarismo outros elementos merecem destaque tais 

como: o fato de que cerca de 150 prefeitos e governadores de cidades de grande e médio 

porte terem sido formalmente selecionados por eleições indiretas e indicação da cúpula 

militar150. Obras colossais e desastrosas como a Rodovia Transamazônica, uma realidade de 

uma descontrolada exploração dos recursos naturais e expansão das fronteiras agrícolas, 

entre outros acontecimentos, marcaram contemporaneamente o inicio da “política ambiental 

explicita do governo”. Precisamente no final de 1973 com a criação da Secretaria Especial 

de Meio Ambiente (Sema, instituída pelo Decreto n° 73.030, em 30 de outubro de 1973)151. 

O marco divisor dessa nova fase é a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, 

realizada no período de 5 a 16 de junho de 1972, em Estocolmo na Suécia, que contou com a 

participação de 114 nações. 152 

 

2.2 – A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente de 1972 e a Construção da 

Política Nacional de Meio Ambiente 

 

 A participação brasileira em Estocolmo, que estava em plena época ditatorial, 

quedou-se com uma imagem negativa por seus verbetes caricatos como o “convite às 

empresas poluidoras para irem ao Brasil participar da construção do progresso” ou “ressaltos 

aos benefícios da fumaça no crescimento da nação”; além disso, pelo fato do Chefe da 

delegação Brasileira apresentar as principais teses políticas dos países em desenvolvimento. 

 Merecem destaque essas propostas políticas pois: (1) afirmavam ser o maior ônus da 

despoluição e do controle da poluição responsabilidade dos países desenvolvidos, maiores 

responsáveis pela degradação ambiental; (2) afirmavam a soberania nacional sobre os 

recursos naturais e políticas demográficas, contrapondo as idéias de administração 

internacional; (3) postulavam o desenvolvimento econômico como solução para os 

problemas ambientais dos países pobres (4) a concepção de que o principal problema 

                                                           
150 ARRETCHE, M. Mitos da Descentralização: Mais Democracia e Eficiência nas Políticas Públicas? Revista 
de Ciências Sociais, n.31, 1996.  
151 ACSELRAD. op. cit  p. 79 
152LEMOS, Haroldo Mattos de. O sistema nacional de meio ambiente e o conselho nacional de meio ambiente 
no Brasil: seu impacto na qualidade de vida. In: Diálogos de Política Social e Ambiental: Aprendendo com os 
Conselhos Ambientais Brasileiros. Banco Interamericano de Desenvolvimento/Ministério do Meio Ambiente 
do Brasil. Brasília: BID/MMA, 2002, 1ª edição.. p. 31 
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relativo aos recursos naturais não era a exaustão, mas a insuficiência de demanda 

internacional para a oferta atual e potencial de matérias primas. 

 O nacionalismo e a intransigência em priorizar o crescimento econômico dos países 

em desenvolvimento ocasionou no apontamento do Brasil como liderança negativa. O 

Ministro Costa Cavalcanti, em seu relatório traduz quais deveriam ser as prioridades na 

visão oficial do governo, dizendo que deveria haver uma posição de equilíbrio em que não 

se ignorasse os problemas ambientais, nem que lhes fosse dada atenção excessiva, 

defendendo as prioridades de industrialização, crescimento, exploração dos recurso naturais, 

com a tradicional política econômica de que “primeiro é necessário fazer crescer o bolo para 

depois reparti-lo”. Acusava ainda que as situações que podiam ser consideradas problemas 

ambientais típicos estavam quase exclusivamente nos países desenvolvidos e associados a 

determinadas condições de industrialização. Nesse sentido era proposto também pela nação 

brasileira que a Conferência deveria ser essencialmente conceitual, sem possibilidade de 

endossos formais à convenções. Essa postura era justificada pela inexperiência para 

codificação internacional na área de meio ambiente, onde a abertura para uma 

sistematização com previsão de consulta para projetos tidos como de desenvolvimento era 

inaceitável.153       

 Entretanto a Conferência não assumiu apenas o caráter conceitual mas também 

político aprovando mais de cem recomendações e propostas de ações internacionais para 

controle e ajustamento em ações nacionais, por meio de coordenadas científicas, tratando de 

uma temática variada que ia desde planejamento e administração de núcleos humanos para 

melhoria da qualidade ambiental; administração dos recursos naturais e controle e 

identificação de poluentes (Temas I, II e III); até aspectos educacionais, sociais, de 

informação e culturais; desenvolvimento e meio ambiente e as conseqüências institucionais 

das propostas de ações no plano internacional (Temas IV, V e VI). 

Na conclusão do relatório brasileiro é proposta a criação de uma Comissão 

Permanente para Assuntos de Meio Ambiente que apreciaria a aplicabilidade das 

recomendações aprovadas à realidade brasileira. Por pressões internas do embrionário 

movimento ambientalista nacional, somadas a pressões externas, sobretudo de preservação 

                                                           
153 RIBEIRO, José C. J. Op. cit.  



 131

da Amazônia e da necessidade de incorporar e dar satisfações às políticas e deliberações de 

Estocolmo, foi criado a Secretaria Especial de Meio Ambiente (Sema)  

Nesse sentido o surgimento da Sema se deu concomitante a processos similares em 

outro países industrializados em que agências e mecanismos institucionais públicos foram 

criados paralelo à Conferencia. Por surgir no regime ditatorial e de forma reativa a Sema 

tinha traços fortemente burocráticos e sem articulação com a sociedade, com poucas 

exceções, conforme Acselrad, como a tentativa de resposta formal ao movimento que se 

levantou contra a poluição emanada de uma fábrica de celulose em Porto Alegre no inícios 

dos anos 1970154. Essa resposta formal foi o fechamento da fábrica de celulose Borregaard 

(hoje Riocel) em 1973, em conseqüência das reclamações da população. No movimento, 

segundo Lemos, destacam-se José Lutzemberg, Augusto Carneiro, Magda Renner, entre 

outros líderes ambientalistas do Rio Grande do Sul155.   

Com a introdução da variável ambiental nas discussões da nova ordem mundial, 

somada à insatisfação crescente da sociedade com os maus resultados do regime de governo 

e com a emergência de conflitos ligados a apropriação da base material da sociedade, 

formavam-se grupos de pressão e de interesses, que despontaram num novo canal de 

contestação, que foi o incipiente movimento ambientalista brasileiro. A partir da década de 

70, com poucas exceções anteriores, começam a surgir as organizações voltadas à proteção 

ambiental, ONGs ambientalistas que atuavam através de práticas combativas, promovendo 

manifestações e denuncias, além de trabalhos educacionais e de conscientização. No 

movimento ambientalista estavam presentes diversos setores como os universitários, 

intelectuais, artistas, naturalistas, comunidades afetadas, outros movimentos de contestação 

que se identificaram com as propostas, ex-militantes políticos de esquerda etc.  

 Para absorver as emergentes lutas que se auto-identificavam como ecológicas e para 

construir um pacto intra-governamental para gestão política de um “meio ambiente único” 

que atendesse aos interesses de desenvolvimento, o governo lança mão de uma estratégia 

que se caracterizava pela inicial aceitação dos discursos de preservação ambiental para em 

seguida conte-los e isola-los no interior de uma máquina burocrática sem poder156, como era 

a Sema.  

                                                           
154 ACSELRAD. op. cit  p.81 
155 LEMOS. Op. cit.  p. 41. 
156 GUIMARÃES apud ACSELRAD, Henri. Op. cit.   
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Segundo Ribeiro a Sema não desenvolveu nenhuma ação concreta até o evento da 

fábrica de cimento do Grupo Votorantin, denominada Itaú no município de Contagem – 

MG. Conforme relata o autor, no inverno de 1975 as condições do ar na região de 

Contagem, mais importante parque industrial de Minas Gerais e um dos maiores do país, 

gerou uma série de protestos direcionados contra a poluição atmosférica, caracterizada por 

emissões densas e visíveis de material particulado, causada pela  fábrica de cimento Itaú. 

Após infrutíferas negociações, a municipalidade local decidiu por cassar o alvará de 

funcionamento da fábrica e suspender as atividades até que se colocassem dispositivos de 

controle157.  

Essa atitude gerou resposta imediata do Governo Federal através da Sema. Foi 

editado um Decreto-Lei nº.1.413/75 que dispôs sobre controle de poluição ambiental das 

atividades industriais, reservando exclusivamente à União determinar ou cancelar a 

suspensão de estabelecimento industrial de atividades consideradas de alto interesse do 

desenvolvimento ou da segurança nacional158. Entretanto, essa centralização excessiva gerou 

– pelas pressões cada vez maiores da sociedade civil e de estados da federação que se 

organizavam para lidar com as questões da poluição – uma sobrecarga de demandas à Sema 

e ao Ministério do Interior que se viram insuficientes para lidar com a questão159. Nesse 

contexto é aprovada a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 que definiu os marcos e 

instrumentos da política nacional do meio ambiente, atribuindo aos Estados competência 

para licenciar e fiscalizar as atividades degradadoras, dando um primeiro passo para uma 

gestão ambiental descentralizada.  

A Política Nacional de Meio Ambiente (definida pela Lei 6938/81), fruto da 

demanda de diferentes segmentos sociais, jogos e pressões políticas, é regida por princípios 

e objetivos considerados avançados para os padrões políticos da época, considerando o 

período ditatorial. 

Dos princípios e objetivos da Lei 6.938/81 destaco as seguintes inovações: 

1 – O meio ambiente passa a ser considerado um patrimônio público que deve ser 

assegurado e protegido. Uma reviravolta na concepção de res nulius que vigorava 

                                                           
157 RIBEIRO, José C. J. Op. cit  p. 46 
158 Idem, ibidem 
159 Idem, ibidem 
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anteriormente, consagrando o meio ambiente como um “bem coletivo”, incumbindo a ação 

governamental de assegurá-lo e protegê-lo, garantindo o seu uso comum. 

2 – A promoção da Educação Ambiental para todos os níveis de ensino e para as 

comunidades com finalidades de capacitação para a participação ativa e cidadã na defesa do 

meio ambiente. 

3 – Incentivos a estudos e a pesquisas para construção de tecnologias de proteção e 

de uso racional dos recursos naturais. 

4 – A busca em compatibilizar as atividades do setor produtivo com a qualidade do 

meio ambiente, através de instrumentos como: estabelecimento de normas e padrões 

específicos de cunho científico e tecnológico; zoneamento ambiental; avaliação de impactos 

ambientais; licenciamento e revisão de atividades; criação de espaços territoriais 

especialmente protegidos; garantias de prestação de informações relativas ao meio ambiente 

etc. 

Presentes no corpo da Lei, muitos desses princípios avançados, tornaram-se comuns 

às várias políticas de meio ambiente no cenário internacional. Em 1987 esses foram 

consagrados pelo relatório de Brundtland, “Nosso Futuro Comum”, que estabelecia que a 

utilização do recursos naturais deveria se dar de forma a satisfazer as necessidades atuais 

sem comprometer as gerações futuras, introduzindo o conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

A Lei 6.938/81 (PNMA), embora modificada pelas Leis n° 7.804/89 e n° 8.028/90, 

foi efetivamente pioneira e se destaca como um marco paradigmático em relação às 

legislações posteriores que tratavam de meio ambiente. A PNMA, que implementou a 

responsabilidade objetiva para os danos ambientais, é também a arquitetura do artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988, que encampou e consagrou seus princípios. Foi o norte do 

Direito Ambiental Brasileiro, encampado princípios como os de acesso eqüitativo aos 

recursos naturais, usuário pagador e poluidor pagador, prevenção e precaução, reparação, 

informação, participação etc. A PNMA influenciou também os artigos 23 e 24 das CF 88 

que tratam da organização do Estado de acordo com o princípio federativo, mormente as 

competências comuns da União, Estados e Municípios em relação ao Meio Ambiente.   
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2.3 – A Estrutura organizacional e a emergência dos conselhos na Política Nacional de 

Meio Ambiente 

 

No período pré-Estocolmo as questões ambientais eram tratadas de forma difusa e 

fragmentada pela administração federal, assim como nas administrações estaduais. Haviam 

legislações espaçadas como o código de águas, o Código de Caça e Pesca (ambos de 1934), 

Código Florestal (1967), Política Nacional de Saneamento (1967) entre outras. Nos estados 

e, raramente, nos municípios surgiam legislações e instituições que tratavam as questões 

setoriais e  problemas da região. 

 No estado de São Paulo, na década de 60, foi criada uma Comissão Intermunicipal 

de Controle de Poluição do Ar e das Águas (CICPAA), que reunia a região mais 

industrializada do país (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Mauá). No 

Rio de Janeiro foi criado o Instituto de Engenharia Sanitária em 1962, que lidava com os 

problemas da falta de saneamento e infra-estrutura da metrópole e no mesmo ano, criou-se o 

Instituto Estadual de Floresta em Minas Gerais (IEF). Em 1967 o estado de Pernambuco cria 

a Comissão Estadual de Poluição Ambiental (CECPA). Em 1970 criou-se a Diretoria de 

Controle das Poluições das Águas do Fomento Estadual de Saneamento Básico (FESB) em 

São Paulo. 

Após Estocolmo, conforme visto as questões ambientais ganharam nova dimensão 

impelindo a administração pública a repensar uma política pública explícita para o meio 

ambiente, com uma nova dinâmica de concepção e interação entre os recursos naturais e 

seus modos de apropriação.  

A Lei 6.938/81 fortalece o órgão ambiental do governo (Sema), gradualmente 

constituindo o Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama). À medida que os governos 

estaduais multiplicavam a criação de agências ambientais e com a criação do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), se iniciava uma articulação entre a política 

ambiental explícita com as políticas implícitas de meio ambiente contidas nas políticas 

agrícolas, industriais, de energia entre outras do governo. Os órgãos da política ambiental 

explicita do governo – Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), o 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), a Superintendência da Borracha 

(SUDHEVEA) e a Secretaria Especial de Meio Ambiente (Sema) – foram, em 1989, 
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integrados num único órgão, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), que passou a  ser o executor da política de meio ambiente, em 

1990 subordinado a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República e, em 1992, 

ao Ministério do Meio Ambiente.160  

Conforme Acselrad, “os órgãos ambientais foram se caracterizando por uma 

acentuada descontinuidade administrativa, fusões e desintegrações organizacionais, 

subordinações seqüenciadas a um variado número de instâncias ministeriais e a um ainda 

maior número de respectivos responsáveis políticos.”161Na medida em que foram tomando 

corpo no aparelho estatal, delimitando burocraticamente a área de competência do setor 

ambiental do governo, o modelo funcional do espaço territorial foi se delimitando conforme 

três modalidades: (1) Delimitação de territórios que eram considerados continentes de uma 

“natureza ordinária” , ou seja, regiões vocacionadas para a inserção no mercado nacional e 

global, passíveis de serem disponibilizadas aos apetites econômicos imediatos; (2) áreas 

consideradas de uma “natureza natural”, ricas em recursos genéticos, que deveriam ser 

preservadas como ilhas de conservação ou utilizada de maneira “sustentável”, sem o 

comprometimento dos seus atributos para o uso futuro; (3) Áreas degradas ou em processos 

de degradação, residuais, esgotadas ou economicamente deprimidas, que não provinham 

interesse estratégico para o capital. Estas áreas eram desprovidas de projetos governamentais 

de regeneração ambiental ou infra-estrutura para o seu resgate à dinâmica de 

desenvolvimento do restante do país. Esse delineamento do espaço territorial não considera 

suficientemente o caráter integrado entre os processos sociais territorializados, a dinâmica 

reprodutiva dos ecossistemas e a construção dos direitos ambientais da população162.  

  Entretanto, antes da criação da Sema no nível federal já haviam em São Paulo e 

Bahia órgãos ambientais que precederam a institucionalização do setor. Primeiro, em junho 

de 1973 criou-se a Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico e de Controle da 

Poluição das Águas (CETESPE, instituída pela Lei 118/73 SP, posteriormente denominada 

de Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 1976, vinculando-se à Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente, em 1987). Segundo, em outubro de 1973 foi criado na Bahia o 

primeiro conselho de meio ambiente do país, o Conselho Estadual de Proteção Ambiental 

                                                           
160 ACSELRAD. op. cit   p.79 
161 Idem, ibidem 
162 Idem, Ibidem 
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(CEPRAM , instituído pela Lei 3163/73 BA e vinculado à Secretaria de Estado de 

Planejamento, Ciência e Tecnologia, funcionando basicamente como órgão normativo).  

Conforme Lemos, a grande inovação nacional na gestão do meio ambiente se deu no 

Estado do Rio de Janeiro, onde surgiu pela primeira vez um colegiado de Meio Ambiente 

com poderes deliberativos. Em junho de 1975, com a reforma administrativa advinda da 

fusão do Estado da Guanabara e do Rio de Janeiro foi criada a Fundação de Engenharia do 

Meio Ambiente (FEEMA) e a Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) que 

detinha poderes deliberativos para conceder autorizações e aplicar penalidades. Inicialmente 

a composição da CECA se deu por sete membros do executivo estadual (Secretários de 

Planejamento, Saúde, Agricultura, Indústria e Comércio), Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (CEDAE), Superintendência de Rios e Lagos (SERLA), o presidente da FEEMA e 

um representante da Sema163. O modelo colegiado deliberativo para gerir a política 

ambiental, conceder licenças, aplicar penalidades etc. foi apresentado como a solução 

adequada para a reforma administrativa do novo Estado do Rio de Janeiro, com menos 

riscos de corrupção, embora sem abertura política para representantes da sociedade civil.164 

Na Bahia, conforme visto, foi criado o CEPRAM em 1973, sendo que, o primeiro 

conselho de meio ambiente era composto por seis representantes do governo estadual 

(Secretários de Planejamento, Ciência e Tecnologia; Saneamento e Recursos Hídricos; 

Saúde; Minas e Energia; Agricultura; Indústria e Comércio), um representante do governo 

federal (Ministério da Marinha), um representante do governo municipal (Prefeitura da 

capital Salvador), um representante da Federação da Industria do Estado da Bahia e um 

técnico de notória competência na área de controle da poluição. Conforme se percebe o 

executivo estadual possuía a maioria absoluta no conselho, apesar de contemplar a 

participação de membros do governo federal e municipal e uma restrita participação de 

membros não-governamentais (um técnico escolhido pelo governador e um representante do 

poder econômico –  o que não se distingue muito do poder político). Deve-se ressaltar 

também que naquela época tanto os prefeitos das capitais quanto os governadores de estado 

eram nomeados pelo governo central.165 

                                                           
163 LEMOS. Op cit. p. 39 e 41. 
164 Idem, Ibidem 
165 RIBEIRO. Op. cit. p.49 
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Em Santa Catarina foi criado o Conselho Estadual de Tecnologia e Meio Ambiente e 

a Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente (CETMA e FATMA 

respectivamente, instituídos pelo Decreto 662/75). O conselho era composto pelo Secretário 

de Tecnologia e Meio Ambiente, que o presidia, pelo presidente da FATMA, por 

representantes das Secretarias de Agricultura, Industria e Comércio, das Universidades 

Federal e Estadual do estado. 

Entretanto, foi em Minas Gerais a inovação mais importante para o presente estudo 

com a criação da Comissão de Política Ambiental - COPAM (instituído em 29 de abril de 

1977 que, a partir de 1988, passou a ser Conselho Estadual de Política Ambiental, mantendo 

a sigla COPAM). Um órgão colegiado normativo e deliberativo que, pela primeira vez, 

incluía a participação da sociedade civil de uma forma mais ampla, com representantes de 

entidades ambientalistas, fomentando um maior controle social das políticas públicas de 

meio ambiente do estado. 

A idéia partiu da concepção de que com a criação da Secretaria Estadual que trataria 

as questões ambientais, dever-se-ia coordenar um verdadeiro sistema composto dos vários 

órgãos do estado, dispersos nas muitas secretarias, que de alguma forma se ligavam ao meio 

ambiente. Centrado no conceito de que a ação econômica e social deveriam estar voltadas 

não apenas para a produção de riquezas e agregação de valor, mas também para o respeito 

ao meio ambiente. Ou seja, deveria ser somado aos recursos humanos, naturais e o capital, 

as externalidades ambientais na produção (desenvolvimento integrado e sustentável), no 

intuito de coibir a ação destrutivas das tecnologias padrões (que eram estimuladas pelo 

próprio governo). O exercício da política ambiental se daria pela criação de uma comissão 

representada por três segmentos da sociedade: os industriais, o estado e as associações 

ambientalistas, pautado na filosofia de que as ciências e tecnologias, outrora responsáveis e 

causadoras do colapso ambiental, seriam agora responsáveis para reverter os problemas. 

Conforme ilustra Ribeiro, a primeira ação da comissão foi intervir como órgão 

regulador no processo de desmatamento de 70 hectares numa das últimas reservas na Região 

Metropolitana da capital belo Horizonte, a mata do Jambreiro, onde uma mineradora  

(Minerações Brasileiras Reunidas - MBR), proprietária da mata, havia solicitado seu 

desmatamento para a construção de uma grande bacia de retenção de rejeitos. Na COPAM o 

resultado final foi poupar a mata, criando uma reserva, cabendo à empresa os encargos para 
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o seu manejo, atuando hodiernamente no local uma ONG que opera um Centro de Educação 

Ambiental, às expensas da mineradora. Por outro lado, esse resultado se deu por surgir uma 

solução tecnológica: o desenvolvimento de “nova tecnologia de floculação de finos de 

minério que permitiu a redução das dimensões pretendidas inicialmente”166. Fica uma 

questão: se por acaso não fosse possível a redução da bacia de retenção, como nem sempre 

os conflitos podem ser harmonizados, ainda que tecnologicamente, qual seria o resultado 

final? 

O exemplo ilustra bem o matiz essencialmente cientificista e tecnológico do 

colegiado em sua gênese, que merece destaque por inovar na inserção de representante de 

entidade ambientalista e do Poder Legislativo e, sobretudo, de uma grande participação do 

meio científico (cientistas, tecnólogos, pesquisadores ou outras pessoas de notório saber na 

preservação do meio ambiente). Inclusive com uma descentralização mais efetiva já que a 

participação do executivo estadual era minoritária, considerando que eram sete conselheiros 

na soma de dezesseis. Também, o pluralismo das representações, aumentava o espectro de 

visões sobre uma determinada questão, induzindo uma negociação e administração de 

conflitos que computava mais interesses, sob a ideologia de se compatibilizar o 

desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.             

 É na perspectiva desse modelo e de seu aperfeiçoamento através das experiências da 

Bahia, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, de São Paulo e de Minas Gerais, que foi se 

disseminando pelo país, sendo adotado por outros estados (Sergipe em 1978 e Mato Grosso 

do Sul e Alagoas em 1979); que o Governo Federal se inspira para criar o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) em 1981. 

A Política Nacional de Meio Ambiente em seu artigo 1° instituiu o Sistema Nacional 

de Meio Ambiente, integrando-o com representantes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, possuindo como estrutura: (1) o Conselho 

Superior do Meio Ambiente (CSMA), como órgão superior, com a função de assessorar o 

Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais 

para o meio ambiente e os recursos ambientais; (2) o Conselho Nacional do Meio Ambiente  

(CONAMA), órgão consultivo e deliberativo, que estuda e propõe ao CSMA diretrizes 

políticas governamentais para o meio ambiente, delibera sobre normas e padrões 

                                                           
166 Idem. ibidem  p.51 
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compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado; (3) o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão central com a finalidade 

de coordenar e executar a política nacional e as diretrizes governamentais, fiscalização, 

controle e fomento dos recursos ambientais; (4) os órgãos ou entidades integrantes da 

administração federal direta e indireta, bem como as Fundações instituídas pelo Poder 

Público, cujas atividades estejam associadas às de proteção da qualidade ambiental ou 

àquelas de disciplinamento do uso de recursos ambientais; (5) os órgãos seccionais ou 

entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e 

fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental; (6) os órgãos ou 

entidades municipais (locais), responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, 

nas jurisdições que lhes competem.  

O CONAMA é um colegiado representativo dos diversos setores do governo, de 

todos níveis da federação e da sociedade civil, que lidam com a questão ambiental, com 

diversas atribuições167. Está previsto no artigo 7° e 8° da Lei 6938/81, com as modificações 

                                                           
167 Entre elas: I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e supervisionada pelo referido Instituto; II - determinar, quando julgar necessário, a realização de 
estudos das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, 
requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações 
indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou 
atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional; 
III - decidir, após o parecer do Comitê de Integração de Políticas Ambientais, em última instância 
administrativa em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas 
pelo IBAMA; IV - determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais 
concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em 
linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; V - estabelecer, privativamente, normas e 
padrões nacionais de controle da poluição causada por veículos automotores, aeronaves e embarcações, 
mediante audiência dos Ministérios competentes; VI - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 
controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos; VII - assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais; VIII - deliberar, no âmbito de sua competência, 
sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 
qualidade de vida; IX - estabelecer os critérios técnicos para declaração de áreas críticas, saturadas ou em vias 
de saturação; X - acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
- SNUC, conforme disposto no inciso I do art. 6o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000; XI - propor 
sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas ambientais; XII - incentivar a instituição e 
o fortalecimento institucional dos Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, de gestão de recursos 
ambientais e dos Comitês de Bacia Hidrográfica; XIII - avaliar a implementação e a execução da política 
ambiental do País; XIV - recomendar ao órgão ambiental competente a elaboração do Relatório de Qualidade 
Ambiental, previsto no art. 9o inciso X da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981; XV - estabelecer sistema de 
divulgação de seus trabalhos; XVI - promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente;  XVII - 
elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Nacional de Meio Ambiente, a ser proposta aos 
órgãos e às entidades do SISNAMA, sob a forma de recomendação; XVIII - deliberar, sob a forma de 
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impostas pelas Leis n° 7.804/89 e n° 8.028/90 e regulamentado pelo Decreto n° 99.274/90. 

Posteriormente adveio modificações em suas atribuições pelo Decreto n° 3.942/01 (artigo 

7°).  

A composição do CONAMA, gradativamente, é majoritária para o governo federal 

(32,7% dos assentos), seguido pelos governos estaduais (27,5%), a sociedade civil 

(ambientalista e trabalhadora somadas com 22,4%) e os governos municipais (8,2%)168. 

 Assim como o CONAMA, os conselhos de Meio Ambiente no Brasil, em graus 

variados, se constituíram como foros de participação política cidadã de vários segmentos da 

sociedade civil e governamentais. Gestão política do meio ambiente constituiu-se 

efetivamente através de espaços pluralistas – os conselhos – com possibilidades de 

                                                                                                                                                                                   
resoluções, proposições, recomendações e moções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional 
de Meio Ambiente; e XIX - elaborar o seu regimento interno.  
168A composição do CONAMA, prevista no Decreto 99.274/90, é: pelo Plenário; pelo Comitê de Integração de 
Políticas Ambientais; pelas Câmaras Técnicas; pelos Grupos de Trabalho; e pelos Grupos Assessores. O 
Plenário é integrado pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, que o presidirá; pelo Secretário-Executivo do 
Ministério do Meio Ambiente, que será o seu Secretário-Executivo; por um representante do IBAMA; por um 
representante da Agência Nacional de Águas - ANA; por um representante de cada um dos Ministérios, das 
Secretarias da Presidência da República e dos Comandos Militares do Ministério da Defesa, indicados pelos 
respectivos titulares; por um representante de cada um dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, indicados 
pelos respectivos governadores. Compõem ainda o Plenário, oito representantes dos Governos Municipais que 
possuam órgão ambiental estruturado e Conselho de Meio Ambiente com caráter deliberativo, sendo: um 
representante de cada região geográfica do País; um representante da Associação Nacional de Municípios e 
Meio Ambiente - ANAMMA; dois representantes de entidades municipalistas de âmbito nacional; vinte e um 
representantes de entidades de trabalhadores e da sociedade civil, sendo: dois representantes de entidades 
ambientalistas de cada uma das Regiões Geográficas do País; um representante de entidade ambientalista de 
âmbito nacional; três representantes de associações legalmente constituídas para a defesa dos recursos naturais 
e do combate à poluição, de livre escolha do Presidente da República; um representante de entidades 
profissionais, de âmbito nacional, com atuação na área ambiental e de saneamento, indicado pela Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES; um representante de trabalhadores indicados pelas 
centrais sindicais e confederações de trabalhadores da área urbana (Central Única dos Trabalhadores - CUT, 
Força Sindical, Confederação Geral dos Trabalhadores - CGT, Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria - CNTI e Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio - CNTC), escolhido em processo 
coordenado pela CNTI e CNTC; um representante de trabalhadores da área rural, indicado pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG; um representante de populações tradicionais, 
escolhido em processo coordenado pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Populações 
Tradicionais - CNPT/IBAMA; um representante da comunidade indígena indicado pelo Conselho de 
Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil - CAPOIB; um representante da comunidade 
científica, indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC; um representante do 
Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares - CNCG; 
um representante da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza - FBCN; oito representantes de 
entidades empresariais; e um membro honorário indicado pelo Plenário.  
Na condição de Conselheiros Convidados, sem direito a voto com participação nas discussões, integram 
também o Plenário: um representante do Ministério Público Federal; um representante dos Ministérios 
Públicos Estaduais, indicado pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça; e um representante 
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados.  LEMOS. Op. 
cit. p. 55. 
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discussões multifocais, exposição de contrários e uma razoável função pedagógica. 

Seguindo essa lógica, o SISNAMA e os Sistemas Estaduias (SISEMA), estruturaram-se com 

base no modelo: um conselho deliberativo e normativo, com participação da sociedade civil 

(algumas vezes paritários), com controle social e um órgão técnico – que pode variar de 

autarquia, empresa, secretaria ou fundação – com finalidades de dar suporte aos conselhos e 

executar a política ambiental definida por estes169. Conforme Lemos, esse modelo tornou o 

Brasil o país mais avançado da América Latina, no tratamento dos temas socioambientais e 

na democratização da gestão do meio ambiente.170  

 A Lei 6.938/81 fortalece ainda mais os órgãos ambientais estaduais, ao atribuir a 

competência de licenciamento aos mesmos. A construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades que utilizam recursos naturais, considerados 

efetivamente ou potencialmente poluidoras, dependem de prévio licenciamento do órgão 

estadual integrante do Sisnama. Geralmente essa se torna a principal função que conselhos 

exercem, sendo que, atualmente, todos os estados da federação e o Distrito Federal possuem 

conselhos estaduais e seus órgãos executivos. 

 O modelo dos conselhos ambientais, influenciado pelo clima de abertura política do 

país e pela multidisciplinaridade da questão ambiental, proporcionava no discurso sobre 

políticas públicas ambientais, a inserção de interesses variados da sociedade. Estes iam além 

das perspectivas preservacionistas unitárias de um meio ambiente global e atingiam a 

percepção daqueles que sofriam os impactos nos níveis locais e regionais. Esse viés permite 

uma interpretação plausível de que estes espaços se constituíram em foros para o exercício 

democrático efetivamente participativo. Retira-se o trato das questões ambientais da esfera 

política centralizada, encobre-as com o caráter técnico-científico e permite a inserção do 

caráter social e ético.   

 Conforme visto, a constituição de espaços descentralizados para a prestação de 

serviços públicos, num contexto de redemocratização do país, foram concebidos como 

caminhos que fortaleceriam e consolidariam a democracia. Tornariam os serviços públicos 

mais eficientes, viabilizando a concretização das idéias político-progressistas de maior 

equidade, justiça social, redução do clientelismo e aumento do controle social sobre o 

Estado etc. Nesse sentido passou-se a implementar o modelo conselhista para várias 

                                                           
169 RIBEIRO. Op. cit.  



 142

atividades da administração pública como nas áreas de saúde, educação, habitação, ciência e 

tecnologia, criança e adolescência  etc. Entretanto:  

Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento –BID (2002), há muitos 
conselhos na América Latina que são participativos e facilitadores do Diálogo 
Social, principalmente nos setores da saúde, educação e cultura, mas em nenhum 
caso tem o nível deliberativo e de descentralização, e nem a intensidade de 
participação social, alcançada pelos conselhos ambientais brasileiros. Esses 
conselhos estão sendo considerados exemplos de auto-limitação da autoridade 
governamental, com auto grau de controle social, dotados de transparência, o que 
confere uma legitimidade inédita às decisões do setor ambiental. 171 
 

A soma dos assuntos tratados, a pluralidade e a abrangência dos mesmos, que 

passaram não apenas a se limitar à poluição industrial, à expansão da fronteira agrícola, à 

conservação da biodiversidade, qualidade de vida etc. mas a tratar assuntos do cotidiano, 

sobre infra-estrutura, saneamento básico, educação nos colégios, ocupação do solo urbano 

entre outros; fez dos conselhos de meio ambiente instrumentos de difusão de uma 

consciência ambiental e cívica e também, em muitos casos, instrumentos criadores de novos 

agentes de transformações sociais (conselheiros pró-ativos). Essa perspectiva pedagógica 

deve ser somada aos resultados dos conselhos, além dos milhares de procedimentos, 

licenciamentos, multas etc. e também das Deliberações Normativas que também 

representam números significativos. 

A construção e a consistência do pacto sócio-político-ambiental tem se dado mais 

significativamente quanto mais ampla é a participação das representações governamentais e 

não-governamentais. O equilíbrio entre os vários grupos de interesses – a paridade entre eles 

– é fundamental para que haja uma legitimidade efetivamente democrática e para que não se 

construa uma pseudo-legitimidade, onde um determinado segmento minoritário vai ser 

sempre vencido – uma vez que o determinante da decisão é o voto –  e terá constada a sua 

presença, utilizada para forjar uma falsa legitimidade. 

Esse ponto ressalta a necessidade da “paridade” (que já vem sendo adotada como 

paradigma nos conselhos ambientais e em outros, conforme discutido anteriormente) como 

fundamental para garantir o funcionamento equilibrado de um conselho. Cabe ressaltar 

novamente que essa paridade não pode se limitar às representações governamentais e não-

                                                                                                                                                                                   
170 LEMOS, op cit, p.71 
171 RIBEIRO, C.J. José. Os conselhos Ambientais Estaduais e Municipais e Seus Resultados. In: : Diálogos de 
Política Social e Ambiental: Aprendendo com os Conselhos Ambientais Brasileiros. Banco Interamericano de 
Desenvolvimento/Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Brasília: BID/MMA, 2002, 1ª edição. p.115 
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governamentais, mas deve se dar também quanto aos segmentos dos setores produtivos e 

dos setores sociais (no caso dos conselhos ambientais) o que é de fundamental importância, 

i. e., deve-se perceber essa paridade ao menos num enfoque quadridimensional, senão 

pluridimensional.         

 Entretanto, há uma preocupação relutante em se garantir a presença majoritária da 

representação governamental, principalmente pelos conselhos serem concebidos como 

órgãos públicos do executivo e este temer a perda do controle sobre o órgão que ele toma 

como seu. Porém, desmistificando essa preocupação, alguns conselhos vêm funcionando 

harmonicamente de forma paritária – como o exemplo de Minas Gerais (com vinte e cinco 

anos de experiência, centenas de reuniões plenárias e cerca de mil e quinhentas das câmaras 

técnicas) com presença minoritária do governo executivo. 

Pode-se dizer que a paridade vem se estabelecendo como parâmetro. Muitas vezes 

formalmente implementada, seja por Lei, Decretos ou Portarias, que criam os conselhos. 

Isso em tese possibilitaria um funcionamento mais autônomo do órgão – muito mais como 

um órgão híbrido do que meramente estatal. Entretanto, outros caminhos são muitas vezes 

buscados para assegurar um “controle” maior sobre os conselhos, comprometendo seu 

funcionamento paritário e razoavelmente autônomo (o que será mais profundamente 

discutido posteriormente no caso concreto). 

 Outro ponto de destaque que a estrutura desses colegiados apresenta é a questão da 

representatividade. Podemos subdividir essa questão em duas perspectivas fundamentais: 

uma que diz respeito à legitimidade das representações e outra que diz respeito à qualidade 

dessas representações e sua participação. 

 Quanto à primeira, pode-se questionar que: pelo processo de escolha dos 

representantes dos diversos segmentos sociais inseridos nos conselhos, ou seja, a escolha 

dos conselheiros, não advir do sufrágio universal, ou de alguma modalidade referendada 

pela população imediatamente atingida pelas suas ações, estes não poderiam ser legitimados 

a deliberar. Posto que não gozariam dos requisitos de uma legitimidade procedimental, 

amplamente aceita e regrada pelo modelo social democrático-representativo, proveniente de 

eleições ou decisões de maiorias. Contudo, considerando os processos de mudanças das 

relações entre o Estado e a sociedade com o surgimento de vários espaços de interlocução e 

negociação. Considerando também a excepcional distorção dos processos eleitorais 
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(conforme visto no capítulo 3), a ausência de legitimidade e a falta de acesso da população 

aos representantes (muito mais acessíveis aos grupos economicamente fortes do que aos que 

seus eleitores); são fatores que justificam essas correções e dão uma legitimidade 

diferenciada aos conselheiros. Essa legitimidade advém de sua estreita vinculação com a 

sociedade através das entidades representadas e a interlocução que daí pode se perfazer com 

a população172 e, também, por tratarem temas específicos, como Meio Ambiente, há uma 

estrita afinidade dos conselheiros com as questões ligadas ao tema.   

 Para segunda perspectiva, que diz respeito à qualidade das representações e sua 

participação efetiva, podemos subdividir três pontos de entendimento:  

a) A representatividade não significa, necessariamente, um número grande de conselheiros, 

isso pode até prejudicar as discussões de várias maneiras: tornando-as incompreensíveis, 

reduzindo muito o tempo para a fala ou cerceando algumas participações por limitações 

temporais. Por outro lado, deve-se estabelecer um número de vagas tão amplo quanto 

possível (funcional), limitando-as proporcionalmente aos segmentos em beneficio da 

pluralidade e buscando agregar valor às participações, estimulando os grupos representativos 

de interesses a se articularem para escolher suas representações. Se necessário praticando o 

rodízio (conforme ilustrado no primeiro capítulo com a minha experiência pessoal). Isso 

estimula também a estruturação e organização das entidades civis e governamentais em 

torno da questão.  

b) O estímulo à participação é dado através do poder deliberativo. O representante não 

comparece a uma reunião apenas para ser ouvido/consultado, mas a sua função pública 

incumbe em decidir sobre a definição de normas, critérios para as atividades de 

licenciamento, fiscalização, preservação de patrimônio natural, histórico, artístico e cultural 

etc.. O que é significativamente atrativo, pois tais decisões ocasionam efeitos muito 

abrangentes afetando grande parte das representações. Outro atrativo é saber que a 

probabilidade de influir nas regras do jogo e nas medidas que serão implementadas é 

proporcional ao grau de participação. 

c) Ao mesmo tempo em que o poder de conceder licenças, aplicar penalidades, implementar 

normatizações … gera mobilização e motivação para a participação efetiva, gera também 

responsabilidades e compromissos para que as decisões de participação conjunta sejam 

                                                           
172 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. Op. cit, p.103 
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observadas. Cabe mencionar também a responsabilidade criminal do conselheiro previsto no 

artigo 327 do Código Penal, equiparando-o a um funcionário público em sua função. Mesmo 

quando representante da sociedade civil, quando diretamente concorre para prática de crimes 

previstos na Lei 9.605/98, ainda que por negligência, deixando de agir para impedir a 

conduta criminosa de terceiro quando com poderes para evitá-la (artigo 2º), o conselheiro 

deverá ser responsabilizado. 

     A consagração dos conselhos como instrumentos democráticos de gestão 

ambiental, se deu inicialmente nos Estados e na União e posteriormente influenciou os 

municípios a se organizarem na mesma direção. Principalmente com a Constituição Federal 

de 1988, que lhes atribuiu competência para lidar com a questão e fortaleceu o sistema 

federativo – assunto que tratarei num capítulo específico. Cabe frisar que esse sistema de 

colegiados ambientais implementado no Brasil – conselho nacional, conselhos estaduais, 

conselhos municipais e conselhos de unidade de conservação173 – se apresenta como um 

instrumento potencial na construção de uma nova realidade no trato das questões ambientais. 

Sendo esta mais democrática na apropriação e representação do meio ambiente e na 

promoção de mudanças comportamentais e culturais dentro da realidade social, estimulando 

a participação cidadã efetiva e caminhando na consideração de um número maior de 

interessados nas decisões políticas, caminho irrenunciável na construção de uma sociedade 

mais justa, equânime e democrática.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173

 Com a ressalva de que os Conselhos de Unidades de Conservação possuem aspectos sui generis, tanto 
estruturais quanto funcionais, que os distingue, em certa medida, da lógica de funcionamento dos conselhos 
aqui estudados. 
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CAPÍTULO 5 - OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 

 

 A caminhada para a gestão local do meio ambiente, com o fortalecimento dos 

Sistemas Municipais de Meio Ambiente (SISMUMA), é longa e complexa, ainda que 

constitua uma realidade crescente no país. Mensurar sua importância implica em refletir ao 

menos dois pontos: o contingente de indivíduos residentes nas diversificadas áreas urbanas e 

a sensibilidade dessas áreas e, consequentemente, desses indivíduos às questões e problemas 

ambientais.   

 As cidades brasileiras, que abrigam mais de 75% da população do país, explicitam o 

completo despreparo do espaço urbano para o crescimento que sofreu ao longo das últimas 

décadas. Não apenas esse crescimento foi desordenado e descontrolado, mas a distribuição 

dos equipamentos urbanos tradicionalmente negligenciou aqueles que mais os necessitavam. 

Dessa realidade, somada algumas décadas, resultou a precariedade absurda de condições que 

vivem alguns milhões de indivíduos que habitam as periferias e favelas de todo tipo de 

cidade (grandes, médias ou mesmo pequenas). Como se não bastasse esse problema, cuja 

solução não está visível no horizonte que atingimos, as cidades ainda sofrem toda sorte de 

problemas ambientais distribuídos desigualmente por todos os seus espaços; i. e. todos os 

seus habitantes – abastados ou miseráveis – sofrem com problemas ambientais.            

 Uma imensa lista de problemas pode ser facilmente enumerada mencionando desde 

poluições variadas de água, ar, solo, sonoras, até problemas de transporte, de tráfego, do 

lixo, das desigualdades, da violência, da saúde etc. o que a visão complexa nos obriga a 

correlacionar e pensar conjuntamente. Mesmo que para a melhor visualização e o 

enfrentamento dos problemas seja necessário sua fragmentação, não se pode cegar a visão 

do todo e de sua global compreensão. A cidade é um organismo enfermo174que deve ser 

tratado além dos governos e demais poderes, pelos próprios cidadãos. É preciso ações 

positivas, conhecimento, racionalização e principalmente mudanças de hábitos políticos, de 

consumo, de responsabilidade, de solidariedade e de convivência.  

 Atravessando o século XX, em que despontou a urbanização no Brasil, a lógica 

colonialista foi mantida durante esse processo e é repetida dia após dia nos atos políticos, na 

vida privada, nos grandes negócios... Onde concentração de terra, de renda e de poder, 
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estigmatizam a sociedade pelo domínio, pela política de favores, pelo autoritarismo, e se 

perpetuam na vida urbana brasileira, segregada social e ambientalmente. Mas, 

inevitavelmente, é nessa realidade, onde a vida da maior parte dos brasileiros acontece, 

apesar do desenho pessimista desse cenário. Alegres ou tristes, ricos ou pobres, belos ou 

feios, é aí que grande parte dos brasileiros vivem suas vidas. 

 Colocando em evidencia que a maior parte da vida nacional acontece no âmbito 

municipal, onde a maior parte dos cidadãos do país vivem e convivem, é plausível que a 

gestão dos recursos ambientais, da base material da sociedade, possa ser realizada 

diretamente in locu no intuito de melhorar a qualidade de vida dos que ali residem. É 

plausível, também, pensar que na esfera municipal estão, ao menos numericamente, o maior 

número de indivíduos imediatamente atingidos pelos conflitos ambientais que ocorrem. 

Nessa perspectiva, dentro da lógica democrática, é no mínimo coerente que esses indivíduos 

possam se manifestar acerca dessas questões .    

 Quando se pensa a questão ambiental, atinge-se uma propalada idéia de 

responsabilidade coletiva, “ética da responsabilidade” ou consciência ambiental, formalizada 

inclusive na Constituição Federal de 88, em seu artigo 225 que diz ser o meio ambiente um 

direito de todos, mas também um dever de cuidado imposto ao poder público e à 

coletividade para garantir intergeracionalmente a qualidade de vida. Além disso, pensa-se 

nos instrumentos jurídicos e políticos suficientes para promover essa gestão compartilhada 

entre sociedade e poder público, como a ampla legislação que regulamenta a temática em 

todos os níveis da federação, os Sistemas de Gestão Ambiental, os Zoneamentos Ecológicos 

Econômicos, as Unidades de Conservação etc. Entretanto, para fazer com que todo esse 

arcabouço de gestão ambiental funcione – dentro de uma perspectiva de efetividade, eficácia 

e eficiência – é necessário que ele assuma uma posição privilegiada nas ações políticas. Ou 

seja, deve-se concebê-lo como prioridade e não relegá-lo ao segundo plano. Essa é uma 

dificuldade presente em todos os níveis de governo e principalmente nos municípios. 

 Na realidade em decorrência da falta de articulação política e de prioridade para 

essas questões, somadas ao coronelismo, clientelismo, paternalismo, assistencialismo e o 

populismo tradicionalmente vividos nas gestões municipais, deixá-las ao encargo exclusivo 

dos poderes constituídos nos municípios, conforme amplamente discutido, não tem trazido 

                                                                                                                                                                                   
174 MINC, Carlos. A ecologia nos barrancos da cidade. In: SILVA, Marina et al O desafio da 
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bons resultados para solucionar esses problemas. Pensar o envolvimento da sociedade civil, 

não se trata apenas de ampliar a legitimidade ou endossar máximas ambientalistas, mas 

aprimorar o funcionamento estatal e dar a transparência devida aos problemas locais. 

 Por outro lado há uma dificuldade em se definir “questões locais” no que tange aos 

problemas ambientais. As questões ambientais não se circunscrevem delimitadas nos 

espaços territoriais demarcados política e administrativamente. Muitas vezes ultrapassam as 

linhas imaginárias que dividem os municípios, estados ou mesmo países o que, per se, faz-se 

necessário pensá-las de maneira articulada, com fluxo contínuo de 

conhecimentos/informações/experiências e com instâncias diferenciadas para seu 

tratamento. De certa forma isso ocorre nos sistemas de meio ambiente nacional, estaduais e 

municipais, onde as questões são tratadas de acordo com suas dimensões e abrangências. Há 

também uma hierarquia entre eles que obriga não apenas a competência para as questões, 

mas o diálogo constante e a mútua colaboração entre os diversos sistemas, principalmente 

através de convênios e da promoção de aprimoramentos técnico-científicos. 

 Nas esferas municipais o diálogo e a troca de conhecimentos, informações e 

experiências é uma realidade ainda muito limitada175, mas, mesmo assim, alguns 

instrumentos vêm corroborando nessa direção. Nesse sentido pode-se apontar a Conferencia 

das Cidades, as Associações Municipais, Consórcios Intermunicipais e os Comitês de bacia, 

como caminhos, como novos instrumentos democráticos, que apontam na construção 

dialógica da gestão ambiental municipal. É factível compreender, como nos casos dos 

Comitês de bacia, que o pensamento sobre o federalismo vem superando os limites 

territoriais demarcados politicamente e administrativamente e atingindo uma idéia de região 

a ser demarcada por seus aspectos biogeográficos, contribuindo em uma visão mais 

integrada de meio ambiente e sociedade.  

 A ótica transcrita até aqui permite pensar que para o fortalecimento e habilitação dos 

municípios para a gestão ambiental é necessário observar três perspectivas essenciais, 

conforme Maria Souza176: 

                                                                                                                                                                                   
Sustentabilidade: um debate socioambiental no Brasil. Fundação Perseu Abramo. São Paulo. 2001. p. 234 
175 PHILIP, Arlindo Jr. Et al. Municípios e Meio Ambiente: perspectivas para a municipalização da gestão 
ambiental no Brasil. Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente – ANAMMA. 2006. 
176 SOUZA, Maria L. C. de. A municipalização da Gestão Ambiental: Análise comparativa dos processos de 
descentralização nos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 2003. 187 f. Dissertação (Mestrado 
de Desenvolvimento Sustentável). Universidade de Brasília, Brasília, 2003. 
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 a) A lógica dos procedimentos – é necessário um arcabouço jurídico pertinente à atuação 

municipal e ao respaldo das políticas públicas ambientais municipais, como um Código 

Ambiental Municipal e leis específicas complementares das legislações federais e estaduais 

no que for cabível (podendo ser sempre mais restritivo e nunca mais permissivo) , leis para a 

criação dos Fundos Municipais de Meio Ambiente, para os Conselhos Municipais de Meio 

Ambiente (CODEMAS ou COMDEMAS) e para seus respectivos órgãos de apoio e gestão 

como as agências, autarquias, fundações, secretarias etc. 

b) A lógica do substantivo – é imprescindível o compromisso dos gestores locais, prefeitos, 

vereadores e também do apoio do judiciário para a implementação das leis e equipamentos 

administrativos e para operacionalidade dos mesmos. É indispensável também a capacitação 

e treinamento de pessoal, aprimoramento técnico-científico, contratação de mão de obra 

especializada, bem como disseminação do conhecimento, da consciência e da educação 

ambiental tanto para os gestores públicos como para sociedade (gestores civis/privados). 

Outro ponto importante trata da sistematização das informações e pesquisas sobre o meio 

ambiente local, o que pode ser realizado conjuntamente com as instituições de ensino e 

pesquisa, destinando parte de recursos para o fomento de estudos ambientais, assim como a 

utilização de toda uma gama de conhecimento para a produção de instrumentos jurídicos-

políticos como o Plano Diretor, planos de manejo de Unidades de Conservação, etc. 

c) Lógica da Integração – a questão ambiental muitas vezes transcendem os limites políticos 

do município e necessita de uma visão integrada que ultrapasse as linhas imaginárias que 

delimitam a abrangência do território, forçando ao dialogo com o seu entorno e percebendo 

o efeito muitas vezes global dos danos ambientais. Nesse sentido, o diálogo intermunicipal 

deve ser sempre buscado, além do necessário diálogo com os demais entes da federação. 

 Pensar na caminhada para a gestão ambiental municipal ultrapassa, sem dúvida, a 

questão dos conselhos municipais de meio ambiente, por toda uma gama de instrumentos os 

quais não se pode abrir mão e que não se hierarquizam. Por outro lado, pensar os conselhos 

municipais de meio ambiente é pensar o canal de comunicação com a sociedade, a 

possibilidade de todos poderem influir na gestão de algo que é imediatamente ligado e afeto 

a todos, o que justifica a existência dos demais instrumentos e que é capaz de colocá-los em 

evidência. Nesse sentido, os conselhos são por excelência os instrumentos de 
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descentralização da gestão ambiental, não apenas no que diz respeito à competência 

municipal de gestão com relação aos demais entes da federação (União e Estados), mas no 

que diz respeito ao compartilhamento mais imediato dessa gestão com a comunidade, 

descentralizando o próprio poder municipal. 

                                                      

1 – O fortalecimento do município enquanto ente federativo 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrando o princípio federativo, outorgou aos 

municípios competência comum com os demais entes da federação, para proteger o meio 

ambiente, cuidar da fauna, da flora, das paisagens naturais, dos sítios arqueológicos, dos 

bens históricos, artísticos e culturais, assim como combater a poluição em qualquer de suas 

formas,  entre outras competências previstas no seu artigo 23. Foi também atribuído ao 

município competência para legislar sobre assuntos de interesse local, promover o 

ordenamento territorial, planejar e controlar o uso do solo urbano, conforme seu artigo 30. 

Somados aos princípios constitucionais de ampla participação cidadã e de soberania popular, 

percebe-se, sem muita dificuldade, que os conselhos municipais de meio ambiente gozam de 

legitimidade dentro do Estado Democrático de Direito brasileiro, quanto mais considerando 

o meio ambiente como um direito-dever de todos.        

Entretanto, o surgimento dos conselhos municipais de meio ambiente precedem a 

Constituição Federal de 88 e, somadas aos demais mecanismos de gestão compartilhada e de 

participação democrática, provavelmente contribuíram na sua construção. Sathler177 citando 

Urban, aponta a década de 1980 como o grande momento do surgimento dos conselhos de 

meio ambiente no âmbito municipal, concomitantemente ao surgimento de inúmeras 

associações ambientalistas. A institucionalização desses instrumentos de participação, 

transparência e gestão coletiva, possibilitou ao movimento ambientalista maior capilaridade 

para influenciar nas políticas públicas de meio ambiente178. No estado de São Paulo, em 

1982, no governo de André Franco Montoro, houve uma revolução com a idéia de 

conselhos, inclusive os conselhos municipais de meio ambiente, que desde então foram 

                                                           
177 SATHLER, Evandro B. Conselhos de Unidade de Conservação: entre o consultivismo e o deliberalismo 
na gestão participativa das áreas naturais protegidas. 2005. 246 f. Dissertação ( Mestrado em Sociologia e 
Direito) UFF, Niterói, 2005 
178 URBAN apud SATHLER, Evandro B. Op. cit. 
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experimentados numa composição plural, mista e de caráter deliberativo, precedendo o 

posterior incentivo adveniente da Constituição Federal de 88 para a criação de instituições 

com esse caráter.  

O diretor de uma ONG grande nacionalmente, a “SOS Mata Atlântica”, Mário 

Mantovani teve um envolvimento importante com as questões municipais. Ele ressalta a 

existência de governos locais que, desde 1978/79, tinham conselho de meio ambiente. 

Quando o referido governador de São Paulo assumiu, Mantovani foi contratado para auxiliar 

a formar a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e ocupou cargo na 

CETESP. Após a institucionalização da secretaria, lhe havia sido atribuída a função de 

trabalhar com os Conselhos Municipais de Meio Ambiente, sendo que, em dois anos foram 

criados praticamente 200 conselhos municipais de meio ambiente no Estado de São Paulo 

(de 1984 a 1986)179. 

Por outro lado, essa experiência inicial encontrou muitos obstáculos que resultaram 

no não funcionamento de alguns conselhos, principalmente quando os problemas levantados 

e as discussões travadas começavam por conflitar nas competências entre o governo estadual 

e os municipais. Durante a época de Montoro o governo estadual incentivava nos municípios 

a criação dos conselhos, contudo, em 1986 com a chegada do governo de Quércia, que não 

tinha interesse em fortalecer a participação da sociedade, essa realidade foi mudada, 

explicitando como o ideal político dos “chefes” do executivo – mais conservadores ou mais 

progressistas – refletem na ampliação da democracia na sociedade, além das pressões 

sociais.  

Um marco na história da gestão ambiental descentralizada nos municípios foi a 

criação da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA). 

Segundo Montovani, concomitante à estruturação do CONAMA e do MMA em 1986, 

substituindo a ainda existente SEMA, foi surgindo a ANAMMA. Segundo seu relato, num 

encontro de alguns municípios que tinham atuação na área ambiental em Curitiba, onde 

participaram diversos atores de vários municípios do Brasil, com destaque para um de 

Curitiba, chamado pastor Elias Abrahão, foi inspirada a criação da ANAMMA. Através de 

conversas com as pessoas surgiu a idéia de uma associação nacional de municípios e meio 

ambiente. Foi criado um consórcio intermunicipal onde diversas experiências estavam sendo 
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trocadas confluindo a idéia de se criar a associação onde Montovani tornou-se secretário 

executivo, principalmente pela experiência em São Paulo180.  

A ANAMMA, uma entidade civil sem fins lucrativos ou vínculos partidários, 

representa diversas prefeituras na área ambiental, atualmente mais de 170 municípios, com o 

objetivo de fortalecer os Sistemas Municipais de Meio Ambiente para implementação de 

políticas ambientais que venham a preservar os recursos naturais e melhorar a qualidade de 

vida dos cidadãos. A ANAMMA contribuiu sobremaneira na inserção da temática do “Meio 

Ambiente”, nas Leis Orgânicas municipais por meio de um capítulo próprio, principalmente 

após um grande encontro em Belo Horizonte que reuniu mais de 2000 pessoas e o tema foi 

Meio ambiente na Lei Orgânica dos Municípios, em 1988181. A Anamma foi e continua 

sendo um importante instrumento de mobilização para a gestão ambiental local e para o 

intercâmbio de experiências, de projetos e programas municipais. 

Dentre os objetivos principais da ANAMMA, além dos já mencionados podem-se 

destacar: a) Desenvolver cooperação e intercâmbio permanente entre os municípios, visando 

à troca de opiniões técnicas e experiências profissionais; b) Intensificar a participação dos 

municípios na definição e execução da política ambiental do país, integrando os Conselhos 

Estaduais de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA; c) 

Cooperar na captação de recursos necessários ao desenvolvimento pelos municípios de 

projetos atinentes ao meio ambiente; d) Realizar congressos, encontros, simpósios, 

seminários, reuniões e cursos para estudo e debate de problemas vinculados aos seus 

objetivos; e) Articular-se com instituições nacionais e estrangeiras, por filiação, intercâmbio 

ou convênio, na busca de soluções de problemas específicos relacionados ao meio ambiente; 

f) Difundir e incentivar a conscientização para o fortalecimento da política ambiental em 

nível nacional; g) Propor medidas tendentes ao aperfeiçoamento, atualização e eficiência dos 

mecanismos de defesa ambiental no âmbito dos municípios; h) Promover e divulgar estudos, 

pesquisas e projetos que conduzam ao desenvolvimento das entidades Associadas.  

Os registros mais antigos de gestão municipal de meio ambiente no Brasil estão 

presentes na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre – RS, criada em 1976;  

                                                                                                                                                                                   
179 MONTOVANI, Mário. Depoimento para a Associação Nacional de Órgãos Municípais de Meio 
Ambiente. disponível em: www.anamma.com.br/contvisualizar.asp?id=544, acesso em 22/01/07. 
180 Idem. Ibidem   
181 Idem. ibidem 
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na Comissão de Coordenação de Política de Meio Ambiente, criada em 1979 na cidade do 

Rio de Janeiro; posteriormente em São Paulo, Curitiba etc.. Em 1992 existiam 92 Conselhos 

Municipais de Meio Ambiente - CODEMAs (cinco deles nas capitais do Pará, Ceará, 

Pernambuco, Rio de Janeiro e Mato Grosso). O Estado da federação com o maior número de 

conselhos municipais era Minas Gerais (44), seguido por São Paulo (14), Rio Grande do Sul 

(5) e Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul (1)182. Números mais recentes atribuem a Minas 

Gerais 300 conselhos para um universo de 853 municípios, fato que se deve à atuação do 

Programa de Cooperação Técnica com os Municípios para Defesa do Meio Ambiente – 

PRODEMAM183.  

Entretanto, os conselhos municipais mineiros eram previstos como órgão de 

assessoria dos prefeitos, uma extensão da prefeitura vinculada ao mandato do prefeito, que, 

extinto o mandato, o conselho se desfigurava. Por si só essa realidade transforma o conselho 

num mero instrumento de consulta do prefeito, despido de estabilidade e de autonomia 

mínima de funcionamento; i.e. o conselho é a própria figura do prefeito, com raros 

elementos de oposição que, no máximo, serviam para antecipar os discursos e munir as 

prefeituras de argumentos para impor sua vontade. Em 1998, com a Deliberação Normativa 

COPAM nº. 29 criou-se um novo modelo para os Conselhos Municipais de Meio Ambiente 

em Minas Gerais, obrigando-os ao caráter deliberativo e à paridade entre governo e 

representações não governamentais.184  Contudo, a proliferação de conselhos em nada 

garantia a qualidade do funcionamento dos mesmos, sendo que, nem sempre havia eficiência 

política, continuando a confusão de interpretar esses espaços menos como instancias de 

discussão, participação e negociação das questões ambientais e mais como um espaço para 

legitimar a vontade e os atos dos prefeitos. 

Até o ano 2000 cerca de 648 municípios, aproximadamente 11% dos municípios 

brasileiros, contavam com órgãos específicos para lidar com a questão ambiental, como 

secretarias municipais de meio ambiente ou outros capacitados para a gestão ambiental. É 

                                                           
182 Tratarei o assunto com maior profundidade a partir do próximo tópico, divulgando os dados do Suplemento 
de Meio Ambiente da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC 2002 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE.  
183 RIBEIRO, J., op. cit., p. 169 
184 Idem, ibidem, p. 169. 
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atribuida a ocorrência desse fato ao reflexo da ampliação da autonomia municipal concedida 

pela Constituição Federal de 88185.  

Mesmo com os avanços políticos caminhando nessa direção, conforme a criação de 

outros conselhos municipais gestores de políticas públicas no Brasil, muitos dos conselhos 

municipais de meio ambiente foram criados por conta da captação de recursos (como os de 

programas governamentais, BID, Banco Mundial, BNDS etc.), ou para pactuar convênios 

vantajosos ou vantagens fiscais e tributárias. Isso quer dizer que, grande parte dos conselhos 

foram criados verticalmente, sem participação e articulação social e sem o verdadeiro intuito 

de operarem como descentralização e controle do poder em prol da qualidade de vida da 

sociedade.  

 

2 – Gestão Local e Conselhos Municipais de Meio Ambiente 

 

 A Lei 6.938/81 já atribuía expressamente, antes mesmo da Constituição Federal de 88, 

a competência municipal para gerir e legislar as questões relativas ao meio ambiente. A 

própria Constituição se inspirou na referida Lei e estabeleceu um novo e definitivo marco 

para a ação municipal, consagrando o tema ambiental como matéria constitucional, a qual se 

dedica um capítulo específico. O meio ambiente passa a ser objeto de competência comum 

entre todos os entes federados. Os municípios como entes partícipes da federação em 

igualdade de condições, são dotados de autonomia política, administrativa e financeira para 

tratar as questões ambientais que lhes compete, as denominadas de interesse local. 

 A estruturação da Política Nacional do Meio Ambiente, cuja base foi formulada pela 

Lei 6938/81, ao criar o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA dispôs sobre a 

articulação e responsabilidade de seus órgãos competentes nos três níveis de governo. Hoje 

essa articulação e responsabilidade são amplamente incentivadas pelo Ministério do Meio 

Ambiente através das “comissões tripartites”. Ou seja, há uma busca para se proporcionar de 

forma integrada e articulada a gestão ambiental nos três níveis de governo – Federal, Estadual 

e Municipal – através da intensa e incessante comunicação entre eles com o objetivo de 

articular e gerar consensos e proposições entre os órgãos que trabalham com gestão 

                                                           
185 LEMOS. Op. Cit. p. 56. 
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ambiental186. Nesse sentido, na esfera municipal, são componentes integrantes do Sisnama, 

todos os órgãos ou entidades locais responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades 

que degradam ou lidam diretamente com o meio ambiente. 

 Conforme disposto no capítulo anterior, a descentralização passou a ser o paradigma 

da eficiência na gestão política do setor público. Um dos símbolos mais importantes da 

democratização, da superação dos arbítrios e da ineficiência das instâncias centrais de poder. 

Tendo essa hipótese como guia, assim como as previsões constitucionais, houve uma 

proliferação dentre os municípios de órgãos de gestão ambiental, mas num contexto de reais 

adversidades: primeiro a intensificação da demanda social por serviços sob responsabilidade 

dos municípios no momento em que estes se viam incapazes de prestá-los, pela carência de 

mão de obra especializada, de infra-estrutura e principalmente de recursos para tudo isso. 

Segundo, a crise econômica impunha sérias restrições aos gastos com pessoal e contratações 

(Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como o repasse de recursos aos municípios se 

manteve injusto desde antes do período militar até os momentos atuais. Nesse sentido, não 

há como ocultar a fragilidade dos municípios para lidar com as questões ambientais, 

assombrados pela pouca capacidade de articulação política para encaminhar suas demandas 

e com dificuldades de sustentação econômica e estrutural nos sistemas de gestão ambiental.          

Entretanto, não obstante tantas adversidades, a gestão ambiental local é uma 

realidade, é um processo crescente e irreversível que gera certo otimismo no trato das 

questões ambientais e muitas vezes bons resultados nas avaliações. Ainda que seja uma 

realidade muito recente, o que leva a ser precoce qualquer afirmação contundente sobre os 

seus resultados, é plausível afirmar uma maior legitimidade nas decisões de interesse 

coletivo. 

 A literatura mais abrangente sobre o tema em termos quantitativos, refere-se ao 

Suplemento de Meio Ambiente da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC 

2002 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, da qual, doravante, passarei a 

expor, de maneira sucinta, os dados mais pertinentes para o presente estudo.  

 

 

 

                                                           
186 PHILIP, Arlindo Jr. Et al. Op. Cit. 
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2.1 - A Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Suplemento de Meio Ambiente 

 

    A Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC 2002 (doravante Pesquisa) 

investigou dados referentes a gestão pública dos 5 560 municípios do País. No que tange ao 

meio ambiente produziu-se um quadro geral de informações publicadas de forma 

independente, através do Suplemento de Meio Ambiente – uma inovação quanto aos 

MUNICs anteriores. O objetivo do Suplemento foi focar na gestão ambiental local a 

existência de: estrutura administrativa; disponibilidade de recursos financeiros; andamento da 

Agenda 21 local; existência de legislação ambiental; articulação institucional em meio 

ambiente; programas e ações de preservação ambiental; existência de unidades municipais de 

conservação da natureza; existência e funcionamento dos conselhos etc. Buscou-se 

estabelecer o status do meio ambiente no município, através da percepção do gestor 

ambiental local, questionando sobre ocorrências significativas de impactos ou de alterações 

ambientais e suas prováveis causas, disponibilizando um amplo panorama do País sobre a 

questão ambiental. 

As informações da pesquisa foram obtidas por meio de secretarias, departamento, 

setor ou órgão similar responsáveis pelas questões ambientais na esfera municipal, através de 

entrevistas aos seus gestores, dirigentes ou até mesmo os próprios prefeitos. A Pesquisa foi 

realizada no primeiro semestre de 2003, num universo de 5.557 municípios, através de 

questionários diversificados que buscaram informações que iam desde o número de 

funcionários que lidam na área, número de famílias beneficiadas por programas na área 

habitacional, número de licenças para construir; até a prestação de serviços (terceirização) na 

área de meio ambiente, a realização de reuniões pelos Conselhos Municipais de Meio 

Ambiente etc. Dentre os vários resultados destacam-se187: 

1 – Órgãos Ambientais Municipais: Um dos principais requisitos para gestão municipal de 

meio ambiente é a presença de órgãos que lidam, de forma específica ou compartilhada, 

diretamente com a questão ambiental e integram o SISNAMA. Foi detectada uma extrema 

heterogeneidade nos municípios do país quanto a institucionalização da questão ambiental, 

                                                                                                                                                                                   
 
187 Todos os dados abaixo relacionados foram extraídos do:  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, Diretoria de Pesquisa. Pesquisa de Informações Básicas Municipais: Perfil dos Municípios 
brasileiros – Meio Ambiente 2002. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Ministério do Meio 
Ambiente e Ministério do Orçamento e Gestão (org.). Rio de Janeiro, 2005. p. 382.   
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que apresentam desde diferentes formatos nos órgãos ambientais, suas estruturas, espécies, 

quanto nas atividades que desenvolvem, recursos que captam, mão de obra que dispõem, 

assim por diante. 

  Conforme brevemente exposto, há a possibilidade de um órgão municipal de Meio 

Ambiente se adequar a diversos modelos organizacionais. Podem ser órgãos típicos de 

administração direta, ou órgãos de administração indireta, ou até ambos com  relações de 

subordinação,  apresentando desde secretarias, departamentos, até autarquias, fundações e 

agências, mantendo maior ou menor vínculos administrativos com o poder executivo 

municipal, conservando maior ou menor autonomia. De uma forma geral existem secretarias, 

que são órgãos diretamente subordinados ao chefe do Poder Executivo, podendo acumular 

funções de coordenação, controle, planejamento e execução das políticas. Essa são criadas 

por lei municipal, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. 

Aproximadamente 6% dos municípios brasileiros possuíam, em 2002, secretarias 

encarregadas exclusivamente de meio ambiente, enquanto em 26% dos municípios a questão 

ambiental é tratada em secretarias conjuntas com outras áreas. Em 36% dos municípios a 

questão ambiental foi instituída no interior de organizações pré-existentes, unidades 

administrativas subordinadas e/ou associadas a outras secretarias, departamentos ou órgão 

similar. As várias formas de organização dos órgãos ambientais que a pesquisa contempla, 

apresenta diferentes graus nas diversas regiões, sendo que: a Região Sul é a que possui o 

maior percentual de municípios com esses órgãos (seja na forma de secretaria, departamento, 

assessoria, setor ou órgão similar) com o índice de 82%, seguido das Regiões Centro-Oeste 

(79%), Norte (76%), Sudeste (63%) e Nordeste (60%). As mais heterogéneas são as Regiões 

Nordeste e Sudeste, quanto à estrutura dos órgãos. Destacam-se, no Nordeste, Sergipe e 

Pernambuco com 84% e 94%, respectivamente, dos municípios aparelhados com órgãos 

municipais de meio ambiente, enquanto na Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte a proporção 

é próxima a 40% Essa mesma realidade é observada no Sudeste, para os Estados de Minas 

Gerais e São Paulo, em contrapartida, os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo mostram 

fração superior a 94%. 

Muitas vezes a gestão do meio ambiente está associada a outros temas ou setores de 

atividades com os quais mantém alguma relação (agenda conjunta ou relações de 

interdependência). Essa realidade está presente em 62% dos municípios brasileiros, seja 
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como secretaria conjunta ou departamento, assessoria etc. O compartilhamento é apresentado 

com maior freqüência com o setor da agricultura (61%), seguido por Obras, Saúde e Turismo, 

todos com freqüência em torno de 13%.Os órgãos associados à Agricultura, ocorrem mais 

nos municípios de 5 001 até 20 000 habitantes (65%) e na Região Sul (71%), principalmente, 

nos Estados do Paraná e Santa Catarina; também é alta a proporção em Rondônia, Acre, 

Espírito Santo e Mato Grosso. A associação com Obras (14%) se destaca nos Estados de São 

Paulo, Sergipe, Roraima, Ceará. Já a associação com o setor Saúde (13%), é mais freqüente 

nos pequenos municípios (25%), na Região Sul (19%), e nos Estados do Rio Grande do Sul, 

Pará, Piauí e Goiás. Os órgãos associados ao setor Turismo (12%) estão localizados em maior 

proporção na Região Norte ( 23%), no Centro-Oeste (22%), em especial, no Pantanal e 

também nos municípios costeiros. 

 No que tange aos recursos humanos dos órgãos ambientais municipais, a pesquisa 

mostra que estes são extremamente reduzidos, predominando os funcionários com vínculo 

(ativos), onde, 68% dos municípios brasileiros (3 759) declararam ter funcionários alocados 

especificamente na área de meio ambiente. Dentre os municípios que os possuem, a média é 

de 8,3 funcionários na área de Meio Ambiente; desses, 6,2, ou seja, 75% do total, são de 

funcionários com vínculo (estatutários e celetistas). Nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo 

e Amazonas, o número médio de funcionários na área de meio ambiente com vínculo foi 

muito mais elevado: 18,9; 14,2; e 13,0, respectivamente (maior que o dobro da média 

nacional). Na maior parte dos estados, os funcionários sem vínculo são, em média, mais 

numerosos que os com vínculo empregatício. A proporção entre a quantidade dos servidores 

ativos dos órgãos ambientais e o contingente total de servidores municipais mostra uma 

média de 1,1%. Esta relação atinge seu valor máximo no Estado do Amapá, (3,6%), 

destacando-se os Estados do Amazonas e de Roraima, todos na Região Norte. 

2 – Terceirização – Contratação de empresas particulares para o exercício das funções e 

serviços ambientais: Dada a diversidade e complexidade de ações correspondentes à questão 

ambiental, seja pela diversidade de recursos requeridos, ou decorrentes da eventual 

indisponibilidade de pessoal habilitado, equipamentos e tecnologia dentro dos quadros e dos 

órgãos municipais, a contratação de terceiros para executar determinadas tarefas e serviços 

não responde apenas a situações de urgência ou exceção, em muitos casos pode ser mais 

eficiente ou indispensável tal contratação.  
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Os municípios que terceirizam atividades em meio ambiente crescem acentuadamente 

da faixa de menor porte (8%) para a de maior porte populacional (45%). Os resultados da 

pesquisa mostram que 13% do total de municípios, contrataram serviços terceirizados na área 

ambiental, sendo mais freqüente na Região Sul (22% de seus municípios) e Sudeste (15% de 

seus municípios). 

3 – Legislação Ambiental: Conforme a já referida previsão constitucional e a Lei 6938/81, os 

municípios podem estabelecer normas ambientais próprias (desde que conformadas ao 

ordenamento) e integrar disposições ambientais em sua legislação, criando obrigações, 

direitos e faculdades, instituindo organizações, mecanismos e instrumentos para a ação 

ambiental etc. Essas disposições normativas podem ser leis votadas pelas Câmaras 

Municipais, regulamentos ou decretos do Executivo, ou ainda, Deliberações Normativas 

emanadas dos conselhos de meio ambiente. As disposições relativas ao meio ambiente podem 

integrar a Lei Orgânica do município, devendo também estar presente nos Planos Diretores 

(componentes-chave do planejamento municipal para o seu desenvolvimento), incluindo as 

instituídas pelo Estatuto das Cidades (Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, art. 42). A 

questão pode também ser consolidada em um código ambiental municipal e/ou fragmentada 

em leis esparsas que regulamentem e complementem, no que for possível, as legislações 

estaduais e federais. 

 A pesquisa aponta que 43% (2 363) do total de municípios tinham pelo menos um tipo 

de norma ambiental, ressaltando-se os Estados de Pernambuco (93%), do Amapá (75%), 

Espírito Santo e Rio de Janeiro (65%). Cerca de  81% dispõem, especificamente, de capítulo 

ou artigo da Lei Orgânica e 13% dispõem de capítulo ou artigo do Plano Diretor, ambos 

tratando do meio ambiente. Cerca de 17% (398) dispõem de Código Ambiental e 15% (358) 

criaram Unidades de Conservação por meio de leis municipais. Os demais tipos de legislação 

investigados pela pesquisa, tais como: capítulo ou artigo no Plano de Desenvolvimento 

Urbano ou no Plano Diretor para Resíduos Sólidos ou no Plano Diretor para Drenagem 

Urbana ou no Zoneamento Ecológico-Econômico Regional, apresentaram percentual de 7% 

ou inferior, dentre os municípios que declararam possuir alguma legislação específica. 

Segundo as faixas de população é mostrado que a incidência de normas que dispõem sobre 

matéria ambiental cresce com o porte populacional do município, variando entre 78% nos 

com até 5 000 hab. e até 91% nos municípios com mais de 500 000 hab. Verifica-se, também, 
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que somente uma minoria dos municípios brasileiros (17% ou menos) incorporou algum tipo 

de legislação específica na área ambiental, que não seja algum item na Lei Orgânica do 

município. 

4 – Articulação Interinstitucional, Convênios, Cooperação técnica e Parcerias  : Conforme 

visto, a gestão ambiental é objeto da competência comum da União, estados, municípios e 

Distrito Federal. A ação cooperada entre os entes federados tem como instrumentos previstos 

constitucionalmente “os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 

federados, autorizando a gestão associada dos serviços públicos, bem como a transferência 

total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 

transferidos”, conforme o Artigo 241 (Emenda Constitucional no 19/98).  

 Os resultados da pesquisa revelam que cerca de 2 500 municípios(45%), até o inicio 

de 2003 haviam firmado parceria, acordo ou convênio para ações na área ambiental com 

outras entidades públicas ou privadas. Dentre os Estados destacam-se o do Amapá (81%), 

Rio de Janeiro (73%), Espírito Santo (67%), Paraná, Goiás e Santa Catarina (60%). O Norte e 

Nordeste são os que menos realizaram parcerias (38% e 27%, respectivamente), ficando 

abaixo da média nacional (45%) e das demais regiões, que variaram entre 52% e 56%. Dentre 

as parcerias municipais, 1 922 municípios (78%) o fizeram com órgãos públicos, sendo 78% 

no nível estadual, 36% no federal e 13% com órgãos de outros municípios. Destaca-se que, 

embora haja um menor percentual de parcerias nas Regiões Nordeste e Norte, aquelas 

realizadas com órgãos públicos federais são percentualmente mais importantes nestas regiões 

que nas demais, cerca de 54% na Região Norte e 58% na Região Nordeste. Nas regiões 

Centro-Oeste o percentual foi de 30%, no Sudeste 27% e no Sul 15% com órgãos federais. 

Esse quadro é apontado como reflexo do direcionamento das políticas públicas federais para 

as duas regiões.  

Quanto as parcerias com instituições privadas, o percentual é de 17% na média geral, 

instituições internacionais 4%, organizações não-governamentais 16% e 

universidades/instituições de pesquisa 18%. Essa escala cresce nitidamente com os 

contingentes populacionais, similarmente para os quatro tipos de instituições citadas (as 

instituições internacionais apresentam sempre índices mais baixos para todo o país). As 

parcerias firmadas com ONGs, variam de 8%, para municípios pertencentes à faixa de 

população de menos de 5 000 habitantes, a 48% para municípios com mais de 500 000 
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habitantes. As parcerias com universidades/instituições de pesquisa estão mais presentes nos 

municípios da Região Sul (22% das parcerias).Por Estados, destacam-se, Acre (25%), Pará 

(24%), Pernambuco (22%), Espírito Santo (29%), Rio de Janeiro (36%), Rio Grande do Sul 

(29%) e Mato Grosso do Sul (39%). Com a iniciativa privada as parcerias estão mais 

presentes na Região Sul, com 21% de seus municípios, seguida da Região Sudeste (19%), 

destacando-se também os Estados de Roraima (38%), Amapá (38%) e Rio Grande do Sul 

(30%).  

No que diz respeito aos consórcios intermunicipais – acordos firmados entre 

municípios com fins específicos para a realização de objetivos de interesse comum na região 

por eles abrangida (através de obras, atividades e serviços) – estes, além aumentarem o poder 

de diálogo entre as prefeituras e em relação aos governos estadual e federal, criam instâncias 

de expressão regional no tratamento de problemas locais, ampliando a transferência de 

conhecimentos e experiências e aumentando a eficiência em atender aos anseios socais. 

Contudo, essa é uma realidade ainda muito limitada nos municípios do país. Em 2002 apenas 

20% dos municípios participavam de consórcio intermunicipal na área de meio ambiente. As 

Regiões Sudeste e Sul apresentaram incidência maior, com 27% e 29%, respectivamente. 

Com destaque para alguns estados como no Espírito Santo (69%), no Rio de Janeiro (66%) e 

em Mato Grosso do Sul (52%).  

Os temas mais freqüentes tratados pelos consórcios foram a disposição de lixo 

doméstico (61,5%), o uso de recursos naturais (55%) e a recuperação de áreas degradadas 

(45%). Os temas se destacam por região: na Região Sul, quase três em cada quatro de seus 

municípios (75%) tratam da disposição de resíduos sólidos; na Região Sudeste, 

aproximadamente 64% tratam do uso adequado dos recursos naturais e nas Regiões Centro-

Oeste (61%), Norte (59%) e Sudeste (54%) a incidência de consórcios para recuperação de 

áreas degradadas é muito maior que nas demais regiões, 33%. 

5 – Recursos Financeiros para o Meio Ambiente: A gestão ambiental no Brasil se consolidou 

substancialmente a partir da implementação de instrumentos e mecanismos normativos de  

comando e controle. Entretanto, a utilização de instrumentos econômicos como impostos, 

subsídios, sistemas de depósito-reembolso, licenças negociáveis e a criação de fundos 

específicos para o meio ambiente, vem ganhando espaço nas discussões e inegável 
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importância prática, sobretudo com a redução dos gastos governamentais e a ênfase na busca 

de eficiência econômica.  

 Por ser uma questão extensa e complexa, me limitarei a expor os dados atingidos pela 

Pesquisa sem adentrar substancialmente nas conceituações, formas de captação, origem, 

aplicação e valores dos recursos. Cabe ressaltar, que algumas características no município e 

na sua gestão ambiental propiciam uma maior possibilidade de captação de recursos e 

repasses de verbas. Por exemplo: a) se o município dispõe de uma estrutura administrativa 

em meio ambiente (secretaria, departamento, assessoria ou órgão similar); b) se dispõe de 

Conselho Municipal de Meio Ambiente que se reúne ao menos uma vez por ano; c) se 

implementou convênios, cooperação técnica ou outro tipo de parceria com vistas a 

desenvolver ações na área ambiental; d) se mantém acordo administrativo ou protocolo, com 

órgão ambiental do seu estado para a transferência para o município de atribuições na área 

ambiental (para controle da poluição, gestão de recursos hídricos, pesqueiros ou de solo, 

etc.); e) se participa de consórcio intermunicipal ou outra forma de associação de municípios 

na área ambiental; f) se participa de Comitê de Bacia Hidrográfica; g) se possui legislação 

ambiental específica;  h) se já iniciou o processo de elaboração da Agenda 21 Local; e i) se 

possui Unidades de Conservação da Natureza.  

 Há uma diversidade de fontes de recursos, sendo os mais comuns os provenientes do: 

ICMS Ecológico; da Multa ambiental; de Royalties; de compensações financeiras e 

ambientais, de repasse do(s) governo(s) federal e/ou estadual; de financiamento a fundo 

perdido e outras fontes como o BID e o BNDS; de convênios; cooperação técnica ou outro 

tipo de parceria; de Concessão de licença ambiental; e de empréstimo de uma forma geral. A 

pesquisa do IBGE aponta que as fontes mais freqüentes de recursos financeiros entre os 

municípios que receberam esses recursos foram: o ICMS Ecológico, 389 (cerca de 40%); 

repasse do governo federal ou estadual, 251 (25%); convênio, cooperação técnica ou outro 

tipo de parceria, 234 (24%); e multa ambiental, 214 (22%). Os recursos provenientes de 

financiamento a fundo perdido, royalties ou compensação financeira, concessão de licença 

ambiental, e empréstimos foram recebidos por menos de 15% dos municípios contemplados 

com algum recurso financeiro para o meio ambiente. 

 A administração pública municipal pode criar um fundo específico para a área 

ambiental, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, segregando parte dos ativos para 



 163

finalidades exclusivas, autorizadas pela lei de criação do Fundo, que vincula suas receitas ao 

aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão ambiental. Com o advento da Lei no 9.605/98 

(Lei de Crimes Ambientais, art. 73 e 76), os valores arrecadados em pagamentos de multas 

aplicadas por prefeituras, nas infrações ambientais, podem ser revertidos em Fundos 

Municipais de Meio Ambiente ou correlato quando houver.  

Outras fontes de recursos para compor os fundos municipais, podem ser, os receitas 

advenientes dos licenciamentos, doações provenientes da iniciativa privada ou de ONGs 

voltadas a programas de recuperação de áreas degradadas e indenização das populações 

afetadas por impactos ambientais etc. A pesquisa revela que em 2001, este mecanismo foi 

incipiente nos municípios brasileiros. Cerca de 80 municípios (1,5% dos municípios do País e 

8,2% dos municípios que receberam recursos financeiros específicos para o meio ambiente) 

declararam possuir Fundos Municipais de Meio Ambiente. O maior percentual está na  

Região Sul com 3,7%. É estabelecido pela pesquisa uma correlação entre fundo municipal e 

conselhos de meio ambiente sendo que: 71 de 81 municípios (1,3% do total) possuem, 

simultaneamente, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Conselho Municipal de Meio 

Ambiente. Os dez restantes não possuem Conselho Municipal de Meio Ambiente. Ressalta-se 

que 379 municípios possuem Conselho Municipal de Meio Ambiente sem possuir Fundo 

Municipal de Meio Ambiente.  

  Os dados apresentados conduzem a conclusão de que o aporte de recursos financeiros 

para a gestão ambiental nos municípios está associado à sua capacidade institucional. É 

também apontado que a adoção de diferentes padrões contábeis nas finanças municipais gera 

a fragilidade institucional na gestão ambiental dos municípios. Nesse sentido é necessário 

integrar as diversas formas de financiamento das políticas municipais de meio ambiente.  

Os resultados mostram que a proporção de municípios brasileiros que declararam 

receber recursos específicos para o meio ambiente é baixa (apenas 18%), assim como a dos 

que afirmam possuir Fundos Municipais de Meio Ambiente (apenas 1,5%). No que se diz 

respeito às fontes, apenas 7% dos municípios declararam receber recursos provenientes do 

ICMS Ecológico, e 4% afirmaram se beneficiar da compensação ambiental (tais dados nem 

sempre correspondem à realidade). Releva-se o fato de que a maioria dos gestores ambientais 

municipais que informaram receber o ICMS Ecológico e que se beneficiaram de 

compensação ambiental desconhecem o valor recebido. E mais, a vinculação dos recursos 
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provenientes de mecanismos de comando e controle (multas e licenças ambientais) são 

insignificantes, sendo praticamente inexistente o uso desses instrumentos econômicos como 

fonte de recursos para o meio ambiente.  

O quadro desenhado propõe refletir urgentemente o aperfeiçoamento dos atuais 

instrumentos econômicos de gestão ambiental e dos marcos legais existentes no sentido de 

ampliar a eficiência no fomento da Política Nacional de Meio Ambiente. 

6 – AGENDA 21 Local: A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento do Rio de Janeiro de 1992, resultou na elaboração de um documento 

direcionado tanto para o poder público como para a sociedade civil e os setores econômicos, 

denominado de AGENDA 21. O objetivo desse documento é ser um instrumento para a 

promoção de ações que estimulem a integração entre o crescimento econômico, a justiça 

social e a proteção ao meio ambiente. 

A forma de consulta e construção desse documento no Brasil buscou  compreender a 

complexidade do país e suas regiões dentro do conceito da sustentabilidade ampliada: 

agricultura sustentável, cidades sustentáveis, ciência e tecnologia para o desenvolvimento 

sustentável, gestão dos recursos naturais, infra-estrutura e integração regional e redução das 

desigualdades sociais.  

Atualmente busca-se implementar a AGENDA 21 local, que é concebido como um 

processo participativo e multissetorial para a construção de um programa de ação estratégico 

dirigido para o desenvolvimento local sustentável. Nesse sentido, objeta orientar a 

formulação e implementação de políticas públicas que contemplem a co-gestão entre 

sociedade e governo, nesse sentido, promovendo negociações que exponham os conflitos 

buscando resolvê-los. O processo da AGENDA 21 local pode se dar tanto por iniciativa do 

poder público quanto por iniciativa da sociedade civil, visando idealmente contemplar os 

diversos segmentos da sociedade, conjugando as dimensões sociais, econômicas, político-

institucionais, culturais e ambientais.  

Conforme a Pesquisa, 1 652 municípios brasileiros (29,7% do total) já iniciaram o 

processo de Agenda 21, contra 59,9% que não iniciaram, e, o interessante fator, de que 10,4% 

não sabem o que é Agenda 21. Quanto maior a faixa de população do município maior foi a 

proporção de localidades com Agenda 21, que passa de 16,5%, nos municípios na faixa dos 5 

000 habitantes, para 69,7% entre aqueles com mais de 500 000 habitantes. 
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7 – Conselhos Municipais de Meio Ambiente: Conforme visto, os conselhos podem ser 

dotados de missão deliberativa ou consultiva, o que diz muito da “alma” deles, o que 

efetivamente são estes instrumentos e o que eles podem representar para sociedade.  

Os Conselhos Municipais de Meio Ambiente deliberativos ou consultivos são 

apontados como veículos de promoção de uma nova realidade entre as relações do estado 

com a sociedade para o tratamento das questões ambientais. Enfatizando os deliberativos, 

constata-se que estes podem descentralizar o poder,  amplia e complementar a participação 

“clássica” da sociedade via partidos políticos e representantes eleitos. A abertura dessa nova 

instância de articulação e negociação entre interesses de diversos setores organizados ou não, 

podem propiciar, conforme já ilustrado, uma nova realidade na condução e gestão das 

políticas ambientais. 

 Os resultados do Suplemento de Meio Ambiente da pesquisa do IBGE mostram que 

no ano de 2002, cerca de 1 895 (34%) dos municípios brasileiros tinham conselho de meio 

ambiente. A regularidade da atuação dos conselhos, alvo também da pesquisa, é utilizado 

como indicador expressivo da sua vitalidade. É apontado que 1 451 (26%) dos municípios 

dispunham de conselhos “ativos”, i. e. consideram-se ativos aqueles que tenham se reunido 

pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores à data da pesquisa. Um cálculo demasiado 

otimista, no meu ponto de vista, para se considerar seus efeitos na sociedade. Dos conselhos 

ativos, mais da metade (58%) fizeram reuniões mensais, bimestrais/trimestrais (pelo menos) e 

os demais restantes (42%) se reuniram com menor freqüência.  

A proporção de conselhos ativos entre os municípios de menor porte populacional foi 

de 16% enquanto entre os de maior porte foi de 73%. Essa proporção (de uma variação 

expressiva) é apontada como indicador da participação da sociedade civil nas decisões 

públicas ambientais nos municípios de menor porte populacional, como ainda sendo muito 

pouco disseminada, enquanto é mais freqüente nos municípios de maior porte populacional.  

As Regiões que possuíam, em 2002, o maior percentual de conselhos ativos eram, 

respectivamente, Regiões Sul (34% dos municípios), Sudeste (33%) e Centro-Oeste (34%). 

Já o Norte e o Nordeste formaram um grupo distinto, com poucos conselhos (ativos ou não) 

sendo, respectivamente, 22% e 20%. Os Estados que  se destacaram dentre os estados que 

possuíam conselho ativo, foram os do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás (cerca de 

40% de seus municípios).  
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Um ponto importante do estudo é o apontamento de que não há uma relação direta, de 

natureza legal ou institucional, entre a existência de órgão municipal de meio ambiente e 

conselho municipal de meio ambiente. A análise dos resultados nos níveis nacionais, regional 

e estadual aponta que é comum existir um alto percentual de municípios com órgãos de meio 

ambiente e um baixo percentual de municípios com conselhos ativos. É ressaltado o caso do 

Norte, que apesar do elevado percentual de municípios com órgãos municipais (76%), 

possuía baixo percentual de municípios com conselhos ativos (17%), sendo que, no 

Amazonas, 85% dos municípios possuíam algum órgão ambiental, enquanto apenas 19% de 

seus municípios possuíam conselho ativo. No Nordeste, os Estados de Sergipe e Pernambuco 

mereceram destaque, pois apresentaram um elevado percentual de municípios com conselho 

ativo (18% em ambos os casos). A relação entre órgãos municipais de meio ambiente e 

conselhos municipais de meio ambiente se aproximaram nos estados do Rio Grande do Sul 

(70% de municípios com órgãos e 43% de municípios com conselhos ativos) e Minas Gerais 

(61% de municípios com órgãos e 43% de municípios com conselhos ativos). 

No que diz respeito à categoria dos conselhos, quanto seu caráter deliberativo ou 

consultivo, é apontado que ambos são igualmente encontrados no País, sendo que no Centro-

Oeste, Nordeste e Norte destacam-se os conselhos consultivos e, no Sudeste e Sul, os 

deliberativos. É ressaltado que no Estado do Acre 100% dos conselhos são deliberativos, 

seguido pelo Rio Grande do Sul (67%) e Minas Gerais (61%).  

Outro ponto importante contemplado pela pesquisa se refere à proporção de 

representação da sociedade civil nos conselhos. A ampla maioria dos municípios (77%) 

respondeu que a representação social era igual ou maior que 50%, enquanto apenas 2,2% não 

possuíam representantes da sociedade civil. Destacam-se os estados da Região Sul e o Acre, 

São Paulo, Rio Grande do Norte e Mato Grosso possuíam a maior proporção de municípios 

onde a representação da sociedade civil é superior a 50%. Já os Estados de Rondônia (15%), 

Sergipe (10%), Paraíba (10%) e Mato Grosso do Sul (7%), sendo estes os que possuíam 

maior proporção de municípios sem representação da sociedade civil em seus conselhos.  

As representações nos conselhos são extremamente abrangentes. Ressaltam-se 

representações do poder público (presentes em 73% dos Conselhos existentes), entidades de 

trabalhadores (58%), associações de moradores (53%), entidade empresarial (46%) e por 
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último, associação ambientalista e instituições de ensino e pesquisa estão presentes em 

apenas 36% dos Conselhos existentes. 

 

2.2 – Considerações sobre a pesquisa do IBGE e seus dados  

 

 A pesquisa do IBGE (Suplemento de Meio Ambiente do MUNIC), em termos 

quantitativos, expõe um amplo quadro da gestão local do meio ambiente, do qual expus 

aquilo que julguei mais pertinente para ilustrar o presente estudo, uma vez que a pesquisa do 

IBGE é muito mais ampla.  

Dentro do que foi mencionado, cabe adiantar que o município de Juiz de Fora – MG – 

afirmo categoricamente – está bastante avançado dentro dos indicadores de gestão ambiental 

local mencionados, conforme será visto no próximo capítulo, embora isso não signifique 

muita coisa em termos qualitativos.  

 É possível afirmar um significativo progresso no desenvolvimento da gestão 

ambiental local, cuja importância já foi mencionada. Não obstante a diversidade de situações 

e a heterogeneidade dos municípios, a estruturação da gestão ambiental municipal, 

contemplava no ano de 2002 cerca de 68% dos municípios, possuidores de algum órgão 

gestor específico para tratar de meio ambiente. Conforme visto, trata-se de um fenômeno que 

se media por todo o Território Nacional, uma verdadeira tendência, cuja reversão, ou um 

contra-movimento, é bastante improvável.   

Dessa forma a gestão ambiental municipal veio consolidar o SISNAMA e ampliar a 

sua abrangência visando atender equitativamente e sob o mesmo matiz democrático todo o 

território nacional.  

A descentralização com o tratamento local de problemas locais (que o alcance ou 

abrangência se limita ou é mais influente dentro de um espaço territorial delimitado num 

município) traz mais do que a possibilidade daqueles que são imediatamente afetado pelas 

questões ambientais participarem da resolução de seus problemas e na aplicação de suas 

políticas. Uma vez agindo de maneira integrada com todas as demais instâncias, traz a 

possibilidade de se implantar uma política ambiental nacional capaz de responder às extremas 

heterogeneidades interregionais ou intrarregionais que um país com vastidão continental 

como o Brasil apresenta. Uma diversidade que não pode ser considerada exclusivamente por 
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seus meios físicos, bióticos ou biogeográficos, mas também na diversidade cultural, social, 

econômica etc. e uma gestão local pode sensibilizar mais o Estado para essa percepção.  

 Outro ponto que merece ser salientado na gestão ambiental local, evidenciado por 

novas medidas legislativas como no caso da Política Nacional do Recursos Hídricos (Lei 

9433/97), é o significativo número de municípios mobilizados nos Comitês de Bacia 

Hidrográfica. Segundo o Suplemento de Meio Ambiente do MUNIC, quase metade (47%) 

dos municípios brasileiros participam de alguma maneira de Comitês de Bacias 

Hidrográficas, sendo que um quarto (24%) destes, sequer dispunham de órgão responsável 

pelo tema ambiental. É destacada a hipótese de que muitos desses municípios podem estar 

dando os primeiros passos rumo à institucionalização da gestão ambiental a partir das 

questões e problemas hídricos. Ou seja, desperta-se para o tratamento da questão ambiental a 

partir de um de seus pontos específicos. Nesse sentido é ressaltada a importância da bacia 

hidrográfica como matriz a ser levada em conta no planejamento e gestão ambiental. Porém, 

muito mais do que isso, uma nova perspectiva de entes federados e de federalismo, vem se 

desenhando, construídos em torno de aspectos geográficos abrangidos pelas bacias 

hidrográficas, i. e. as decisões deixam de ser tomadas relevando-se e situando-se apenas nos 

marcos territoriais políticos e administrativos, mas considerados numa regionalização onde 

todos os que de alguma forma se relacionam com, rios, córregos e demais afluentes de uma 

bacia hidrográfica são chamados a decidir conjuntamente as formas de uso e gestão desse 

território, em espaços discursivos (comitês).  

 Por outro lado não se deve conceber que simplesmente pelo fato de se dar 

competência ao município para gerir o meio ambiente – ainda que o mesmo crie órgãos e 

institutos próprios para essa gestão – estar-se-á garantindo um pacto sócio-político-ambiental 

mais sustentável, democrático e justo para a sociedade.  

Se não existirem instituições de acesso, participação e de fiscalização efetiva da 

sociedade, ou estas instituições não funcionarem ou ainda, a sociedade não se fizer presente, 

corre-se o risco das questões e negociações serem tratadas dentro de gabinetes, a portas 

fechadas. Assim, reproduzir-se-á a lógica que imperou na nossa história em atender interesses 

de grupos específicos em detrimento de interesses mais legitimáveis da sociedade; e não se 

poderia jamais considerar a gestão local do meio ambiente como uma nova realidade política 
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no trato dessas questões, pois não haverá nenhum matiz político-progressista no curso das 

ações e decisões.  

Essa é uma preocupação bastante ventilada nos fóruns de ONGs que acusam a política 

de gestão municipalizada do meio ambiente de entregar na mão dos chefes do executivo – 

dos prefeitos das pequenas cidades– o poder de decisão e negociação absoluto sobre o tema. 

Ainda quando presente conselhos paritários e deliberativos e outros instrumentos jurídico-

institucionais, estes só serviriam para maquiarem uma realidade de arbítrios, autoritarismo, 

clientelismo, populismo e venda de favores dos municípios brasileiros.  

Contudo não creio que as saídas para esses problemas estejam em deixar ou manter o 

trato das questões nas instâncias centralizadas (como nas capitais ou exclusivamente aos 

grandes centros, por exemplo) onde dificilmente se dimensionaria devidamente as questões 

locais e os seus significados para as respectivas pessoas que ali residem; i. e., continuarão 

arbitrárias e pouco democráticas as ações e decisões. Nesse sentido dever-se-ia cultuar e 

estimular as virtudes cívicas da sociedade local, para posteriormente e fundamentalmente 

proporcionar instâncias de poder que descentralizem a descentralização. Deve-se conceder o 

poder ao município, mas compartilhado com a sociedade e não concentrado nas mãos do 

prefeito.                 

 Nesta perspectiva os conselhos municipais atingem uma importância substancial na 

governança ambiental, merecedores de destaque e de estudos mais profundos e qualitativos 

sobre sua operacionalidade e seus resultados.  

Em termos quantitativos é apontado pelo Suplemento de Meio Ambiente do MUNIC 

que apenas pouco mais de um quarto dos municípios possui conselhos ativos e que é 

necessário ações pertinentes à consolidação dos conselhos, principalmente em áreas 

consideradas prioritárias.  

A realidade dos municípios mostra que, naqueles cujo índice populacional é de até 20 

mil habitantes, predominantemente rurais, apenas 27% dispõem de conselhos. Nessa 

realidade, muitas vezes, outros conselhos, pró-ativos, encarregam-se da agenda ambiental 

sem maiores complexidades. Nesse caso é apontado como desnecessária a duplicação dessas 

estruturas de representação e participação. Já nos municípios mais populosos, com mais de 

100.000 habitantes, há uma tendência maior a dispor de Conselhos de Meio Ambiente ativos 

(60%), assim como um contingente significativo de conselhos inativos (18%). As razões 
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atribuídas a essa realidade coadunam com as perspectivas mais verbalizadas sobre o assunto: 

1 – muitas vezes a constituição de conselhos visa apenas atender, entre outros fins, aos 

condicionantes normativos para a transferência da competência de licenciamento para o 

município; 2 – os conselhos não conseguem se firmar diante de um executivo municipal que 

não propicia a formulação compartilhada da política ambiental; 3 – a sociedade civil não se 

mobiliza ou não está preparada para atuar civicamente. Por outro lado, é apontado para os 

municípios de maior contingente populacional, uma maior exigência de instâncias específicas 

de participação social pluralista para lidar com a temática ambiental.  

 

3 – Gestão Ambiental e Conselhos Municipais de Meio Ambiente no Estado de Minas 

Gerais. 

 

 Numa oportunidade importante para o presente estudo, pude presenciar o “II 

Encontro Estadual de Meio Ambiente – Fortalecendo os Sistemas Municipais de Meio 

Ambiente e os Comitês de Bacia Hidrográfica de Minas Gerais” que ocorreu na capital 

mineira, Belo Horizonte, nos dias 20, 21 e 22 de Novembro de 2006. No evento estiveram 

presentes representantes de mais de cem prefeituras do Estado, dentre prefeitos, vereadores, 

secretários, entre outros funcionários que se ligavam a questão. Observava-se também uma 

participação minoritária da sociedade civil e de instituições de ensino. Essa oportunidade me 

permitiu agregar informações adicionais à pesquisa através de trocas de experiências e 

conversas informais com representantes de outros municípios e, principalmente, através de 

entrevistas com funcionários da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SEMAD, numa semana exclusiva para o desenvolvimento de pesquisas nessa 

cidade.  

 Durante os dias do evento segui uma rotina básica, caminhava até o local do mesmo 

tendo em mãos uma pasta com o seu material, gratuitamente distribuída, um gravador para 

não perder oportunidades e uma folha escrita com questões semi-estruturadas para possíveis 

entrevistas e algumas metas. O evento tinha uma duração longa com muitas apresentações, 

começando de manhã e seguindo até o final da tarde, com três intervalos: um para café com 

meia hora de duração (gratuitamente distribuído no recinto), para o almoço com duas horas e 

para mais um café à tarde. Esses eram os momentos que eu dispunha para fazer os contatos e 
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possíveis entrevistas, o que apenas logrei êxito nos dias posteriores ao evento e com 

funcionários da SEMAD responsáveis pela articulação com os municípios (treinamento, 

estruturação da gestão local, avaliação dos conselhos etc.). Com os gestores locais 

propriamente ditos (secretários, prefeitos, funcionários etc.), apenas foram possíveis 

conversas informais e trocas de experiências limitadas durante os intervalos, pois todos com 

os quais conversei estavam ali exclusivamente para o evento e quando não iam embora antes 

do término (após apresentarem) iam logo após o encerramento. Ainda assim, nas breves 

conversas durante os intervalos, era possível apreender alguns relatos (ainda que não os 

gravasse – não havia “clima” para gravadores), com representantes de alguns municípios 

que conversei ( Montes Claros, Lagoa Santa, Manhuaçu  e Itabirito).  

Aproximava-me das pessoas como conselheiro de meio ambiente e como 

pesquisador/mestrando, solicitando que comentassem um pouco sobre algumas questões 

referentes aos conselhos de seus municípios: primeiro se havia conselho de meio ambiente 

no município? Se esse se reunia com freqüência? Se havia participação da sociedade civil? 

Quais as principais dificuldades que enfrentavam? Se haviam casos conflituosos e que me 

relatassem um pouco sobre esses? Etc. Embora insignificante em termos quantitativos, o 

contato com outras realidades apresentava alguns elementos interessantes, desde a 

disponibilidade das pessoas com as quais conversei, até alguns dados como o fato de todos 

alegarem possuir conselhos paritários e apresentarem a falta de comprometimento ou a 

ausência da participação da sociedade como principais problemas de seus funcionamentos. 

Mas se mostravam, como funcionários públicos que eram, abertos a essa participação. O 

município de Lagoa Santa foi o único a relatar o conselho como um palco de conflitos, com 

participação ativa da sociedade civil e de pesquisadores (talvez pelas características 

ambientais e arqueológicas da região) onde as questões nem sempre se resolviam no interior 

do conselho. De qualquer maneira os contatos foram muito mais proveitosos em termos de 

compreensão do que como dados de pesquisa.              

 O evento tratava assuntos diversos sobre gestão ambiental e apresentava uma “Carta 

de Princípios” de matiz socioambiental, para a gestão ambiental integrada no Estado de 

Minas Gerais. Na maior parte das palestras eram apresentados relatos de casos específicos 

que deram certo ou apresentaram bons resultados na gestão local sob a ótica da participação 

e da preservação, no intuito de estimularem os participantes a se espelharem nos exemplos. 
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Esses casos variavam. Alguns trataram de aproveitamento de energia (como biogestores) ou 

economia solidária (hortas comunitárias, diversidade na produção agrícola etc.). Outros 

trataram de recuperação de áreas degradadas (principalmente recursos hídricos) e melhorias 

locais pela gestão responsável. Merece destaque um prefeito que apresentava as amplas 

melhorias de seu município (principalmente no que dizia respeito à participação cidadã, 

preservação ambiental e à distribuição de equipamentos urbanos básicos) quando a sua 

gestão priorizou a temática socioambiental. Sua estratégia foi criar incentivos para aqueles 

que agissem de forma ambientalmente responsável e auxiliassem/participassem na gestão.   

Entretanto, o mais proveitoso na estadia em Belo Horizonte, foram os materiais 

disponibilizados e as entrevistas concedidas pela Srta. Moara Almeida Costa Martínez 

(especialista em políticas públicas e gestão governamental) e pelo Sr. Celso Constantino 

Marquez (mestre em meio ambiente). Funcionários da SEMAD alocados na Diretoria de 

Articulação Institucional, no Núcleo de Descentralização da Gestão Ambiental. Ambos 

trabalharam na capacitação de gestores municipais de meio ambiente, na criação e 

estruturação de órgãos ambientais e instrumentos de descentralização, no apoio para 

implementação da AGENDA 21 e criação de Planos Diretores.  

Em linhas gerais ambos exercem um trabalho de capacitação que envolve desde os 

funcionários públicos do executivo, legislativo e possíveis conselheiros de um município, 

até a sociedade civil que está mais envolvida com a área, ONGs, estudantes, universidades 

entre outros, que participam de um ciclo de trabalhos, gratuitamente fornecidos, composto 

de palestras, apoio institucional e acompanhamento de atividades para implementação da 

gestão ambiental local em sintonia com o SISNAMA e o SISEMA.    

Para uma melhor compreensão, cabe expor de forma breve como se dá a gestão 

ambiental no Estado de Minas Gerais e seus municípios em consonância com o SISNAMA 

– cuja meta é estabelecer um conjunto articulado de órgãos, entidades, regras e práticas 

responsáveis pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental, fundamentalmente por 

mecanismos de “comando e controle”. Complementando o que já foi dito até aqui.  
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3.1 - Organização e funcionamento da gestão ambiental em Minas Gerais e nos seus 

municípios  

 

 A gestão ambiental é organizada por competências. Aos órgãos federais compete a 

produção de normas gerais e o licenciamento de atividades cujos impactos diretos abranjam 

dois ou mais estados. Aos órgãos estaduais cabe a elaboração de normas supletivas e 

complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem 

estabelecidos pelo CONAMA, licenciando atividades de impacto no estado (dois ou mais 

municípios). Por sua vez, os órgão municipais devem conduzir a política municipal de meio 

ambiente, suas respectivas diretrizes e legislações, promovendo, também, o licenciamento de 

atividades de impacto local.  

De maneira sucinta a organização é a seguinte: 1 –  órgão superior: na esfera federal 

é o Ministério do Meio Ambiente – MMA; na estadual é SEMAD; e na municipal pode ser  

a Secretaria criada para lidar com a questão (conforme visto esta pode ser exclusiva ou não, 

no caso de Juiz de Fora é a Secretaria de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento 

Ambiental). 2 – órgão executivo: federal é o IBAMA; o estadual de Minas Gerais é 

tripartite: Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM, o Instituto Estadual de Florestas – 

IEF e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM (órgãos seccionais de apoio); o órgão 

executivo municipal pode ser a própria secretaria ou algum departamento ou órgão da 

administração indireta ligado a ela (em Juiz de Fora, é a Agencia de Gestão Ambiental – 

AGENDA-JF, uma autarquia). 3 – órgão colegiado: federal é o CONAMA, o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos -  CNRH, o Conselho Nacional da Amazônia,  o Conselho 

Nacional do Patrimônio Genético e o Conselho Nacional do Fundo Nacional do Meio 

Ambiente; no estado de Minas Gerais os Colegiados são o COPAM e o Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos – CERH; por último, os colegiados municipais são os Conselhos de 

Desenvolvimento Ambiental - CODEMAS ou Conselhos Municipais de Meio Ambiente - 

CMMA (no caso de Juiz de Fora o nome dado foi COMDEMA) 

Como a gestão ambiental em cada um dos seus níveis visa a melhoria da qualidade 

ambiental com a minimização dos impactos negativos gerados pelas atividades humanas e a 

fiscalização das mesmas, uma de suas atribuições principais é o Licenciamento Ambiental 

de atividades potencialmente degradadoras, ou seja, disciplinar aquelas atividades que 
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colocam em risco a qualidade do meio ambiente permitindo ou não que se desenvolvam de 

acordo com os parâmetros legais e normativos. A Lei 6938/81, regulamentada pelo Decreto 

99.274/90 e complementada pela Resolução 237/97 CONAMA, estabeleceu para o controle 

ambiental das atividades, a competência e obrigatoriedade do poder público de concessão 

das seguintes licenças: 1 – Licença Prévia (LP), concedida na fase preliminar do 

planejamento da atividade ou empreendimento, se o projeto do mesmo atender aos requisitos 

legais como localização, tipo de instalação, atividade, indíce de poluição etc. 2 – Licença de 

Instalação (LI), verifica as especificações constantes do projeto executivo e autoriza a 

implantação física do mesmo. 3 – Licença de Operação (LO) após verificar o cumprimento 

de todas as especificações do projeto e dos parâmetros legais, autoriza-se o funcionamento 

(operação) da atividade. As licenças em geral (cada uma delas) tem prazo de validade.  

Contudo, antes de licenciar uma atividade, ainda que previamente (LP), é necessário 

atestar a sua viabilidade ambiental. Ou seja, é necessário uma avaliação técnica prévia com 

pareceres e informações necessárias sobre as condições do projeto correlacionado com seu 

entorno social/ambiental, sendo que, em alguns casos é necessária a realização do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) que se dará publicidade pelo seu respectivo relatório (RIMA). 

 Outro ponto de destaque é que incorre em crime ambiental o agente que promove o 

exercício de atividade passível de licenciamento sem a devida licença (Lei 9.605/98, art. 60). 

Isso tem gerado confusão no caso de Licença de Operação Corretiva (LOC) para as 

atividades que foram desenvolvidas em desacordo com a Lei e depois buscam se adequar. O 

que não isenta a tipificação da conduta, como nos casos em que a atividade deve se adequar 

a Lei posterior que passa a exigir licença ou esta já existia antes de ser necessário o 

licenciamento, não incorrendo no crime ambiental.       

Os Estados podem aumentar ou modificar as modalidades de licenciamento desde 

que não exijam menos do que a Lei Federal. Podem ser mais restritivos (exigentes). O 

Estado de Minas Gerais, inicialmente, taxou as atividades passíveis de licenciamento 

através da Deliberação Normativa (DN) 01/93 do COPAM. Posteriormente esta foi 

revogada pela DN 74/2004 que modificou a anterior e estabeleceu os novos critérios para 

classificação, segundo o porte e potencial poluidor, dos empreendimentos e atividades 

modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ambiental de funcionamento ou 

de licenciamento ambiental. A DN também determina normas para indenização dos custos 
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de análise de pedidos de autorização ambiental e de licenciamento ambiental.  

A referida DN estabelece seis “classes” para os empreendimentos e atividades 

modificadoras do meio ambiente que conjugam, por meio de uma tabela, o porte e o 

potencial poluidor ou degradador do meio ambiente (classes: “0”,1,2,3,4,5 e 6)188. O 

potencial lesivo pode ser pequeno, médio ou grande (P, M, G), idem para o porte do 

empreendimento (P, M, G). Os empreendimentos e atividades foram organizados conforme 

uma lista representada por letras: Listagem A - atividades Minerarias; Listagem B - 

Atividades Industriais / Indústria Metalúrgica e Outras; Listagem C- Atividades Industriais / 

Indústria Química; Listagem D - Atividades Industriais / Indústria Alimentícia; Listagem E 

– Atividades de Infra-Estrutura; Listagem F - Serviços e Comércio Atacadista; e Listagem 

G – Atividades Agrossilvipastoris. O potencial poluidor é considerado sobre as variáveis 

ambientais: ar, água e solo, sendo que, para efeito de simplificação inclui-se no potencial 

poluidor sobre o ar os efeitos de poluição sonora, e sobre o solo os efeitos nos meios biótico 

e sócio-econômico. Pelo cruzamento desses dados, através de uma grande lista, são 

classificadas uma diversidade de atividades.     

As atividades que se enquadram nas classes 3, 4, 5 e 6 são de competência do Estado, 

ou seja, cabe ao COPAM conceder a Licença Ambiental. Nos casos em que os municípios 

estabelecem convênio com o Estado, de acordo com a DN 102/06, lhes é outorgada a 

competência para licenciar as classes 3 e 4. Por sua vez a DN 74/04 delegou aos municípios 

a competência de licenciar as atividades que se enquadram nas classes 0, 1 e 2, independente 

de convênio com o Estado, mas exigindo que haja no município189: a) CODEMA/CMMA 

                                                           
188 É pacífica a interpretação de que são sete classes, estabelecendo para aquelas que não estão contempladas 
na DN por seu impacto muito baixo, como classe “0”.  
189 Cabe ilustrar algumas atividades passíveis de serem licenciadas nos municípios:    
“- Loteamento exclusivo ou predominantemente residencial cuja área total é menor que 30 
hectares; 
- diversas categorias de empresas pequenas e médias; 
- silvicultura cuja área útil é inferior a 100 hectares; 
- estradas com menos de 10 km de extensão; 
- parcelamento do solo rural para criação de chácaras ou sítios de recreio; 
- cemitérios, oficinas mecânicas, padarias; 
- comércio e transporte de sucata; 
- hotéis, motéis, pousadas ou similares; 
- criação de animais de médio e grande porte(suínos, ovinos, caprinos, bovinos, eqüinos, 
muares), cujo número de cabeças seja inferiora500; 
- laticínios com processamento abaixo de 5.000litros/dia; 
- destilarias e alambiques com capacidade abaixo de 500litros/dia; 
Armazenamento de ossos e vísceras; 
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paritário e deliberativo criado por Lei, b) Lei de Política Ambiental Municipal e c) Órgão 

Técnico Executivo da prefeitura que possua corpo técnico apropriado.  

 Embora não seja necessário firmar convênio com o Estado para as atividades de 

gestão ambiental municipal e licenciamento (para as classes 0, 1 e 2), conforme visto, o 

mesmo é de grande importância para o aprimoramento da gestão local, ampliando a 

competência do município para o licenciamento. Passa a licenciar atividades 3 e 4 e 

possibilita maior captação de recursos.  

Em Minas Gerais, os convênios de cooperação eram firmados conforme a DN 29/98, 

que determinava para a descentralização da gestão ambiental a necessidade de conselho 

deliberativo e paritário (com representação da sociedade civil escolhidos por elas próprias) e 

a presença de órgão executivo para dar suporte técnico e administrativo ao conselho. A 

partir daí o município podia conveniar-se ao Estado (SEMAD) e também aos órgãos de 

apoio FEAM, IGAM e IEF, integrar-se ao Sisnama/Sisema e licenciar as atividades e 

empreendimentos de impacto local das classes I, II e III, de acordo com a antiga DN 01/91 

(equivalentes às classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da atual DN 74/04). 

 A DN 29/98 posteriormente foi revogada pela DN 102/06, que passou a disciplinar e 

estabelecer as diretrizes para a cooperação técnica e administrativa com os municípios, 

visando o licenciamento ambiental, a interação com o sistema de outorga de usos das águas, 

a interação com o sistema de exploração florestal e a fiscalização de empreendimentos e 

atividades de impacto ambiental local.  

O convênio proposto pela DN 102/06, com prazo de validade de quatro anos, exige 

dos municípios, para serem signatários, que os mesmos possuam: 

                                                                                                                                                                                   
- retificação de cursos d.água cuja extensão é inferiora2km; 
- disposição de resíduos sólidos urbanos(lixo) abaixode3t/dia6; 
- tratamento de esgoto cuja vazão média é inferiora10l/seg6; 
- dragagem em corpos de água abaixo de 20.000m³ de volume dragado; 
- barragem de irrigação e barragem de saneamento cuja área inundada é inferior a 5 hectares; 
De acordo com a Deliberação Normativa COPAM03, de1991: 
- atividades de extração de areias e cascalhos para emprego imediato na construção civil e cuja produção 
mensal não exceda a 2.000m³. 
- atividades de extração de argilas, empregadas na fabricação de cerâmica vermelha, cuja 
Produção mensal não excedaa700t. 
No caso específico de postos de gasolina no Estado de Minas Gerais, em virtude da 
Resolução Deliberativa CONAMA n.º 273 de 2001 e da Deliberação Normativa COPAM n.º050 de 2001, essa 
atividade está sendo cadastrada e licenciada pelo Órgão Estadual FEAM/COPAM ”.  
MARCATTO, Celso e RIBEIRO, josé Cláudio j. Manual Gestão Ambiental Municipal em Minas Gerais, 2º 
ed. FEAM. 2002. p.29 
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 I - política municipal de meio ambiente prevista em lei orgânica ou legislação específica;  

II - conselho de meio ambiente caracterizado como instância normativa, colegiada, 

consultiva e deliberativa de gestão ambiental, com representação da sociedade civil 

organizada paritária à do Poder Público e eleita autonomamente, em processo coordenado 

pelo município, com as mesmas restrições que os Conselheiros do COPAM central, na 

forma estabelecida pelo art. 31 e art. 34 caput e §§1°,2°,3° e 4° do Decreto Estadual, 44.316, 

de 07 de julho de 2006; 

 III - Órgão Técnico-administrativo na estrutura do Poder Executivo Municipal, com 

atribuições específicas ou compartilhadas na área de meio ambiente, dotado de corpo técnico 

multidisciplinar responsável pela análise de pedidos de licenciamento, fiscalização e pelo 

controle de impactos ambientais, ainda que de forma consorciada com outros municípios, 

desde que todos os integrantes do consórcio sejam partes do convênio a que se refere a DN 

102/06;  

IV - sistema de licenciamento ambiental que preveja: (1) a análise técnica pelo órgão 

técnico-administrativo da estrutura do Poder Executivo Municipal; (2) a concessão das 

licenças ambientais por deliberação do conselho; (3) a indenização dos custos de análise 

ambiental, nos moldes do sistema adotado pelo COPAM. 

V - sistema de fiscalização ambiental legalmente estabelecido, que preveja multas para o 

descumprimento de obrigações de natureza ambiental;  

VI - destinação das receitas geradas pelas ações de licenciamento e fiscalização entre outras, 

ao sistema municipal de gestão ambiental;  

VII - sistema adequado de disposição final de resíduos sólidos urbanos e de tratamento de 

efluentes domésticos, de acordo com as normas estabelecidas pelo COPAM;  

VIII - Plano Diretor Municipal implantado ou revisado de acordo com o estabelecido na Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 

  Com a nova Deliberação Normativa houve algumas alterações significativas, como a 

competência para o licenciamento no município que celebra o convênio. Antes, dependendo 

da infra-estrutura, organização e equipe técnica do município, este podia licenciar 

empreendimentos das classes I, II, III da antiga DN 01/91, equivalentes a todas as classes da 

DN atual (de 1 até 6). Por sua vez a nova DN 102/06 só menciona como possibilidade para 
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os licenciamentos nos municípios, mediante convênios, as classes (0, 1, 2) 3 e 4 (art. 3º). Os 

convênios firmados antes da nova DN 102/06, continuam em vigor com as adequações 

necessárias de conversão das classes dos empreendimentos190, sendo que, aqueles 

autorizados a licenciar as atividades que equivaleriam às classes 5 e 6, têm asseguradas suas 

competências até a duração do convênio(art.19), desconsiderando-se a renovação. 

Outro ponto de destaque da nova Deliberação Normativa é a possibilidade de se 

provocar o COPAM para proceder ou continuar determinados licenciamentos iniciados em 

dado município (podendo inclusive caçar licenças já concedidas). Tal faculdade é concedida 

nos seguintes casos: (1) se avalie que os impactos ambientais diretos do empreendimento ou 

atividade objeto do pedido de licenciamento ultrapassam os limites territoriais do município 

conveniado ou (2) que os impactos ambientais não foram devidamente contemplados 

durante o processo de licenciamento.  

Tal medida (provocação) é autorizada para qualquer dos legitimados na propositura 

da Ação Civil Pública (Lei Federal nº 7.347/85) – ONGs, Ministério Público etc. –  bem 

como aos Conselhos Municipais de Meio Ambiente de municípios limítrofes ou não ao 

empreendimento/município (art. 13). Há também a possibilidade, do próprio COPAM, 

mediante parecer dos órgãos e entidades vinculadas à SEMAD, avocar o licenciamento 

ambiental independentemente de provocação, nos casos em que, entender que os impactos 

ambientais diretos do empreendimento ou atividade objeto do pedido de licenciamento 

ultrapassam os limites territoriais do município conveniado ou não estão devidamente 

detectados nos pareceres municipais. (Parágrafo único do referido artigo). 

 Tal medida, embora por um lado explicita o caráter hierárquico de funcionamento do 

SISNAMA e, em certa medida, cerceie a autonomia municipal, por outro, endossa também a 

necessidade de comunicação/articulação entre Estado/município - município/município.  

Principalmente, se apresenta como possibilidade de conter/corrigir possíveis erros cometidos 

nos sistemas municipais (por qualquer motivo como favorecimentos políticos, falta de 

                                                           
190 Art. 16 - Os convênios já celebrados com a SEMAD continuam em vigor, respeitada a seguinte correlação, 
no que se refere às classes de empreendimentos objeto de licenciamento pelos municípios:           

  
DN COPAM 01/90 DN COPAM 074/2004 
Classe I Classe 1 e 2 
Classe I e II Classe 1, 2, 3, 4 
Classe I, II e III Classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
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competência técnica, omissões propositais etc.). E no caso de empreendimentos cujos 

impactos ultrapassem os limites de um município, as decisões podem ser levadas a uma 

instância mais imparcial. Tal medida pode evitar que um dado município, que decide sobre 

um determinado empreendimento que faz fronteira com outro município, goze dos 

benefícios desse empreendimento, enquanto o outro sofra os passivos ambientais. O 

dispositivo merece ênfase no presente trabalho, pois será contextualizado por um dos 

estudos de caso.  

 Dentro do exposto é possível aferir o aporte institucional suficiente ou ideal para a 

gestão ambiental municipal no Estado de Minas Gerais. Um modelo adequado para a 

implementação do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA, nos municípios que 

pretendem a municipalização da gestão ambiental. 

 

3.2 - Implementando a gestão ambiental local  

 

De maneira breve vou expor as recomendações organizacionais entendidas como 

necessárias para implementação da gestão ambiental municipal. Viso complementar o 

exposto até aqui de forma suficiente para desenhar o perfil da gestão ambiental no município 

de Juiz de Fora. 

Para aquele município que pretende implantar a gestão ambiental local, uma 

orientação recorrente, para um primeiro passo, é tratar de forma integrada o futuro “Sistema 

de Gestão Ambiental” como um “Sistema Municipal para o Desenvolvimento Sustentável”. 

Contemplando ou dialogando com outros diversos Sistemas como: os sócio-ecômicos, os 

culturais, os educacionais, os de saúde etc. Essa integração e articulação não podem 

descuidar das peculiaridades de cada sistema e de seu âmbito de ação, mas é fundamental 

que os sistemas de gestão setoriais (economia, saúde etc.) estejam inseridos no contexto de 

“desenvolvimento sustentável” 191.  

A heterogeneidade de municípios, principalmente no que diz respeito ao contingente 

populacional, obriga a uma consideração diferenciada, adequada para cada realidade. Nesse 

                                                           
191 MARQUES, Celso Constantino. Gestão ambiental no município: Estudo dos processos de 
descentralização da Gestão Ambiental em Minas Gerais e proposição de roteiros práticos de implementação da 
Deliberação Normativa COPAM 029/98.2001. Dissertação (Mestrado de Saneamento, Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos) - . EE. UFMG, Belo Horizonte, 2001 
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sentido, é sempre apontada a necessidade do conselho de meio ambiente específico e 

autônomo dentro dos aspectos formais já mencionados. Diferente do exposto no MUNIC192 

que entende que em municípios pequenos, alguns órgãos – outros conselhos – cumprem o 

papel de um conselho de meio ambiente tornando-o desnecessário.  

 A implementação da política ambiental municipal requer leis específicas que a 

regulamentarão – considerando em todo caso a observância às normas federais, estaduais e 

municipais complementares. É apontada a necessidade de se constituir uma lei principal que 

aborda todas as diretrizes da política ambiental e, se necessário, outras leis para sua 

regulamentação.  

Ao apresentar as diretrizes gerais para atuação municipal deve-se respeitar as 

decisões do Plano Diretor e estar em sintonia com a avaliação da realidade local em termos 

políticos, econômicos, sociais e ambientais, definindo: 1 - os objetivos da política ambiental 

do município, conceituando os temas específicos; 2 - os instrumentos necessários à sua 

implementação; 3 - garantir a participação da comunidade na sua execução; 4 - prever a 

criação do conselho municipal de meio ambiente, com representação dos segmentos da 

sociedade, como órgão central na condução das ações previstas, e, 5 - prever a criação do 

Fundo Municipal de Meio Ambiente, para gerir os recursos necessários ao processo de 

gestão193.  

Sobre os conselhos – que já foram bastante discutidos em seus aspectos formais e 

ideológicos como órgãos de participação consultivos, deliberativos, paritários, normativos e 

de assessoramento – cabe ressaltar a orientação explicita para a função deliberativa e 

composição paritária. Essa composição deve incluir: representantes das secretarias 

municipais envolvidas com as questões ambientais locais, da Câmara de Vereadores, da 

sociedade civil organizada  sindicatos, associações ambientalistas, associações de bairro, 

de profissionais liberais, entre outros   e da  classe empresarial - associação comercial ou 

industrial. É apontada a possibilidade do Ministério Público poder estar representado no 

conselho, contudo há a ressalva de ser mais conveniente que este se mantenha como 

instância independente de atuação, abrindo oportunidade para a implementação de ações 

civis públicas desvinculadas das deliberações dos Conselhos Municipais. 

                                                           
192

 Onde se demonstra uma crescente especificação temática e fragmentação de atribuições por secretarias, 
departamentos, órgãos de apoio, entre outros na medida em que aumenta o índice populacional.    
193 MARQUES, Celso Constantino.op. cit. 2001 
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O conselho deve permitir a adequação de leis, normas, padrões, diretrizes definidas 

em níveis federal e estadual, às características e aspirações próprias do município. O 

subsídio técnico à atuação do conselho é dado pela divisão, departamento ou secretaria 

municipal de meio ambiente, ou fundação municipal do meio ambiente. Estes devem ser 

estruturados e capacitados para realizar as ações previstas no plano municipal de meio 

ambiente, tais como: estudos ambientais, elaboração e proposição de normas, fiscalização e 

orientação ao licenciamento de atividades instaladas ou que venham a se instalar no 

município, no limite de sua abrangência, considerando as legislações estadual e federal em 

vigor194.  

O subsidio técnico, administrativo, jurídico e financeiro dos conselhos corre por 

conta do Executivo Municipal, que deve ainda promover a aplicação dos atos legislativos 

emitidos. Cabe ao Executivo Municipal também fornecer a infra-estrutura necessária à 

instalação da Secretaria Executiva do conselho, que deverá dar todo o suporte. 

 Marques195 ressalta que os “CODEMAS” foram se modificando ao longo do tempo, 

em função da especificidade e da avaliação crítica sobre sua eficiência. Muitos se 

fortaleceram como instrumentos de política ambiental e participação, enquanto outros se 

extinguiram ou deixaram de atuar, por falta de compromisso com os seus objetivos ou por 

não se terem constituído como fóruns verdadeiros de negociação, perdendo o apoio da 

comunidade local. Ressalta-se também que alguns conselhos desarticularam-se do sistema 

administrativo municipal (da figura do prefeito) e se envolveram predominantemente com a 

comunidade, passando a atuar como organizações não-governamentais. Dos conselhos 

existentes com atuação efetiva, têm-se constatado progressos significativos na política de 

meio ambiente, consolidando o princípio constitucional da autonomia municipal 196 e da 

democracia cidadã.  

A lei de criação do conselho deve ser elaborada pelo executivo municipal, com a 

participação de representantes da comunidade. Seu texto deve explicitar os objetivos, 

competências, atribuições e a composição do Conselho. Aprovada a lei pelo Poder 

Legislativo Municipal, cabe ao Executivo nomear os membros do conselho e seus 

                                                           
194 Idem, Ibidem 
195

 Idem, Ibidem 
196 Idem, Ibidem 
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respectivos suplentes, representantes das entidades e órgãos que o compõem, sendo os 

membros da sociedade civil por ela indicado.  

O âmbito de atuação de um conselho é muito amplo. Como órgão superior de 

deliberação sobre a política municipal de meio ambiente, os mesmos atuam sobre problemas 

ocasionados pelo mal uso de recursos naturais, projetos de atividades ou empreendimentos 

que possam provocar impactos ambientais, criação de unidades de conservação, elaboração 

de projetos de recuperação ambiental etc. Além de tudo são espaços que expõem as 

divergências de segmentos socais no uso e significado do meio ambiente, escancarando os 

“conflitos” ao mesmo tempo que lhes cumpre a missão de dirimi-los ou decidir sobre eles 

com base no discurso argumentativo pluralista. Nesse aspecto, o interrelacionamento desses 

Conselhos com a sociedade civil traduz a sua essência. A promoção da participação da 

comunidade na definição de ações para a proteção ambiental se dá conduzindo a discussão 

dos problemas que afetam a população local.  

Caso um Conselho Municipal de Meio Ambiente já exista num dado Município, para 

integrar devidamente o Sistema Estadual de Meio Ambiente e consequentemente o nacional, 

independentemente de convênio com o Estado, o mesmo deverá ser reestruturado e 

enquadrado no modelo padronizado pelas Deliberações Normativas COPAM (029/98 e 

posteriormente 102/06). Por exemplo, em Juiz de Fora, o conselho municipal de meio 

ambiente já existia há mais de uma década como órgão meramente consultivo e sem grande 

relevância. A partir da sua reestruturação (nos moldes do COPAM) o mesmo passou a ter 

outro significado para o município.  

Considera-se também que o dimensionamento do conselho (existente ou a ser criado) 

deve ser proporcional/adequado ao porte do município, possuindo representantes dos 

principais órgãos relacionados direta ou indiretamente ao meio ambiente ali existentes. Um 

número de componentes muito pequeno não é muito interessante porque pode deixar de 

representar devidamente a comunidade, por outro lado, um número muito grande torna 

inviável as reuniões, provoca a incidência da falta de quorum etc., conforme visto. È 

recomendado um número ideal de oito até vinte conselheiros titulares.  

Uma vez empossados, os membros discutem e aprovam o Regimento Interno do 

órgão, que definirá a estrutura adequada ao seu funcionamento, visando cumprir as 

atribuições expressas na lei de criação do conselho e regulamentar sua atuação. 
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Outro ponto fundamental é a criação ou o fortalecimento (caso exista) do órgão 

técnico administrativo de meio ambiente na estrutura do Poder Executivo Municipal. A 

estruturação deve ser amplamente discutida na busca daquela que seja mais adequada para a 

realidade local. Esse órgão deve ser estruturado através de Secretaria, Divisão, 

Departamento, Setor ou junto ao órgão que desenvolva as ações afins (Serviços Urbanos e 

Rurais, Obras Públicas e Urbanismo, Saúde, Agricultura e Abastecimento etc.). O 

funcionamento do órgão executivo pode também ser de Supervisão ou Assessoria Especial 

de Meio Ambiente, atrelado ao Gabinete do Prefeito. 

É a partir desse órgão que a Prefeitura, deverá compor seu quadro fiscal e técnico, 

suficientes em termos de habilitação, competência e capacidade técnica, na busca da 

municipalização das atividades de controle e de proteção ambiental. A composição da 

equipe técnica deve ser estabelecida em lei que crie os cargos e determine a realização de 

concursos públicos para a admissão de técnicos de diversas áreas de conhecimento, 

previamente identificadas de acordo com as necessidades locais – equipe multidisciplinar197, 

complementada por serviços de terceiros quando necessário.  

Deverão ser submetidas à deliberação do conselho todas as propostas de políticas, 

normatização, procedimentos e diretrizes para o gerenciamento ambiental municipal, 

pareceres referentes à aplicação de penalidades e ao licenciamento de atividades 

potencialmente degradadoras do meio ambiente, a fim de que haja amplo debate e 

visualização das peculiaridades de cada caso.  

Uma das funções do órgão executivo municipal é a de coordenador da política 

municipal de meio ambiente, implementando as ações previstas e fiscalizando o 

cumprimento da legislação em vigor – função própria de órgão executivo. Seus nortes e 

atribuições específicas são: 1 -  realizar o diagnóstico ambiental do município; 2 - propor o 

Plano Diretor e legislação complementar, junto ao conselho; 3 - coordenar o zoneamento 

ambiental do município, garantindo a participação das forças sociais no processo decisório; 

4 - exercer controle, fiscalização e encaminhamento ao licenciamento de atividades de 

impacto estritamente local pelo conselho municipal de meio ambiente; 5 - promover e 

                                                           
197 “Assim, por exemplo, um município com problemas de poluição por uso inadequado de agrotóxicos, vai 
agregar à sua equipe um profissional da área de agronomia, enquanto um município minerador demandará 
técnicos com formação em geologia e/ou Engenharia de Minas”. MARQUES, Celso Constantino.op. cit. 2001 
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orientar ações voltadas para a conscientização da população e para o acesso pleno da 

informação da situação ambiental, de seus direitos e deveres. 

É recomendado para municípios pequenos, terem estruturas menores como 

secretarias de meio ambiente, atreladas a parte da estrutura administrativa da prefeitura. Já 

para um município maior, Marques198 aponta ser mais interessante uma fundação municipal 

do meio ambiente, que seja vinculada organicamente a uma secretaria municipal, mas com 

autonomia administrativa e financeira, com prestação de contas ao Tribunal de Contas do 

Estado.  

O sistema de fiscalização deve ser fortalecido ou criado (se não houver). Deve ser 

constituído por uma equipe multidisciplinar suficiente para atender as demandas envolvendo 

todas as tipologias industriais e todos os tipos de empreendimentos. O sistema de 

fiscalização deverá estar preparado para efetuar as vistorias relativas ao licenciamento, 

perícias visando ao atendimento ao Ministério Público e a possíveis denúncias. Essa equipe 

de fiscalização pode ser composta de mão-de-obra própria ou terceirizada e dos 

equipamentos necessários. É importante a criação de formulários padronizados para a 

lavratura de autos de fiscalização, infração e laudos periciais. 

Ressalta-se também o sistema de administração de receitas como de fundamental 

importância para o fortalecimento e sustentação financeira do Sistema Municipal de Meio 

Ambiente. A previsão legal desse sistema é de suma importância devendo estar adequada à 

legislação federal ou estadual. Quando houver órgão com administração independente de 

recursos, o sistema de receitas deverá ser projetado de maneira satisfatória para garantir a 

sobrevivência e (se possível) a sustentabilidade deste órgão. O suporte econômico do 

sistema, direto e indireto, pode vir de muitas fontes (conforme ilustrado no tópico 5.2 do 

capítulo 5)199 e sua eficiência está ligada à sua estruturação.  

                                                           
198 Idem, Ibidem 
199 Complementando o que já foi dito, destacam-se outras fontes como: Projetos de cooperação financeira 
nacional e internacional; 

a) Fundo Municipal do Meio Ambiente instituído de acordo com a Lei Federal 9605/98 gerido e 
administrado pelo órgão municipal competente, que iria receber multas, devido a infrações e taxas 
arrecadadas com o licenciamento e fiscalização. 

b) Incentivo Tributário, isenção de impostos, que irá incentivar o cidadão a proteger, preservar e 
conservar o meio ambiente; 

c) Contribuição de melhoria,  taxa cobrada dos cidadãos beneficiados por obra pública de melhoria da 
qualidade ambiental; 

d) Taxa de Conservação, tendo por fato gerador a utilização de áreas de relevante interesse ambiental, 
visando à manutenção destas; 
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Por último, os municípios quando iniciarem a elaboração da Política Municipal do 

Meio Ambiente devem dar a devida atenção aos demais instrumentos legais de implantação 

de Políticas Urbanísticas e Ambientai, previstos nas Constituições Federal e Estadual, como: 

1- Lei Orgânica: é a Constituição Municipal e define o que é conveniente, no espaço 

territorial para a organização social e econômica em um município; 2 - Plano Diretor: é o 

instrumento básico para a definição da política  de  desenvolvimento  e expansão urbana, 

devendo estabelecer um modelo compatível com a proteção dos recursos naturais, em defesa 

do bem-estar da população; 3 - Lei de Parcelamento/uso e ocupação: (Lei Federal 6.766/79) 

orienta o processo de expansão urbana, controlando a abertura de novos loteamentos ou a 

divisão de áreas,  tendo em vista que estabelece as condições para a sua regularização; 4 - 

Código de Obras: visa garantir às construções, públicas ou privadas, condições mínimas de 

segurança, conforto e higiene. 5 - Código de Posturas: define e regula a utilização dos 

espaços públicos e de uso coletivo. Trata de questões relacionadas ao controle da poluição 

sonora, à apreensão de animais, ao cuidado com as calçadas e passeios públicos, à 

disposição de resíduos, instalação de placas e cartazes, arborização pública, exploração de 

pedreiras e areeiros, à proibição do lançamento de esgotos nos cursos d’água, etc. 6 - Código 

Tributário: permite instituir incentivos para os cidadãos ou  empreendimentos que se 

proponham a proteger, conservar e/ou recuperar o meio ambiente municipal, com a adoção 

de certas medidas 7 - Lei de Limpeza Urbana:  compete ao município organizar e disciplinar 

os serviços de coleta e disposição final de resíduos; e 8 - Lei de Diretrizes Orçamentárias: é 

importante para o sucesso das políticas municipais, uma vez que determina a aplicação de 

recursos compatíveis com as diretrizes de um plano diretor. 200 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
e) Compensação Financeira, prevista pela legislação federal ou estadual que beneficiará municípios que 

instituírem espaços territoriais especialmente protegidos; 
f) Consórcio Intermunicipal, através dos quais os municípios solucionarão problemas comuns de forma 

mais econômica. 
MARQUES, Celso Constantino.op. cit. 2001 
 
 
200 Idem, Ibidem 
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3.3 - Sobre o treinamento e a capacitação de gestores ambientais municipais   

   

   Todo o exposto acima, sobre o arcabouço institucional adequado à gestão ambiental 

municipal, é tratado nos cursos de capacitação municipal oferecidos pelos técnicos e 

especialistas da SEMAD no intuito de fortalecer a descentralização e o compartilhamento 

social da gestão ambiental local. Além de todo suporte teórico com cursos, aulas e manuais, 

que elucidam os aspectos conceituais de toda a temática e suas nuanças, oferecidos 

gratuitamente aos municípios, há também, todo um suporte prático para a institucionalização 

e operacionalidade de cada órgão, com acompanhamento de profissionais capacitados para 

cada passo e modelos fornecidos para a construção dos órgãos, leis, decretos, regimentos. 

Por exemplo: para constituir um conselho é fornecido uma “minuta de lei” padrão que 

comporta todos os requisitos necessários, exemplos de leis de conselhos de outros 

municípios e modelos de Regimento Interno. No caso da Lei geral da política ambiental 

municipal é fornecido um modelo que contempla as diretrizes principais, bem como o 

modelo de decreto que a regulamenta. No caso do órgão executivo, apresentam diversos 

modelos (autarquia, fundação, secretaria etc.). Há modelo de tabela de cobrança por 

licenciamento; todo o arcabouço legal pertinente para cada passo até a assinatura do 

convênio etc.. Enfim é fornecido todo um “pacote” com manuais, pesquisas e experiências 

de forma a respaldarem o município para a gestão ambiental local, em consonância com as 

construções discursivas técnicas e acadêmicas em torno da questão.  

 Entretanto, não obstante a necessidade de compreender as “construções teóricas” e os 

“formatos idealizados”, alguns aspectos aferidos pelas entrevistas e conversas, retratam a 

realidade dos municípios e respectivamente dos seus conselhos municipais de meio 

ambiente, um pouco além dos aspectos formais e do âmbito do “dever ser”, possibilitando a 

inserção de elementos que contribuem na compreensão da realidade social.  

 Através dos trabalhos de capacitação, nos últimos dois anos, foram beneficiados 210 

municípios, capacitando cerca de mil e cem pessoas, até novembro de 2006. Conforme 

ressalta Moara Martinez, comparado ao quadro geral de 853 municípios no Estado não é 

muito, mas para o curto período de tempo e para uma equipe de três pessoas os resultados 
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são satisfatórios, ressalvando também que recebem um bom apoio institucional, para 

possibilitar o trabalho. 201 

 É relatado um aumento contínuo de atendimentos e de municípios que não possuíam 

institucionalmente nada e após as capacitações, num curto período de tempo já 

apresentavam a lei municipal de política ambiental, lei para a criação do conselho, Agenda 

21, lei de fundo de meio ambiente etc. 202 

 Entretanto, ressalta-se que essa estruturação é muito heterogênea e varia muito de 

município para município. Tanto em aspectos temporais quanto qualitativos, no que tange às 

respostas da pós-capacitação – constando também que esses resultados são muito difíceis de 

serem avaliados.  

Há uma compreensão e uma receptação diferenciada dos conteúdos apresentados 

entre os vários municípios. Para essa realidade são apontados como vetores determinantes a 

“vontade do município” em se estruturar, a relevância que é dada ao tema e a motivação e 

apoio do executivo municipal. De um lado há uma cultura de “espera” de que o poder 

central faça tudo pelo município (questionam o que lhes vai ser oferecidos além dos cursos e 

materiais), por outro lado existem os municípios pró-ativos que tomam as próprias 

iniciativas a partir do momento que são norteados203. 

 Nesse sentido, as principais dificuldades são: 1 - internas às prefeituras, falta de 

iniciativa e de sensibilidade para a questão por parte do poder local (prefeito, assessores, 

vereadores, elite); e 2 - no significado que é dado ao meio ambiente, nalguns é 

compreendido como uma questão prioritária e urgente, indissociável das questões de 

desenvolvimento socioeconômico (Jaboticatubas e Alterosa como exemplos de municípios 

com essa perspectiva) e noutros a atenção ao tema significa criar entraves ao 

desenvolvimento de atividades econômicas (o que é percebido dentro do próprio governo do 

Estado de Minas Gerais ou mesmo da Nação).  

Numa realidade onde muitos municípios dependem de monoculturas, extrativismos 

predatórios ou de uma fiscalização ineficiente como atrativo para as empresas e para o 

                                                           
201 MARTÍNEZ, Moara A. C.  Entrevista com a Srª Moara Almeida Costa Martinez funcionária da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável – SEMAD, Belo Horizonte-MG .  
Belo Horizonte: 2006. Entrevista concedida à Leonardo Alejandro Gomide Alcántara em 23 nov. de 2006. 
202 Betim é exemplificado por ter conseguido após uma capacitação sobre fundo nacional de meio ambiente 
desenvolver em trinta dias um “projeto para captação de recursos para a preservação de nascentes” e aprova-lo. 
203 MARTÍNEZ, Moara  A. C.  op. cit. 2006 
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capital, essa concepção, de entender o meio ambiente como um entrave ao progresso, é 

corrente.  

O que vem contribuindo muito para a compreensão da importância do trato adequado 

com o meio ambiente, da necessidade de agir localmente e em conjunto com a sociedade 

(múltiplos atores), são os imensos prejuízos causados pelas utilizações inconseqüentes dos 

recursos. A partir do momento em que se “sente na pele” os resultados do uso indevido e os 

conflitos que são gerados por esses modos de utilização. Mas não se pode esperar que a 

partir daí vá haver sensibilização e mobilização para se investir tempo e recursos na 

estruturação do sistema municipal de meio ambiente. As ações verticais para a 

implementação dessas políticas vêm se mostrando necessárias, não apenas através de 

orientação e norteamento, mas também de atrativos/sistemas de ganhos ou perdas (como 

recursos, por exemplo), considerando também a necessária preparação da sociedade – poder 

público e sociedade civil – como condição sine qua non para o funcionamento dessas 

políticas.  

Foi relatado certo direcionamento das ações estatais para essa preparação e 

mobilização social no que diz respeito à participação da sociedade civil (conforme visto, 

uma condição de efetividade democrática dos conselhos). Sobretudo os direcionados na 

implementação da Agenda 21 e por parte de programas do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas - IGAM, que possui ações voltadas especificamente para mobilização da sociedade 

civil para recuperação de recursos hídricos e participação nos comitês de bacia hidrográfica. 

Entretanto, é apontado como “problema”, após a divulgação dos programas de 

sensibilização para as questões ambientais, um comparecimento reduzido da sociedade civil 

ou a participação de grupos ou atores específicos em todos os programas.  

As pessoas que participam políticamente, por exemplo, da Agenda 21, são as 

mesmas que participam dos projetos de educação ambiental, dos conselhos de meio 

ambiente, dos comitês de bacia, do plano diretor, dos conselhos de unidades de 

conservação… verdadeiros profissionais da participação204. Isso, por si só não é ruim, desde 

que não cerceie a participação de outros interessados, mas dificilmente um número 

significativo de pessoas possuiria tanta disponibilidade e por outro lado, são muitas as 

                                                                                                                                                                                   
 
204 Idem. ibidem. 
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instâncias de participação e nem tantos participantes ou nem tão representativos os que 

existem. 

 Haver pessoas interessadas em áreas específicas, ainda que estas só participem 

nessas determinadas áreas (meio ambiente, por exemplo) é interessante considerando haver, 

dentro da sociedade (pluralista), interessados em diversas áreas. Se todos atuassem ainda que 

no limite de seus interesses, ou no que lhes afeta imediatamente, creio que a partir disso se 

ampliaria significativamente o índice de participação social e em muito contribuiria para 

corrigir as assimetrias políticas.           

 Embora a capacitação propicie o caminho a ser trilhado para a estruturação, 

constituição e operação dos conselhos de meio ambiente, não há nenhum tipo de controle do 

Estado para o seu funcionamento – salvo o acompanhamento nos momentos iniciais de 

implementação. A forma ou o modelo de funcionamento do conselho não é imposto, apenas 

sugerido. Se vai ser “paritário e deliberativo” ou se vai ser apenas consultivo etc. cabe ao 

município optar. Mas quando se apresenta os benefícios nos formatos propostos (criados por 

lei, deliberativos e paritários); ainda que o executivo municipal seja relutante em “dividir” o 

seu poder através de um órgão que por seu formato lhe dificultaria o controle, a 

possibilidade de captar recursos, assinar acordos multilaterais, convênio com o Estado, 

licenciamento etc. acaba fazendo com que o mesmo opte pelo formato sugerido.              

     A experiência dos conselhos municipais de meio ambiente no Estado de Minas 

Gerais, aos olhos daqueles que ajudaram na criação dos mesmos, de uma forma geral vêm 

funcionando bem (reúnem-se com freqüência, tem participação da sociedade e trocam 

informações/experiências entre eles próprios e o Estado). Mesmo nos municípios pequenos 

(quando possuem conselhos de meio ambiente) a atuação tem sido constante. 

Entretanto, é ressaltado que são poucos os municípios que possuem convênio205 com 

o Estado e também (ainda são) poucos aqueles que licenciam, o que é mais comum nos 

municípios maiores e melhor estruturados. Contudo, é atestado pelos entrevistados que não 

há como mensurar efetivamente o funcionamento dos conselhos numa perspectiva externa. 

Os mesmos podem operar de forma “maquiada”, submetidos ao controle do Chefe do 

Executivo ou atendendo interesses escusos, ao mesmo tempo transparecem atender aos 

                                                           
205 São exemplos de municípios  conveniados: Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora 
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requisitos formais (não se percebem os desvios que acabam ganhando legitimação por força 

da estrutura).   

 Outro ponto exposto, que merece destaque quanto ao funcionamento dos conselhos e 

que, de certa forma, contraria as afirmações constantes apreendidas nas conversas com 

gestores municipais que participaram do II Encontro de Meio Ambiente (que diziam ser o 

comprometimento e a participação da sociedade civil um dos principais problemas do 

funcionamento do conselho) é o apontamento de Celso Marques. ele observou ser esse 

comprometimento com a participação muito mais atrelado ao indivíduo (conselheiro) do que 

ao segmento que ele representa, “não existe uma tendência de que vão mais pessoas do 

poder público ou vão mais pessoas da sociedade civil, depende das pessoas, do grau de 

interesse, do grau de comprometimento, nós não temos observado isso... depende das 

pessoas”206.  

Por outro lado, em dadas circunstâncias, chegam notícias, afirma Celso Marques, de 

que em alguns municípios que licenciam, mas não possuem convênio (licenciam classe 1 e 

2), há uma interferência indevida do Prefeito que compromete o adequado funcionamento do 

conselho, entretanto esse funcionamento inadequado não é constatado, conforme ressalta, 

não porque não ocorram, mas porque não há um acompanhamento sistemático daqueles 

municípios que não são conveniados, não há nenhuma forma de participação nas reuniões ou 

nos processos. 207       

 O acompanhamento com maior assiduidade (além dos trabalhos de capacitação) foi 

desenvolvido com cerca de cem municípios, inclusive com pessoas que iam até a capital 

mineira esclarecer dúvidas ou solicitar auxilio para ações específicas. Embora a maior parte 

fossem pessoas do poder público, havia casos de pessoas da sociedade civil que não 

possuíam qualquer vínculo com o poder público e, conforme o entrevistado, o procuravam 

para saber como podiam estruturar o SISMUMA nos seus municípios. Relata um caso muito 

interessante (cujo município preferiu não mencionar), de uma pessoa que o procurou e que 

estava um pouco angustiada, pois não mantinha boas relações com a prefeitura e com o 

                                                           
206 MARQUES, Celso C.  Entrevista com a Sr. Celso Constantino Marques funcionário da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável – SEMAD, Belo Horizonte-MG .  Belo 
Horizonte: 2006. Entrevista concedida à Leonardo Alejandro Gomide Alcántara em 23 nov. de 2006. 
 
207 Idem, Ibidem 
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prefeito. Essa pessoa lhe perguntou se era possível desenvolver um conselho de meio 

ambiente e estruturar um sistema de política ambiental em seu município, mesmo contra a 

vontade do prefeito. A resposta foi positiva e indicou os passos necessários: primeiro foi 

perguntado se havia uma boa relação com o legislativo local (os vereadores); segundo se 

conseguiria uma equipe multidisciplinar para elaborar a Lei de Política Ambiental do 

município e; terceiro, ultrapassado os dois primeiros passos o projeto de lei poderia ser 

encaminhado para a Câmara Municipal. É importante durante a trajetória o envolvimento do 

maior número possível de interessados tanto da comunidade, quanto vereadores e mesmo da 

prefeitura, para facilitar a aprovação da Lei. A partir de sua aprovação e sanção, como 

qualquer lei, deve ser cumprida e a mesma descreve todo o sistema de gestão ambiental do 

município, o órgão executivo, o conselho e seu formato etc208.  

Com isso, afirma-se a viabilidade dessa situação – que obteve sucesso nesse caso – 

apresentando-se como um verdadeiro estímulo para aqueles municípios cujo chefe do 

executivo não tem interesse em promover a gestão ambiental local, mas a sociedade o tem. 

 A mesma sociedade civil (uma ONG, por exemplo), pode dar os passos iniciais e 

conseguir cumprir o objetivo final de implantar a gestão ambiental num município. Isto 

significa ampliar sobremaneira o controle da apropriação e uso do meio ambiente no local e 

ao mesmo tempo democratiza-lo, possibilitando que vários segmentos sociais participem das 

decisões de como o meio ambiente deverá ser utilizado, em espaços públicos discursivos 

pluralistas.   

 

3.4 – Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte – COMAM 

 

No último dia da viagem, dia 24 de novembro, pude assistir a uma “calorosa” 

reunião do conselho municipal de meio ambiente de Belo Horizonte – COMAM. Na 

oportunidade realizei uma entrevista com a Sra. Cíntia Cardoso, Gerente do Departamento 

Jurídico da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte e assessora jurídica do 

COMAM209. Por ser uma realidade próxima a de Juiz de Fora – pois ambos os municípios 

                                                                                                                                                                                   
 
208 Idem, Ibidem 
209 CARDOSO, Cíntia. Entrevista com a Srª Cíntia Cardoso, Gerente do Departamento Jurídico da 
Secretaria Adjunta de Meio Ambiente do município de Belo Horizonte e assessora jurídica do COMAM, 



 192

são conveniados a SEMAD, sendo toda a estrutura de gestão ambiental municipal similar – 

busquei esclarecimentos sobre o funcionamento geral do COMAM. Neste caso, apenas para 

ilustrar possíveis comparações, descrevendo algumas situações que mais se assemelham, 

sem o intuito de aprofundamentos ou estudos de casos que possibilitariam um parâmetro 

comparativo sistemático. 

Um dos pontos descritos pela Sra. Cíntia Cardoso quanto ao funcionamento do 

COMAM , traduz as atividades de licenciamento ocupando praticamente todo o tempo do 

Conselho e relegando outras discussões para o segundo plano (proposta de políticas, 

projetos, avaliação da qualidade ambiental etc.). O conselho é apontado como palco de 

inúmeros conflitos, afirmando porém que se preconiza a prevalência dos parâmetros legais, 

que os mesmos são cumpridos e que não há uma subserviência aos interesses econômicos, 

ressalvando também o pluralismo de pontos de vista. Por outro lado, expõe a ação do 

conselho como “condescendente” em termos de prazos para adequação aos parâmetros 

legais, cumprimento de condicionantes, prorrogações e concessões de novos prazos etc. ao 

invés de aplicar a lei sumariamente como deveria ser, aos que deixam de cumprir 

determinados requisitos. Aprofundando um pouco mais a questão, ressalta que, antes de 

levar determinado caso ao conselho, a “Secretaria” já concede inúmeras oportunidades de 

adequação à lei, chegando ao conselho ocorrem novas dilações nos prazos ou novas 

oportunidades, nesse sentido, afirma que pode haver uma influência do poder econômico e 

certa irresponsabilidade dos empresários no cumprimento tempestivo dos prazos.                       

 A participação da sociedade civil foi colocada como muito ampla (o que pude 

perceber na reunião que presenciei), dizendo ser o espaço “muito, muito democrático”, com 

certa ironia. Posteriormente essa ironia foi esclarecida por certos excessos por parte da 

sociedade, que foram designados como abusos do direito de participação, ou condutas 

desrespeitosas para com os conselheiros e funcionários210 da prefeitura (secretaria de meio 

ambiente) – no final das contas faz parte do jogo (interpreto).  

As deliberações do conselho via de regra são cumpridas, havendo uma boa relação 

com o Ministério Público e raramente ocorrendo litígios por conta das deliberações e ações 

do COMAM. Ou seja, raramente o judiciário é envolvido nas questões. A estrutura física e 

                                                                                                                                                                                   
Belo Horizonte - MG .  Belo Horizonte: 2006. Entrevista concedida à Leonardo Alejandro Gomide Alcántara 
em 24 nov. de 2006. 
210 Idem, Ibidem 
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administrativa do conselho é fornecida pela prefeitura. Há, também, uma subdivisão em 

câmaras técnicas, porém bastante diferenciado do modelo de Juiz de Fora, com destaque 

para as câmaras de analises recursais, análise das deliberações normativas e uma específica 

de telecomunicações – funciona principalmente para licenciamento de Estações Rádio Base 

de Telefonia Celular, ressaltando tal tema como bastante polêmico na cidade211.  

Dentro dessa breve exposição, sobre gestão ambiental e conselhos municipais de 

meio ambiente no Estado de Minas Gerais, busquei elucidar os principais elementos 

constitutivos da gestão ambiental local, como ela vem se dando de uma forma geral no 

Estado e as orientações para um funcionamento integrado. 

 

3.5 – Indicadores Ambientais 

 

 No ano de 2006 uma pesquisa que buscou avaliar a política ambiental em Minas 

Gerais foi lançada, buscando desenvolver uma metodologia apropriada (viável) para essa 

tarefa212. A pesquisa buscou através de alguns indicadores (treze indicadores) e de forma 

objetiva (análises quantitativas) aferir a qualidade (eficiência, eficácia e efetividade) dos 

instrumentos de implementação da Política de Meio Ambiente e a própria Política de Meio 

Ambiente no Estado de Minas Gerais em seus resultados213.  

Tais indicadores, distribuídos por seis temas específicos – água, ar, solo, 

biodiversidade, Institucional e socioeconomia214 – visaram configurar o perfil da situação 

ambiental, temporal e espacialmente contextualizada (balanço de ações de duas décadas na 

área ambiental – 1977 à 2003), apontando resultados variados (melhores em alguns pontos e 

piores em outros) que sopesados proporcionalmente, confluem num índice geral o “Índice 

para avaliação de política pública de meio ambiente – IDBA” cujo resultado aferido para o 

Estado, foi de uma “tendência positiva” – melhoras ao longo do tempo – mas com um índice 

de melhoramento muito baixo no curso do tempo, cerca de 1% ao ano, o que levaria, 

                                                           
211 Idem, ibidem 
212

 Exposta num livro intitulado “Indicadores Ambientais: Avaliando a Política de Meio Ambiente no Estado 
de Minas Gerais” do professor/pesquisador  José Cláudio Junqueira Ribeiro. 
213 RIBEIRO, José C. J. op. cit.  
214 Há a presença e aferição de indicadores no Suplemento de Meio Ambiente do MUNIC – IBGE, com 
similaridades (biodiversidade, poluição das águas, mortalidade infantil etc.), mas como não é o foco do 
presente estudo, os mesmos não foram trabalhados.  
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partindo da situação corrente, 25 anos para se chegar num conceito “bom” e de 5 ou 6 anos 

para o de “regular”215. 

Dentre as razões para esses resultados216 aponta-se o modelo adotado de “comando e 

controle” (comum nos países em desenvolvimento) que embora tenha apresentado resultados 

importantes no que tange ao controle das grandes fontes de poluição, principalmente quando 

associado com a participação popular, é visto como insuficiente por inúmeras razões: 

morosidade, ingerência, exige gastos elevados nas áreas técnicas, administrativas e de 

fiscalização, exige pessoal qualificado, multas significativas e muita força política para sua 

aplicação e sustentação.  

Uma analogia utilizada traduz bem o pensamento “o sistema de ‘comando e 

controle’ na gestão ambiental do país já foi comparado ao purgatório, uma vez que o 

perdão dos pecados poderia ser alcançado com a compra de indulgências, sob a forma de 

condicionantes, medidas mitigadoras e termos de ajustamento de conduta” 217. Expõe que 

um grave problema está na fragilidade do aparelho estatal e na condescendência dos 

governantes diante dos interesses econômicos. Nesse sentido sugerem-se novos 

instrumentos além do convencional “comando e controle”, como instrumentos econômicos 

(onerar, taxar, reduzir, beneficiar etc.) e sistemas de objetivos e metas para serem 

alcançados, criando-se indicadores de qualidade ambiental e difundindo-os para a sociedade.     

Sem dúvida é de grande importância avaliar os resultados das políticas públicas de 

meio ambiente com relação ao próprio ambiente e à sociedade – indicar os efeitos que as 

políticas vêm desempenhando sobre as condições das águas, ar, solos, saneamento, acesso 

aos recursos etc. Para isso é indispensável uma metodologia adequada e uma equipe 

multidisciplinar. Por outro lado, aferir o quanto essas políticas vêm contribuindo na 

ampliação da legitimidade e da justiça nos modos de apropriação e uso dos elementos 

naturais, faz-se também irrenunciável na busca de uma sociedade sustentável. 

Como o presente estudo tem como foco principal a análise do conselho municipal de 

meio ambiente de Juiz de Fora e o delineamento dos conflitos de interesses no seu interior 

objetiva-se, principalmente, compreender e perceber o quanto os conselhos podem contribuir 

                                                           
215 Idem ibidem, p. 265 
216

 Idem, ibidem - Relembrando que a sociedade contemporânea é capitalista na sua base socioeconômica e 
predatória em relação a sua base material (meio ambiente). 
217 Idem, ibidem. p.273  
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para mudanças sociais nas formas de apropriação e utilização do meio ambiente, através de 

um estudo de caso.  

Ressalta-se que o mais importante a se apreender no presente tópico são os aspectos 

formais apresentados. A compreensão da política ambiental no Estado e suas relações com 

os municípios que, conforme visto, em muito influenciam e direcionam a forma como essa 

política vem sendo implementada nos mesmos.  

Pode-se dizer que o município de Juiz de Fora, signatário do convênio de cooperação 

com o Estado, cumpre os requisitos da DN 102/06. Em sua gestão ambiental local possui 

operando, dentro do que foi exposto: 1 – Lei própria de meio ambiente e outras leis 

suplementares 2 – Secretaria própria, conjunta com saúde e saneamento; autarquia como 

órgão executivo de meio ambiente e equipe multidisciplinar que a compõe 3 – Fundo 

municipal de meio ambiente e sistema de gestão e administração de receitas 4- conselho 

paritário, normativo e deliberativo  5 – Sistema de licenciamento e de fiscalização 6 – 

Agenda 21 local. Enfim, há um suporte razoável para o Sistema Municipal de Meio 

Ambiente dentro dos parâmetros mais difundidos de “comando e controle” que dentro da 

realidade brasileira, podemos considerá-lo como muito bom. 
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CAPÍTULO 6 – O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JUIZ DE 

FORA – COMDEMA-JF. 

 

O município de Juiz de Fora, cidade média do interior de Minas Gerais, berço de 

importantes nomes na história cultural e política do país como Rubem Fonseca, Pedro Nava, 

Murilo Mendes, Fernando Gabeira, Itamar Franco... é uma cidade sui generis com uma 

história interessante. Mais polarizada culturalmente pela metrópole Rio de Janeiro do que 

pela capital mineira, Belo Horizonte, Juiz de Fora é rebuscada, tanto nos seus traços 

modernos quanto na sua mentalidade provinciana; no seu contraste entre o ar juvenil de uma 

cidade de estudantes e da longevidade dos seus anciãos, numa das maiores expectativa de 

vida do país. A cidade de clima marcantemente úmido e cinza, de vida tranqüila e serena, 

não esconde a alma mineira de seu povo, tradicionalista e desconfiado, mas com fome de 

modernidade, de progresso, de conforto... Este é o cenário e o palco que inspirou o presente 

estudo, que passo a contextualizar após a longa trajetória conceitual, percorrida a partir de 

teorias mais gerais, gradativamente se especificando até chegar ao objeto do estudo, 

experimentado num laboratório vivo que passarei a descrever. 

Ao longo do que se segue no estudo, as informações, considerações e constatações 

descritas nas próximas páginas, partiram da conjunção de três diferentes caminhos 

metodológicos: o primeiro, que descrevi no capítulo I, é a duplicidade de minha condição de 

pesquisador e conselheiro pró-ativo, onde mais do que anotações de um diário de campo 

relato vivências; o segundo trata da análise bibliográfica, documental e de diplomas legais e 

infralegais sobre Juiz de Fora, suas questões ambientais e o conselho de meio ambiente; e o 

terceiro e último, trata-se das entrevistas, dos relatos e das conversas de corredores ou por 

telefone, que foram substanciais na aferição e interpretação dos dados da pesquisa. 

Na minha posição de observador participante acredito ter presenciado a quase 

totalidade das reuniões da plenária do COMDEMA durante os últimos três anos e meio 

(2004, 2005, 2006 e 2007). Próximo a isso também se deu a presença nas reuniões das 

câmaras técnicas cujos assuntos em pauta foram pertinentes para o presente estudo, ou 

mesmo quando meu envolvimento com esses precedeu a pesquisa. Nessas reuniões que 

presenciava muitas vezes me inseria nos debates, apresentava questões e reivindicava 

posicionamentos, ou seja, a participação era ativa e efetiva, um pouco além da coleta de 
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dados. Nas demais reuniões, de outras câmaras cujo envolvimento era menor, a participação 

foi mais restrita e esporádica, apenas no intuito de observar e compreender o funcionamento 

do conselho como um todo.  

Quando certos assuntos extrapolavam a esfera do conselho e passavam a ser tratados 

em audiências públicas, seminários, reuniões informais ou em outros conselhos, busquei 

dentro do possível acompanhar e participar dessas situações, com o mesmo envolvimento 

dispensado nas reuniões do COMDEMA. Entretanto, ao longo do texto e no relato dos 

casos, este envolvimento pessoal não está transparecido, apresentando-os com certo 

distanciamento de um observador que busca alguma imparcialidade na análise. Não 

menciono em quais reuniões estive presente e nem em quais assuntos tive participação ativa, 

mesmo porque, apenas uma parcela do que está sendo reproduzido decorre desse 

envolvimento.  

Para a pesquisa documental foram levantadas aproximadamente todas as Atas das 

reuniões do Comdema – plenária e câmaras técnicas – desde quando o mesmo começou a 

operar. São poucas as exceções de atas que não estavam disponíveis na prefeitura ou no seu 

sítio. Entretanto, não apenas as atas de reuniões, mas também documentos, ofícios, 

pareceres, processos judiciais ou mesmo visitas em determinados locais foram substanciais 

para a compreensão dos casos estudados. A bibliografia específica e demais obras 

trabalhadas, artigos, monografias e dissertações também tiveram contribuição importante no 

delineamento do trabalho. Por sua vez notícias de jornais e revistas, folhetos entre outras 

mídias tiveram menor importância.  

As entrevistas foram realizadas em dois momentos distintos: De dezembro de 2005 a 

março de 2006 foram realizadas um total de quatro entrevistas; com um representante/líder 

de um dos movimentos sociais estudados, com um funcionário da Agência de Gestão 

Ambiental de Juiz de Fora, com um conselheiro do COMDEMA e com um vereador local. 

Num segundo momento foram realizadas três entrevistas na cidade de Belo Horizonte de 20 

até 25 de novembro de 2006 – com dois funcionários da Fundação Estadual de Meio 

Ambiente e um assessor do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte. E de 

dezembro do mesmo ano até maio de 2007, foram realizadas mais dez entrevistas: seis 

funcionários da Agência de Gestão Ambiental de Juiz de Fora alocados em diferentes 
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departamentos e quatro conselheiros de câmaras distintas do COMDEMA. No total foram 

realizadas dezessete entrevistas entre funcionários públicos, atores sociais e conselheiros.  

As entrevistas (pesquisa qualitativa) foram semi-estruturadas com direcionamento 

pré-estabelecido por questões relacionadas ao que se pretendia aferir – por exemplo: “Em 

quais circunstancias você desenvolveu o parecer sobre a duplicação da Av. Dr. Delsdeth 

Salgado?”. Após ou mesmo durante as questões o assunto seguia rumo próprio tornando a 

entrevista próxima a uma narrativa, o que ocorreu na totalidade das entrevistas. Salvo um 

funcionário da prefeitura e dois conselheiros, todas as entrevistas foram gravadas em fitas K-

7 e parcialmente transcritas, na medida da utilidade.  

Foi resguardado sigilo de fonte para os entrevistados, com a promessa de que no 

corpo do texto não seria possível identificar a fonte das informações, não utilizando nem 

letras e nem números, apenas frases dizendo: “Segundo relato do funcionário da Agenda-

JF”, ou “segundo relato do conselheiro do COMDEMA” etc. sempre no masculino e sem 

data.    Tal cuidado possibilitou que alguns dos entrevistados expusessem pontos polêmicos 

dos bastidores da gestão ambiental de Juiz de Fora, denunciando possíveis corrupções, 

ilegalidades e imoralidades por parte de funcionários públicos e conselheiros, o que o 

presente estudo se furtou de aprofundar por não ter sido necessário para atingir os objetivos.  

Preservar a identidade dos entrevistados no município de Juiz de Fora também se 

mostrou algo necessário diante de atitudes arbitrárias do chefe do executivo, que inclusive 

desautorizou qualquer entrevista dos funcionários públicos municipais sem sua prévia 

anuência. Entretanto, por ser conhecido dos funcionários entrevistados não encontrei 

dificuldades em realizar as entrevistas sem ter que proceder dessa forma. 

Outra questão que aponto como de substancial importância para os resultados da 

pesquisa foram as conversas nos corredores. As conversas pós-reuniões onde muitas 

questões eram abertas, principalmente quanto a posicionamentos de conselheiros que não 

ficavam transparecidos nas reuniões. As muitas conversas em encontros particulares para 

debater assuntos do conselho também se mostraram fundamentais no entendimento desse 

espaço e de seus atores, onde encontrei bastante abertura para debater temas polêmicos de 

forma franca e aberta, o que no momento das entrevistas, com determinadas pessoas não foi 

possível.                                
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1 – História e Meio Ambiente em Juiz de Fora 

 

Juiz de Fora, pelas suas dimensões e influência, é pólo regional da Zona da Mata 

Mineira, destacando-se como cidade mais importante da região. Segundo o IBGE possuía 

em 2006, na sua última estimativa, 509.125 habitantes218. Sua área é de 1.436,8 km², 

inserida na bacia do Rio Paraíba do Sul, sendo que um dos seus principais afluentes, o Rio 

Paraibuna, atravessa área urbana da cidade. A área toda é formada por mar de morros, com 

altitude que varia de 467 até 1.104 metros (na região central é de cerca de 700m). A cidade 

tem clima tropical de altitude (Cwa), 99% da população residindo na área urbana e somam-

se ao município os distritos de Sarandira, Torreões e Rosário de Minas.   

Juiz de Fora tem como principais setores econômicos a prestação de serviços 

(comércio) e a indústria, a qual oferece infra-estrutura bastante desenvolvida (Distrito 

Industrial, centro de convenção, além de uma localização privilegiada – está 480km de São 

Paulo, 225km de Belo Horizonte e a 185km do Rio de Janeiro). A agricultura exerce um 

papel marginal no PIB da cidade. O IDH do município é alto, 0,828 segundo a ONU, não é 

uma cidade muito rica, mas possui uma renda per capita alta e uma qualidade de vida que é 

considerada muito boa, uma das melhores de Minas Gerais e do país 219. 

 

1.1 – Os primeiros momentos: da Colônia até a República  

 

A história de Juiz de Fora e da Zona da Mata, região que recebeu tal denominação 

pela exuberância de suas matas (Mata Atlântica – predominando a Floresta Estacional 

Semidecidual), remonta a história do ouro no Brasil e de Minas Gerais. Embora existam 

registros de expedições que avançaram no território mineiro e da mata mineira, desde os 

primeiros séculos da colonização (séc. XVI), nas Minas Gerais a empresa colonial só chegou 

no séc. XVII e XVIII, para os saques genocidas aos índios220 (apresamento) e com os 

indícios mais fortes da presença do ouro. A Zona da Mata mineira permaneceu pouco tocada 

até o limiar do século XIX, sobretudo por causas naturais e políticas. Primeiro pela sua 

                                                           
218 Disponível em  www.ibge.gov.br , acesso em 25/04/2007 
219

 GUERRA, Marcos. et al. Conselhos da Cidade: Formulação de Proposição. Juiz de Fora: 
SPGE/SSGE/DPI, junho de 2006 
220 DEAN, Warren. A ferro e fogo: A história e devastação da Mata Atlântica Brasileira. Trad. Cid Knipel 
Moreira. Companhia das Letras: São Paulo. 2004. p.  
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extrema densidade florestal e pelos próprios índios, constituindo um sério obstáculo à sua 

penetração. Segundo as autoridades coloniais passaram a proibir o desbravamento no intuito 

de impedir o “descaminho do ouro”221 (áreas proibidas). 

Os habitantes mais remotos da região, descritos pelos estudos etnográficos e 

antropológicos como: puris, coroados, catáguas e coropós, entre outros222, tiveram a mesma 

sorte de grande parte dos indígenas brasileiros. Muitos vieram empurrados para as regiões 

mais inóspitas pela colonização do litoral, alterando seus modos de viver, hábitos, costumes 

e confrontando-se com os outros grupos que já existiam no local. 

 A Zona da Mata caracterizava-se por ser uma região dominada por índios à margem 

da empresa colonial. Na medida em que a colonização avançava e nos embates prevaleciam 

os colonizadores, os índios foram sendo perseguidos, catequizados, aculturados e na Região 

da Zona da Mata Mineira, foram dizimados praticamente sem deixar resquícios culturais e 

etnográficos.  

Nas regiões mineiras onde os primeiros exploradores conquistaram e avançaram para 

o interior do país, foram se formando, pelo caminho, vilarejos, povoados, arraiais, 

plantações etc. Essas primeiras expedições não tocavam a “Zona da Mata” e configuravam o 

chamado “Caminho Velho”, que começava no Rio de Janeiro, partindo para Parati, seguindo 

por algumas regiões de São Paulo até adentrar em Minas Gerais. Nessa época a “febre do 

ouro” atraía um contingente significativo de pessoas levando a colonização definitivamente 

para o Estado. Com a descoberta e exploração do ouro em Minas Gerais, ampliando o fluxo 

de todo tipo de gente para a região, houve também o aumento do controle das lavras e 

mineradores por parte da Coroa Portuguesa e, consequentemente, a separação política da 

Capitania de São Paulo e de Minas Gerais, que passou a ter como sede do governo a “Vila 

Rica de Ouro Preto”223.  

Como o escoamento do ouro para o Rio de Janeiro via “Caminho Velho” era muito 

longo e demorado, o governo abre uma exceção para a abertura de um novo caminho (1720), 

que rasgaria a Zona da Mata Mineira, a “área proibida”. Ainda assim, a área continuava a ser 

de interesse marginal para o governo, inaugurando apenas uma pequena e estreita via em 

                                                           
221 As informações históricas que seguem sobre Juiz de Fora constam da: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ 
DE FORA. História da cidade [ca. 1990] [s.n.t.] In: www.isal.camarajf.mg.gov.br, acesso em 24/04/07. 
222 Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, 24/04/07 
223 DEAN, Warren. A ferro e fogo: A história e devastação da Mata Atlântica Brasileira. Trad. Cid Knipel 
Moreira. Companhia das Letras: São Paulo. 2004. p.112  
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meio ao oceano verde, para o transporte do ouro que trazia junto os postos de fiscalização, 

os chamados “registros”. Entretanto, para atender e dar suporte às tropas e demais 

transeuntes, foram se organizando pousos com hospedagens e alimentação e, em seguida, 

roças, plantações, vilarejos etc. Desses lugarejos emergiram Juiz de Fora e as demais cidades 

da “Zona da Mata Mineira”. Um lugar no meio do caminho. 

Com o enfraquecimento da mineração e o conseqüente empobrecimento daqueles 

locais que dela subsistiam, houve um fluxo migratório para as regiões da Zona da Mata que 

então passou por um novo ciclo de devassamento atrás de novas economias. Havia desde a 

busca por plantas medicinais, até a abertura de fazendas para gado, cereais e engenhos de 

cana. Juiz de Fora foi o alvo de migrações litorâneas no começo do século XVIII, de uma 

simples fazenda, foi transformando-se no segundo núcleo populacional da província.  

Pelas dimensões territoriais do Estado, os então soberanos portugueses, para garantir 

o controle e o povoamento do mesmo, concediam aos particulares as sesmarias (grandes 

porções de terras), que firmavam o compromisso de povoá-las, cultivá-las e defendê-las. Um 

secretário do governador da capitania, João de Oliveira, foi contemplado com uma dessas 

sesmarias (1710), que três anos mais tarde foi vendida para Luís Fortes Bustamante e Sá, um 

juiz natural do Rio de Janeiro, nomeado para a região (1711). No local dessa sesmaria, 

comprada por um juiz de fora, outrora denominada “Sesmaria do Juiz de Fora”, ergueu-se, 

somando-se os vilarejos ao redor, a cidade de Juiz de Fora . A origem do nome ainda gera 

muita controversa. 

 Na época do Estado Imperial Brasileiro, uma figura importante foi contratada pela 

Província de Minas Gerais para projetar e construir uma estrada que uniria Vila Rica e 

Paraibuna (a Nova Estrada do Paraibuna”, executada entre 1836 e 1838). O engenheiro 

contratado, o alemão Heinrich Wilhelm Ferdinand Halfeld (considerado fundador da 

cidade), utilizou-se de grande parte do “Caminho Novo” para fazer a estrada, porém realizou 

pequenos desvios que possibilitou ligar os existentes aglomerados urbanos (Morro da 

Boiada e Fazenda Juiz de Fora) e propiciar o aparecimento de novos arraiais, constituindo 

um passo importante na formação da cidade.      

 Com os avanços políticos direcionados na criação de cidades, na década de cinqüenta 

do séc. XIX, pela Lei nº 472, foi criada a vila de Santo Antônio do Paraibuna 

(desmembrando-a de Barbacena que era o primeiro “registro” de fiscalização do ouro na 
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época da colônia).Em 2 de maio de 1856, a vila se transformou em cidade do Paraibuna e 

em 1865, recebeu a denominação de Juiz de Fora, por proposta do Barão de São Marcelino, 

à assembléia provincial. 

 Com a expansão da lavoura cafeeira nas terras fluminenses, o mesmo foi se dando na 

região da Zona da Mata Mineira, visto que as lavras mineiras já haviam se exaurido. Com 

solos excepcionalmente férteis e condições favoráveis, a mata atlântica primária da região 

foi sendo substituída gradativamente pelas lavouras de cafés, que chegaram a atingir cerca 

de 68.000 pés de café (abaixo apenas do Rio de Janeiro) com mão de obra escrava em torno 

de vinte mil indivíduos. Como as lavouras, pelo manejo da época, decaíam com cerca de 20 

anos (exaurindo a produção e o solo) as mesmas eram substituídas por pastagens e gado e 

novas áreas eram desmatadas na busca de solos férteis para serem utilizados até a exaustão, 

deixando para trás “lúgubres monumentos ao desperdício”.224 Como Juiz de Fora possuía, 

por sua localização, melhor acesso ao Rio de Janeiro, era o escoadouro de toda produção 

cafeeira da região. Continha também suas fazendas, sendo que, a elite da cidade eram 

proprietários de unidades produtoras de café, com plantéis de 50 ou mais escravos (atividade 

que muitas vezes era mais rentável do que o café).           

Um outro fator de expansão da cidade foi a criação da Companhia União & Indústria, 

uma empresa do Comendador Mariano Procópio, que criou uma estrada carroçável de Juiz 

de Fora a Petrópolis e ao Rio de Janeiro. A empresa gerou muitos empregos, atraiu 

imigrantes para a cidade e permitiu o escoamento da produção agrícola. A “Estrada União & 

Indústria”, posteriormente incorporada pelo Governo Imperial, marcou juntamente com o 

“Caminho Novo” e a “Estrada do Paraibuna”, a história de Juiz de Fora.    

Já com características de pólo regional, a cidade foi atraindo investimentos de toda 

ordem, no contexto de uma economia agro-exportadora. Posteriormente, próximo ao fim da 

escravatura, foi se tornando centro industrial (apelidada de Manchester Mineira), recebendo 

a primeira usina hidrelétrica da América do Sul e instalando suas promissoras industriais. 

Destaca-se a Companhia Têxtil Ferreira Guimarães, Bernardo Mascarenhas entre outras 

empresas e os investimentos que se estendiam ao desenvolvimento da infra-estrutura 

                                                           
224 Idem. Ibidem 
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necessária à implantação de indústrias, como transporte, luz elétrica, telefone, etc. 

progredindo também o setor de serviços como: educação, saúde, setor bancário etc. 

 O perfil da cidade foi mudado e o crescimento foi exponencial. Na sua fundação 

com 27.000 habitantes em 1856 passou para 75.000 no final do século. Destacam-se as 

aglomerações de imigrantes alemães e italianos que se deram ao redor da cidade, 

incentivados pela Coroa como mão de obra industrial e agrícola. Os imigrantes contribuíram 

significativamente para o povoamento do município, especialmente a partir da abolição da 

escravatura, em 1888.  

Após a proclamação da República, Minas Gerais já possuía o status de um dos 

territórios mais importantes do país, tanto por sua expressão econômica como populacional. 

Juiz de Fora, entre 1889 e 1930, tornou-se o principal centro de Minas Gerais, possuía um 

expressivo parque industrial, com uma produção de bens de consumo diversificada. Tinha à 

frente a indústria têxtil, a mais tradicional da cidade e que lhe conferiu o caráter de centro 

industrial. Mas, em decorrência do recuo da fiação e tecelagem de algodão e o avanço das 

malharias, as grandes fábricas de tecidos da cidade se fecharam, multiplicando-se os 

pequenos e médios estabelecimentos de malharias. 

 

1.2 – A contemporaneidade 

 

Com os investimentos direcionados para a capital mineira Belo Horizonte, 

ocasionando o seu avanço crescente e o das cidades ao seu redor, com a abertura de novas 

rodovias como a Rio-Bahia, Rio-Belo Horizonte e uma rede de estradas estaduais, Juiz de 

Fora e a Zona da Mata entram em franca decadência. Nas décadas posteriores à de 1950 a 

economia da cidade passou a basear-se na prestação de serviço. Na década de 1960 criou-se 

a Universidade Federal de Juiz de Fora e nas últimas duas décadas do século passado a 

cidade recebeu novamente indústrias de grande porte como a Belgo Mineira, Companhia 

Paraibuna de Metais, White Martins, Mercedes Benz etc. Atualmente há um parque 

industrial com cerca de 3000 empresas de atuação local, estadual e nacional.  

Com o retorno das atividades industriais novos fluxos imigratórios aceleraram o 

crescimento da cidade, que veio acompanhado de novos problemas urbanos – impactos 

ambientais, ocupação ilegal de terras, segregacionismo social etc. Essa realidade representa 
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um novo marco: a entrada da cidade no sistema econômico mundial. Com a chegada dos 

investimentos do capital mundial e o surgimento de novas linhas de financiamento, houve 

uma dinamização do mercado imobiliário, renovando-o com o intuito de abarcar a 

população vinculada à produção globalizada. Isso provocou a efervescência de novos 

produtos imobiliários por parte dos agentes empreendedores deste setor225 e novas formas de 

segregação (condomínios).      

  Da densa mata que caracterizava a região e que lhe deu o nome, não sobrou muito, 

exceto ínfimos fragmentos e algumas poucas regiões que se regeneraram (mata secundária). 

No perímetro urbano da cidade de Juiz de Fora, a floresta foi dizimada, restando algumas 

pequenas áreas secundárias remanescentes, ainda jovens e localizadas nas áreas mais 

acidentadas e acentuadas topograficamente. Como os vários ciclos de desmatamentos 

provieram de atividades econômicas que exigiam grandes extensões de terra, as florestas 

originais foram substituídas por pastagens e capoeiras. Sendo este o aspecto que predomina 

em toda área atualmente, com pequenas exceções de áreas destinadas às atividades agrícolas 

e florestadas com espécies exóticas de Eucaliptos e Pinus.  

 A fratura na biodiversidade local é incomensurável e irrecuperável. Como a 

agricultura da região usufruía intensamente da condição superficial de fertilidade do solo 

desmatado, na medida em que decaía a produção por exaustão, novos campos eram 

buscados. Isso fez com que todos os solos agricultáveis fossem submetidos a uma extensa 

atividade erosiva laminar que foi atingindo a camada orgânica superficial responsável pela 

fertilidade, assistindo-se ao longo do tempo ao sepultamento da produtividade desses solos. 

As pastagens (menos exigentes em produtividade) e capoeiras (matas iniciais que 

começavam a se formar), não foram suficientes para estancar os processos de degradação, o 

que acarretou numa grande quantidade de áreas sob essas condições (degradadas). O 

aumento do controle sobre as áreas remanescentes possibilitou, entretanto, a estabilidade de 

algumas dessas áreas e até expansão de matas secundárias naturais. 

 A política juizforana em toda sua trajetória histórica relegou a um plano inferior de 

importância as questões ambientais e as formas de uso dos recursos naturais. Embora os 

                                                           
225 OLIVEIRA, Nathan Belcavello de. Local de Recepção e Mobilidade Residencial em Juiz de Fora, Minas 
Gerais – estudo de caso dos indivíduos e famílias do Alto Santo António. In:  XV ENCONTRO NACIONAL 
DE ESTUDOS POPULACIONAIS - ABEP, 15, Caxambu de 18 a 22 de setembro de 2006. Anais do XV 
Encontro Nacional de Estudos Populacionais – ABEP. Caxambu,  2006. 
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aspectos socioambientais como infra-estrutura, saneamento, poluição, contaminação etc. não 

atingissem patamares extremos, no que diz respeito à dimensão dos problemas, os mesmos 

continuam constantes como expressão local. Os rios e córregos em quase sua totalidade 

foram e continuam poluídos. Há existência de áreas degradadas que atravessam décadas 

sendo negligenciadas226. Muito dos conflitos foram mascarados, principalmente os que 

dizem respeito à segregação espacial e à cidade ilegal. Enfim, as condições não são muito 

distintas de grande parte dos municípios brasileiros de similar proporção. Tanto o descaso 

do poder público quanto o favorecimento de grupos privilegiados dentro da sociedade são 

pontos históricos marcantes para as políticas públicas de Juiz de Fora.   

 Na medida em que as questões ambientais foram se tornando “preocupação mundial” 

e foram ganhando espaço na agenda política nacional a partir da década de 1970, Juiz de 

Fora apresenta, no final desta década e no inicio da seguinte, medidas institucionais que 

refletem uma atenção incipiente à temática. Refletindo sobretudo as perspectivas que, de um 

lado, concebem uma natureza que deve ser integrada ao capital, aberta aos apetites 

econômicos independente das formas de uso e dos impactos e conflitos que geram; e de 

outro, uma natureza que deve ser preservada, sobretudo as áreas residuais e remanescentes 

(mentalidade que se mantém). Nesse sentido, são criados espaços territoriais protegidos por 

decretos nos anos de 1980, 1982 e 1983, criando-se duas reservas biológicas, um parque e o 

                                                           
226 Merece destaque o “Morro do Alemão”: O Morro do Alemão localiza-se na Região de Planejamento (RP) 
São Pedro (proximidades do bairro Borboleta), uma das regiões que segundo o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano (PDDU), é a “mais bem servida em áreas verdes”. Em meados de 1982 no governo 
Mello Reis, sem muito planejamento, foi realizado no local a retirada da cobertura vegetal, no topo do morro, e 
uma terraplenagem para a construção de um empreendimento que não foi implementado. O abandono do local 
despido de sua vegetação resultou numa grande área sem nutrientes na terra suficientes para germinar uma 
nova vegetação que fixasse o solo (aspecto desértico) e suscetível às intempéries que ocasionaram imensas 
voçorocas (cerca de 40 metros de profundidade) . Houve certa intensificação no processo erosivo, devido ao 
escoamento superficial, pois o clima de Juiz de Fora – tropical de altitude (Cwa) caracteriza-se por apresentar 
duas estações do ano bem definidas – inverno seco e verão chuvoso, sendo que a média pluviométrica anual é 
de 1411mm. Desta forma, constata-se que quando ocorre a precipitação da chuva, a água que antes infiltrava 
no solo e abastecia o lençol freático, agora sem a vegetação, ela “bate” no solo e escoa, acarretando no “splash 
erosion” (erosão por salpico). Também é neste período chuvoso em que ocorre a intensificação do 
assoreamento dos cursos d´água do entorno: Córregos São Pedro, Borboleta e Carlos Chagas e por 
conseqüência, do Rio Paraibuna, devido ao transporte de sedimentos, havendo ainda a redução de suas calhas e 
o consequente aumento dos riscos de inundações. Atrelado ainda às questões climáticas, torna-se importante 
mencionar também que a população sofre não só na estação chuvosa, como também na seca, desta vez com 
problemas respiratórios (asma, bronquite, etc.), devido à poeira que fica suspensa no ar. (In. Programa de 
Educação Ambiental – PREA. 2002) 
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Conselho Municipal de Defesa e Conservação de Meio Ambiente – COMDEMA, de 

formato consultivo, mas com participação da sociedade civil (conforme será visto). 

 Na mesma década a cidade foi palco de experiências administrativas de caráter mais 

participativo, desenvolvidas no âmbito do governo que ocupou a prefeitura no período de 

1983 a 1988. A prática participativa de governo foi indutora de mudanças nos padrões de 

organização da população e nas formas locais de intermediação de interesses sociais. O 

principal instrumento de concretização do projeto participativo foi o incremento das relações 

entre os governos municipais e as associações de moradores, que se tornaram, na prática, 

porta-vozes competentes e reconhecidas para conduzir às agências públicas municipais 

pleitos e questões de interesse dos seus bairros227.   

 À medida que foram operando, as associações de moradores tornaram-se complexas 

e ambíguas, apresentando um funcionamento perverso que ainda se mantém. Suas relações 

com o governo municipal e a fundação dessas organizações, antes de inserir-se na lógica 

interna de processos sociais vividos nos bairros, integravam o projeto administrativo dos 

grupos político-partidários locais. Por sua vez a administração passava a diferenciar e 

hierarquizar as demandas que lhes eram encaminhadas, atendendo somente os pleitos 

advindos das associações de moradores cujos expoentes prestavam efetivo apoio político ao 

grupo governante.228  

No final da década de 1980 e inicio da de 1990, há uma maior consolidação e 

ampliação de movimentos sociais no município. Partindo desde conflitos pontuais de luta 

por reconhecimento, até questões mais gerais atreladas às novas solidariedades emergentes, 

que interpretadas na realidade local, motivavam a união de grupos sociais mais ou menos 

organizados. Conforme visto com Honneth (cap. 2, item 3, subitem 3.2), na perspectiva da 

práxis social, esses conflitos são lutas moralmente motivadas de grupos sociais que buscam 

coletivamente estabelecer institucional e culturalmente meios de ampliar as formas de 

reconhecimento recíproco229 – terem atendidas as suas demandas. Nesse sentido são 

constituídos novos grupos de interesses delimitáveis: 1 – sobre questões mais gerais, como 

                                                           
227 COSTA, Sérgio. Movimentos sociais, democratização e a construção de esferas públicas locais. IN. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais. v.12 n.35  São Paulo, Feb. 1997 – Cabe destacar que o estudo referenciado 
trata-se de pesquisa de campo que trabalhou a realidade de três cidades mineiras: Juiz de Fora, Uberlândia e 
Governador Valadares. 
228 Idem, ibidem 
229 HONNETH, Axel.  Op. cit. 
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os movimentos dos negros, das mulheres e os ambientalistas com demandas de grande 

amplitude histórica reproduzidas no nível local; e 2 – questões pontuais como regularização 

de terras invadidas, demandas por melhores condições, por saneamento etc. Estas questões 

por serem atreladas a interesses de particulares, de forma geral, são mais facilmente 

resolvíveis a partir do momento em que são atendidas parcialmente as demandas (negocia-

se), melhorando condições pontuais. 

Com a emergência desses novos atores, a esfera pública estatal e parlamentar sofreu 

modificações na forma de conduzir a política. Conforme ressalta Sérgio Costa230, os 

vereadores locais relegavam menos interesse à atividade propriamente legislativa e a 

discussão de temas de alcance geral, quando estas não representavam a perspectivas de 

redundar no favorecimento imediato de seus respectivos eleitorados, cativando-os. Os 

esforços, tradicionalmente, eram mais concentrados na negociação direta com o executivo e 

na intermediação de demandas tópicas por melhorias urbanas apresentadas por cidadãos 

individualmente ou grupos organizados.  

O surgimento dos novos atores coletivos locais contribuiu e continua contribuindo, 

para mudar as formas arraigadas de operação do legislativo municipal. Ainda quando restrita 

aos momentos de votação e discussão de projetos de interesse direto, a forte presença de 

participantes de movimentos ambientalistas, de negros, de mulheres, de moradores etc. nas 

dependências da câmara municipal (constatada empiricamente), transforma o legislativo, 

num fórum de debates com relevância pública per se (não indiretamente, mediante a 

divulgação de suas atividades via mídia). Desta forma, o legislativo vai se valorizando como 

espaço de luta política dos movimentos sociais, ampliando a importância das câmaras 

municipais como território constitutivo das esferas públicas locais231. 

A mídia local, assim como os veículos de comunicação de massas no restante do 

país, tradicionalmente opera para a concentração e o favorecimento dos grupos políticos e 

econômicos consolidados. Porém, considerada na sua pluralidade, é factível que a mesma 

vem contribuindo muito como esfera pública difusora de informações atrelada a vontade da 

comunidade232. Nesse sentido, as diversas formas de mídia (TV, rádio, jornal escrito etc.) na 

procura de informações sobre casos específicos locais, têm encontrado como fonte 

                                                           
230

 COSTA, Sérgio. Op. cit. 
231 Idem, Ibidem 
232 Idem. Ibidem  
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importante de consulta, os movimentos e associações civis. Isso se dá em decorrência da 

competência em campos de conhecimento específicos e crescentemente relevantes (questões 

de gênero, problemas ambientais etc.). Com isso, é comum assistir representantes de 

associações civis, como as organizações ambientalistas, elucidando e comentando questões e 

problemas ambientais emergentes233
.    

Os movimentos ambientalistas de Juiz de Fora – bastante representativos e 

organizados a partir da década de 1990 como ONGs234 – contribuíram, antes mesmo da 

implementação do Sistema Municipal de Meio Ambiente nos moldes atuais, para uma 

consideração diferenciada à questão do Meio Ambiente. Já traçando conflitos homéricos 

com os poderes constituídos por questões de relevância local, inserindo-as na pauta das 

discussões políticas. Os embates do final da década de 1990 e início do ano 2000, 

geralmente iniciados por uma ONG específica, iam se ampliando e ganhando visibilidade 

nos espaços públicos (mídia, câmara, mesas de bar etc.), mobilizando outros atores além dos 

da própria organização (acadêmicos, advogados, engenheiros, cidadão comuns etc.). Um 

exemplo paradigmático de conflito ocorreu quando o lixo da cidade passou a ser depositado 

num bairro denominado Salvaterra235.  

                                                           
233 Idem, Ibidem 
234

 As primeiras Organizações Ambientalistas, com exceção da Associação Juizforana de Defesa do Ambiente 
– AJUDA de meados da década de 1980,  surgiram em meados da década de 1990, com destaque para a 
Associação para o Meio Ambiente de Juiz de Fora – AMA-JF e o Grupo Brasil Verde - GBV. 
235 Merece destaque, pela ampla mobilização gerada, a questão do depósito de lixo da cidade. Para a escolha do 
novo local para o lixo havia duas propostas: uma delas era depositá-lo num local denominado “Igrejinha” e a 
outra, num local denominado “Salvaterra”. A população do primeiro se mobilizou antecipadamente (fecharam 
as ruas e não deixaram os caminhões passar), influenciando a escolha para o segundo local que rapidamente 
passou a operar, inicialmente como “Lixão” – lixo depositado a céu aberto. A pequena manifestação que já se 
opunha desde o início (tendo a frente uma das primeiras ONGs da cidade – AMA –JF que impetrou uma ação 
civil pública, foi tomando corpo e se organizando até formar-se uma outra ONG – Instituto Ecológico 
Salvaterra . Esta passou a trabalhar especificamente com a questão. Logo passaria a contar com o meio 
acadêmico e com o apoio dos demais ambientalistas de Juiz de Fora. O “conflito do Salvaterra” verbalizado 
por ONGs e ambientalistas, amparava-se em argumentos sólidos acusando o Poder Público Executivo local da 
responsabilidade de se estar contaminando um dos poucos rios não poluídos da região, o “Rio do Peixe”, vem 
ver que no local do depósito, encontravam-se as nascentes do mesmo. Por ser uma questão inevitavelmente 
polêmica e como a Prefeitura da cidade não dispunha de outro local imediato, a mesma decidiu não acatar as 
reivindicações do movimento e continuou a depositar o lixo no local, buscando, por sua vez, acatar a 
determinação do Estado de depositar o lixo dos municípios em aterros sanitários. A medida tomada foi tentar o 
licenciamento ambiental no COPAM ( que é o órgão competente para outorgar tal licença, enquanto Juiz de 
Fora começava a implementar a política de meio ambiente e posteriormente o COMDEMA nos novos moldes). 
Concomitantemente, a prefeitura transformou o local num aterro controlado – o lixo é coberto com terra, o que 
não impedia a contaminação dos lençóis freáticos pelo chorume, apenas amenizava o odor e contaminação por 
vetores.  Apesar das medidas propostas para minimizar os danos ambientais – tentar construir um aterro 
sanitário – os ambientalistas continuavam a se opor, sustentados por argumentos substanciais, apresentando as 
dificuldades para o licenciamento no local, pois o mesmo não atendia as “posicionantes” necessárias para tal 
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No final da década de 1990 (1997, 1998, 1999 e 2000) ocorria também a 

reformulação política do meio ambiente em Juiz de Fora. Começaram a surgir as leis 

específicas de políticas ambientais em conformidade com as orientações do Sisnama e 

principalmente do SISEMA, a AGENDA 21 Local e Conferencias de Meio Ambiente. No 

primeiro e segundo mandato do prefeito anterior (Tarcisio Delgado), houve uma nova 

abertura aos processos políticos de participação cidadã – conforme ressaltam alguns 

funcionários da prefeitura – não apenas por pressões da sociedade civil ou por uma 

mentalidade efetivamente progressista presente em alguns funcionários da prefeitura, mas 

por interesses em recursos, repasses de verbas, convênios vantajosos etc. De qualquer 

maneira começou-se a implementar o Sistema Municipal de Meio Ambiente, um pouco além 

das palavras escritas em papéis, conveniando-se inclusive com o Estado nos moldes da DN 

COPAM 29/98. Nesse mesmo período, a cidade assiste à formulação de projetos para 

melhorias socioambientais, inclusive com recursos externos (BID), cujos resultados ainda 

não se visualizaram. Destaque para revitalização e recuperação do Rio Paraibuna – 

“Programa de Recuperação Ambiental do Rio Paraibuna”, construção de estações de 

tratamento de esgoto (ETE) e trabalhos para assistir os bairros mais pobres “JF –Bairros”.   

É factível que a partir da política municipal de meio ambiente, uma outra realidade 

de legitimação nos usos e significados do mesmo tenha se reconstruído em Juiz de Fora. 

Atualmente é possível interpretar um cenário plural e não estático, em que: a) a mentalidade 

política predominante nos governantes compreende as questões ambientais ora como 

entraves ao desenvolvimento, ora como algo caricato do tipo “preservar o verde”; b) as 

“elites” vêem essas questões como óbices na imposição de seus interesses e ao usufruto de 

suas propriedades, ainda que conscientes da importância das mesmas e c) grupos 

organizados em torno da questão estão consolidados (ainda que poucos) e o espaço político 

                                                                                                                                                                                   
empreendimento: 1 – o depósito se localizava  na principal entrada da cidade (o cartão de visita da cidade) 2 – 
era próximo ao aeroporto da cidade (problema com os urubus atraídos pelo lixo) 3 – estava num local com 
declividade acentuada (alto risco de acidentes o que ocorreu mais tarde já como “aterro sanitário”) 4 – havia 
nascentes na área ( a do Rio do Peixe) 5 – operava sem licença ambiental  etc. Inúmeras questões dificultavam 
a concessão da licença que acabou sendo concedida recentemente e o local passou a funcionar como “aterro 
sanitário” – menos agressivo ao meio ambiente pois é impermeabilizado. Pode-se dizer que apesar da força e 
da duração do conflito, o poder público impôs sua vontade e, após conquistada a licença ambiental, o 
movimento enfraqueceu, embora a ONG mantenha-se operando. Hoje, é pacífico que o local é inapropriado e 
que, passando a validade da licença, outro local seja licenciado, ao invés de se renovar a do local atual. IN. 
Programa de Educação Ambiental – PREA. 2002.                           
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ocupado pela sociedade civil organizada não apresenta indícios de recuos por parte da 

mesma, contribuindo na aceitabilidade forçada da co-gestão do meio ambiente. 

A criação de um arcabouço jurídico próprio de proteção ao meio ambiente e de 

instrumentos que possibilitam a inserção de novos interesses nas decisões políticas e a 

afloração discursiva dos dissensos (ainda que na busca de consensos) redimensionam a 

questão ambiental dando-lhe outro direcionamento – mesmo que os “poderosos” insistam 

em não abrir mão de manter “rédias firmes” no poder e estar à frente nas negociações sobre 

“o que pode” e “o que não pode” nas formas de uso.  Nessa nova realidade, o fórum de 

debates e decisões mais importante para as questões ambientais passou a ser Conselho 

Municipal de Meio Ambiente. Por seus aspectos formais possibilitarem certa autonomia 

funcional, as tentativas de controle e direcionamento se tornaram mais complexas na mesma 

medida em que os conflitos e atos se tornaram mais claros. É o que pretendo demonstrar a 

partir da análise do funcionamento do órgão e da delimitação de seus conflitos.     

  

2 - Panorama geral sobre a Gestão Ambiental no município  

 

 Conforme brevemente mencionado, o município de Juiz de Fora goza de um razoável 

suporte institucional para gestão ambiental local, sintonizada com os parâmetros difundidos 

pela política ambiental do Estado de Minas Gerais. Para melhor compreender o objeto do 

presente estudo é necessário, ainda que de forma breve, expor esse arcabouço jurídico-

institucional, destacando e analisando criticamente os seus pontos principais. 

 Juiz de Fora, no que diz respeito às leis possui: (1) em sua Lei Orgânica disposição 

específica em seção sobre o Meio Ambiente, ressalvando sua importância como direito-

dever de todos. Entretanto, (2) o documento legal mais importante para compreender as 

concepções sobre o desenvolvimento e o planejamento da cidade e consequentemente sobre 

a fruição do seu ambiente é o seu Plano Diretor. Em Juiz de Fora, a Lei nº 9.811, de 27 de 

julho de 2000 dispõe sobre o Plano Diretor do município que, embora promulgado 

anteriormente, está em consonância com as disposições da Lei Federal 10.257/2001 

(Estatuto da Cidade). (3) A Lei 9.590 de 14 de setembro de 1999 criou o Sistema Municipal 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SISMAD), instaurando e delimitando a 

política ambiental municipal e inaugurando um novo marco para a temática no município, 
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objetivando planejar, integrar e coordenar o desenvolvimento do município em 

conformidade com o SISNAMA. Essa Lei foi regulamentada pelo decreto 6728/00 e teve 

um parágrafo acrescentado ao seu artigo sexto pela Lei 10.329 de 6 de novembro de 2002, 

disciplinando a aplicação do Fundo Municipal de Meio Ambiente. No mesmo ano da criação 

do SISMAD, (4) criou-se o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) nos 

moldes atuais através da Lei 9.680 de 20 de dezembro de 1999, regulamentada pelo decreto 

8817/06, que revogou os anteriores decretos 7594/02 e o 6728/00. Posteriormente a Lei 

9.885 de primeiro de novembro de 2000, revoga seu artigo quinto que dispunha sobre a 

possibilidade do COMDEMA outorgar licença de uso de águas na falta de comitê de bacia 

hidrográfica. (5) O Código Ambiental do município, significativamente abrangente, está 

previsto pela Lei 9.896 de 16 de novembro de 2000. (6) A Agência de Gestão Ambiental de 

Juiz de Fora – AGENDA –JF, órgão executivo e de apoio ao COMDEMA, é criada pela Lei 

10.467 de 02 de junho de 2003 que fixou seus objetivos e dispôs sobre sua estrutura, sendo 

posteriormente alterada em seus artigos 11, 14, 15 e 22 pela Lei 10.709 de 26 de abril de 

2004. (7) O Fundo Municipal de Meio Ambiente é instituído pela Lei 9.590/99 (SISMAD) e 

posteriormente a Lei 11.025 de 22 de novembro de 2005 instituiu o Programa de Apoio a 

Projetos Ambientais financiado com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. (8) A 

última e mais polêmica lei ambiental do município foi a Lei 11.045 de 26 de dezembro de 

2005 que versa sobre a disposição espacial e o controle de radiação eletromagnética das 

Estações de Rádio Base de telefonia celular e afins. Tal lei receberá atenção especial, pois é 

reflexo de um dos principais conflitos pós-sistema municipal e conselho de meio ambiente.  

 Juiz de Fora goza de um amplo arcabouço jurídico de proteção e uso sustentado do 

meio ambiente, amparado e inspirado nas disposições federais e estaduais, o que representa 

uma atenção especial à temática, independente da motivação histórica que o gerou e a 

mentalidade política que o rege. Entretanto, não apenas as leis e os decretos representam a 

gestão ambiental de Juiz de Fora, merecem também destaque algumas experiências 

implementadas no município, sob um olhar crítico, dos reais instrumentos de gestão e de 

aplicabilidade das disposições formais. Especificamente a Agenda 21 Local, as Unidades de 

Conservação, a Agencia de Gestão Ambiental de Juiz de Fora – AGENDA e o Conselho 

Municipal de meio Ambiente que será tratado em tópico a parte.  
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1 – AGENDA 21: A Agenda 21 local de Juiz de Fora tem a sua atuação e existência 

atreladas às Conferencias Municipais para o Desenvolvimento Sustentável de Juiz de Fora 

(ECO-JF) . Elaborada em 1997, ela denota uma precocidade do município em atribuir uma 

significativa importância à questão. Nos dias oito e nove de dezembro de 1997, num 

anfiteatro do Banco do Brasil da cidade, ocorreu a primeira edição da conferência – 1º 

ECOJF – que teve como meta discutir as bases conceituais e programáticas para a 

elaboração da Agenda 21 local, definir os problemas estratégicos da cidade (que 

permanecem os mesmos) e apresentar as propostas que norteariam o funcionamento do 

município. A operacionalidade desse instrumento seria então a implantação das idéias 

discutidas e aprovadas pelas instituições representativas, presentes nesta primeira 

conferência, nesse momento com expressiva participação social.  

Em 1999, com a Segunda Conferência, houve a aprovação de um documento 

definitivo a "Agenda 21-Política para o Desenvolvimento Sustentável de Juiz de Fora". Tal 

documento constituía as diretrizes para a melhoria da qualidade de vida no município e a 

idéia de um desenvolvimento harmônico para a cidade. 

 Em 2001, ocorreu a terceira edição da conferência, cuja temática tratava de 

caminhos e mecanismos para a participação e atuação da população na condução da Agenda 

21.  

Na realidade, após o início de sua formulação, a Agenda 21 de Juiz de Fora esteve 

muito próxima a um determinado grupo, ligado ao executivo municipal e ao legislativo, com 

pouca articulação com a sociedade civil amplamente concebida. A ação da mesma não 

ultrapassou a confecção de documentos e propostas, não se implementando nada na 

sociedade e com a sociedade, senão orientações e caminhos para serem trilhados. Ao menos, 

nada implementado que fosse atrelado ao seu nome, a mesma serviu como um “norte”, mas 

muito mais como marketing para a cidade e seus políticos do que como qualquer outra coisa 

mais concreta. Mesmo as conferências posteriores se mostraram muito mais como difusão 

de conhecimento, sobretudo por palestras, do que fóruns de debate e exposição dos 

problemas ambientais da cidade. 

 Apesar da ampla participação social nas conferências, a comunidade, basicamente, 

só esteve presente como espectadora. A organização manteve-se sempre concentrada nas 

mãos de pessoas ligadas ao executivo e legislativo local e não compartilhada pela sociedade. 
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Ou seja, a pauta das discussões já era pré-formatada de forma a não expor, não transparecer 

os problemas e conflitos ambientais do município e a atuação questionável dos poderes. Essa 

realidade se reproduziu também na quarta conferência de meio ambiente de 2006.          

2 – Unidades de Conservação e áreas protegidas: As Unidades de Conservação do município 

existem desde 1982 e após o advento da Lei Federal 9.985/00 as mesmas passaram a integrar 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Como grande parte da realidade 

brasileira, as UCs do município de Juiz de Fora existem muito mais no papel do que como 

algo efetivamente implementado, enfrentando toda sorte de problemas como invasões, 

caçadores, efeito de borda, falta de fiscalização, negligência etc. Entretanto, é importante 

mencionar que essa realidade vem sendo modificada recentemente. Medidas políticas vêm 

sendo tomadas para que essas áreas se conformem com o que dispõe o SNUC – plano de 

manejo, conselho gestor, desapropriação etc. – investindo-se recursos que antes não se sabia 

onde iam parar (ICMS ecológico, por exemplo), na melhoria das condições ambientais da 

cidade. Segue abaixo a relação das UCs de Juiz de Fora, com breves relatos sobre suas 

condições236.   

a) Reserva Biológica Municipal do Poço D'Anta - criada pelo Decreto Municipal 2794/82, 

com uma área de 277 ha. Há muito se noticiam os conflitos sociais no seu interior e no seu 

entorno, desde o funcionamento, no coração da reserva, de um órgão da administração 

ligado a pavimentação do município, até confrontos com as comunidades mais carentes que 

fazem fronteira com a reserva. Recentemente foi criado seu conselho consultivo 

(16/04/2007), sendo a única Unidade de Conservação que goza de conselho no município, 

graças a uma verba recebida em decorrência do licenciamento de uma grande empresa da 

cidade (conforme versa o artigo 36 da Lei 9.985/00). Esta verba vem possibilitando o 

desenvolvimento de um plano de manejo, a construção de uma cerca para área e a 

negociação dos casos conflituosos. Essa reserva cumpre importante função ecológica, 

abrigando diversas espécies da flora e fauna, contribuindo também para o equilíbrio 

                                                           
236 Parte das informações estão disponibilizadas no sítio da Prefeitura de Juiz de Fora: wwww.pjf.gov.mg 
acesso em 20 de março de 2007. Entretanto a maior parte decorre de trabalhos do Programa de Educação 
Ambiental – PREA e texto apresentado na XXVIII Semana da Biologia: ALCÁNTARA, Leonardo  A. G.  
Simpósio de Unidades de Conservação: situação e perspectivas das Unidades de Conservação do Município 
de Juiz de Fora.IN. XXVIII Semana da Biologia, XI Mostra de Produção Científica e III Feira Municipal de 
Ciências. 05 a 09 de Setembro de 2005.  
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climatológico da região. Na mesma ocorrem as nascentes do Córrego D´Anta, responsável 

por 2% do abastecimento de água do município. 

b) Reserva Biológica Municipal de Santa Cândida - criada pelo Decreto Municipal 2904/83, 

possui uma área de 113,3 ha. É a prova maior da desarticulação entre os diversos setores da 

prefeitura de Juiz de Fora e o setor de Meio Ambiente. A área que nunca gozou de muita 

atenção por parte do poder público, apresentando significativos problemas ambientais como 

invasões, caçadores, lenhadores etc. Teve sua Zona de Amortecimento como alvo de um 

assentamento de casas para pessoas carentes sem relevar minimamente as condições do local 

e sem considerar o que preconiza a legislação ambiental. As casas foram construídas 

praticamente junto à floresta, sendo que uma pequena área da reserva foi invadida para dar 

suporte urbanístico à região (água). Não se realizou nenhum tipo de trabalho de educação 

ambiental com os assentados ou ações integradas para cuidar da reserva que, por sua vez, 

não goza de recursos para criação de conselho consultivo, plano de manejo, fiscalização ou 

cerca. A área é palco de muitas pesquisas científicas da UFJF, sendo uma remanescente 

florestal importante para Juiz de Fora. 

c) Parque Municipal da Lajinha - A área foi desapropriada e declarada de utilidade pública 

pelo Decreto Municipal 2115/78, com outro Decreto Municipal, de número 2733/82, lhe foi 

atribuída o nome e a função de parque, possuindo uma área de aproximadamente 68 ha. Essa 

área ganhou especial atenção recentemente sendo a primeira Unidade de Conservação de 

Juiz de Fora a gozar de Plano de Manejo. Foi construído um centro de educação ambiental, a 

área inteira foi cercada e os problemas ambientais foram dirimidos, apresentando-se hoje 

como uma importante área de lazer para o município.  

d) Área de Proteção Ambiental Mata do Krambeck - criada pela Lei Estadual 10943/92, 

possuía originalmente uma área de 374,1 ha, constituída pelas fazendas Retiro Novo, Retiro 

Velho e Malícia. O processo legislativo que resultou na Lei Estadual 11336/93 excluiu por 

motivos obscuros, a fazenda Malícia, restando agora como APA uma área de 291,9 ha. A 

área vem sendo alvo de um dos maiores embates ambientais do município, onde o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente tem sido o principal palco de discussões e decisões (um dos 

estudos de caso aprofundado na pesquisa). Toda a área, inclusive a excluída, faz parte do 

bioma Mata Atlântica, apresentando-se como florestas secundárias em estágio médio e 

avançado de regeneração e como importante refúgio para a fauna silvestre. 
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e) Reserva Particular do Patrimônio Natural Vale de Salvaterra - criada em 2002 através da 

Portaria nº 102 do Instituto Estadual de Floretas (IEF), possui uma área de 263,3 ha. A área 

se encontra nas proximidades do aterro sanitário de Juiz de Fora, conforme mencionado, 

empreendimento que ocasionou o marco da atuação e luta da sociedade civil organizada 

ambientalista do município. 

f) Florestas Municipais – O Plano Diretor do município consagrou quase na totalidade os 

fragmentos de mata que existem na cidade como Áreas de Especial Interesse Ambiental (49 

áreas). Atualmente existem 11 (onze) Florestas Municipais, criadas através do Decreto 

Municipal nº 6555/99, possuem como objetivos oferecer espaços verdes e livres para lazer e 

educação ambiental em área urbana; proteger o solo evitando o assoreamento de córregos e 

executar implantação de mata nativa e de floresta social. Essas áreas são cobertas por 

vegetação em regeneração natural, sendo alvo de muitos conflitos como invasões de 

moradias, pastagens etc. São elas: 1. Floresta Municipal Vila Esperança II 0,54 ha.; 2. 

Floresta Municipal São Paulo 1,1 ha.; 3. Floresta Municipal Vila da Conquista 0,23 ha.; 4. 

Floresta Municipal Vale Verde 1,8 ha.; 5. Floresta Municipal São Damião 14,6 ha.; 6. 

Floresta Municipal Santa Lúcia 0,78 ha.; 7. Floresta Municipal Amazônia 2,2 ha.; 8. Floresta 

Municipal Milho Branco 0,6 ha 9. Floresta Municipal Pedras Preciosas 2,01 ha.; 10. Floresta 

Municipal Verbo Divino 6,6 ha.; e 11. Floresta Municipal Caiçaras 13,2  ha. 

g) Áreas Ambientais Tombadas – Não compõem o SNUC e não possuem uma gestão e 

manejo específicos, mas dado o caráter paisagístico e cênico das mesmas, foram tombadas 

pelo município. São elas: 1 - Morro do Cristo: Tombada pelos decretos municipais 4312/90 

e 4355/93, possui uma área aproximada de 78 ha, com importante função paisagística. A 

área também foi fruto de intensa luta ambientalista contra os condomínios de luxo que 

passaram a invadir o local no final década de 1990, causando significativo impacto e 

desmate. Esse conflito praticamente não foi transparecido pelas mídias e pelo poder público 

local, principalmente pela influência das elites, empreendedora e residente, não surtindo 

muito efeito e não conseguindo conter o avanço dos condomínios, que hoje predominam 

sobre a paisagem local. 2 - Parque Halfeld – principal praça da cidade, protegida pelo 

decreto Municipal 4224/89, possui uma área de 1,2 ha. 3 - Parque do Museu Mariano 

Procópio - preservado pelo Decreto Municipal 2861/83, possui uma área de 9,0 ha. O 
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Parque é formado de espécies vegetais representantes da flora nativa, sendo uma importante 

área destinada ao lazer, que abriga o principal museu da cidade. 

h)Áreas de Preservação Permanente – Como toda a cidade se localiza numa topografia de 

mar de morros, quase toda ela, a se observar à risca o que dispõe o artigo 2º da Lei 4.771/67 

(Código Florestal), se encontraria em Área de Preservação Permanente, o que gera uma certa 

dificuldade no cumprimento da Lei. É possível – e de certa forma é o que tem sido realizado 

– valorizar as áreas que possuem ao menos vegetação arbustiva e aquelas próximas aos 

córregos, rios, nascentes, lagos etc.  

3 – Agencia de Gestão ambiental de Juiz de Fora – AGENDA-JF: No presente tópico me 

limito a descrever aspectos mais formais do funcionamento da Agenda JF. Como o órgão em 

questão possui em sua atuação íntima relação com o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente, fornecendo-lhe suporte técnico, administrativo e financeiro, tratarei de forma co-

relacionada o funcionamento de ambos buscando elucidar as peculiaridades que traduzem a 

gestão política do meio ambiente em Juiz de Fora. 

Na exposição de motivos para a criação da AGENDA-JF pode-se aferir em parte o 

ideal de sua criação e contexto político. Entende-se que para serem cumpridas as demandas 

oriundas da crescente interação dos agentes sociais, econômicos e políticos internos e 

externos à Prefeitura, exigir-se-ia do Poder Público uma revisão de seus pressupostos 

gerenciais, de sua organização e de seus processos de trabalho. Nessa direção, a 

Administração Municipal promove uma racionalização e modernização administrativa 

editando seus resultados através das Leis 10.000/01 e 10.001/01, de 08 de maio de 2001, e 

nos Decretos de 04 de janeiro de 2002, que regulamentam a organização e as atribuições da 

nova estrutura administrativa237. 

Houve uma mudança significativa no trato das questões ambientais e na operação do 

Sistema Municipal de Meio Ambiente. O órgão central deixa de ser uma secretaria ligada ao 

desenvolvimento econômico (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e passou a ser a 

Secretaria de Saúde Saneamento e Desenvolvimento Ambiental, atrelando a questão do meio 

ambiente a uma temática mais condizente com a visão integrada e sistêmica do mesmo. 

                                                           
237 GARCIA, João Carlos Vitor, NOVY, Luis Gustavo Guimarães et al. Projeto de Estruturação e 
Implantação da Agencia de Gestão Ambiental de Juiz de Fora. Prefeitura de Juiz de Fora, Departamento de 
Planejamento e Gestão Estratégica, Gerencia de Desenvolvimento Institucional, Reforma Administrativa. Juiz 
de Fora, Janeiro de 2003. 
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 Nesse contexto, a criação da autarquia – Agenda-JF – vem corresponder a uma 

aspiração democrática de gestão ambiental descentralizada, substituindo o anterior órgão 

executivo que era um departamento, o Departamento de Política e Desenvolvimento 

Sustentável – DEPAD. A simples mudança de um departamento para uma autarquia, além 

de apresentar uma irretorquível diferença no que diz respeito à eficiência do órgão 

executivo, principalmente pela forma como foi estruturada, significa per se um veículo de 

maior controle social. É uma empresa da administração indireta que goza formalmente de 

maior autonomia funcional, por mais que esteja vinculada à Diretoria de Saúde, Saneamento 

e Desenvolvimento Ambiental – DSSDA. Como órgão executivo a AGENDA JF passa a ser 

responsável pela aplicação da legislação ambiental no Município de Juiz de Fora, em um 

contexto integrado às políticas municipais de saúde e saneamento. 

Sob o aspecto jurídico, além de ser determinação da Lei 10.000/01, a necessidade de 

criação e dimensionamento do órgão de gestão ambiental é também decorrente das 

atribuições e competências legais estabelecidas na lei que instituiu o Sistema Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SISMAD (Lei 9.590/99) e o 

Departamento de Política Ambiental e Desenvolvimento Sustentável – DEPAD (extinto 

após a criação da autarquia). Assim como decorre de duas outras leis: a que reestrutura o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA (Lei 9.680/99) e a que institui o 

Código Ambiental Municipal de Juiz de Fora (Lei 9.896/00)238. Cabe mencionar também o 

convênio firmado com o Governo do Estado de Minas Gerais, em 22 de janeiro de 2002, 

visando à municipalização da gestão ambiental. Dessa forma a AENDA-JF têm influência 

direta de cinco diplomas legais. 

  Sob o aspecto social ela aponta para o aumento da transparência e da participação 

comunitária no planejamento, na execução, na vigilância e na fixação de padrões de 

qualidade relativos às atividades que visam cuidados mais efetivos com o meio ambiente e a 

busca pela sustentabilidade. E, por último, sobre o aspecto operacional, há a pressuposição 

de uma maior integração com órgãos setoriais da Administração Direta e Indireta e com os 

demais órgãos e entidades afins ao tema meio ambiente nos diferentes níveis de governo239. 

 Cabe mencionar que a Agenda-JF também é gerida por um conselho como instância 

superior, o Conselho de Administração, que embora não seja paritário, possui um assento 

                                                           
238

 Idem, ibidem 
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para a sociedade civil organizada estreita à temática, sendo ocupado por uma das ONGs (a 

que represento) como titular e como suplente um cientista conselheiro do COMDEMA.  

Ocorre que, ao longo dos três anos de sua criação, o conselho apenas reuniu-se por 

duas vezes, apesar de estar explicitamente disposto no artigo 10 da Lei 10.467/03, que as 

reuniões ordinárias devem ocorrer a cada dois meses. Foram solicitadas por diversas vezes 

que se marcasse uma reunião, principalmente para esclarecimentos quanto ao Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, o que até junho de 2007 (já data mais de um ano da primeira 

solicitação) não se obteve resposta. Essas questões permaneceram sem explicação no 

presente estudo.     

A Agenda JF, é uma autarquia da Administração Indireta, dotada de autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, criada, conforme visto, pela Lei 10.467/03 e 

regulamentada pelo Decreto 8035/03 e pela Resolução 10, de 26/08/2005. O órgão é 

subordinado diretamente à Secretaria de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento Ambiental 

(SSSDA), visto que Juiz de Fora não goza de uma Secretaria específica para as questões 

ambientais240. A Agenda-JF é o órgão público municipal mais importante para a gestão 

ambiental no município, é o órgão executivo do SISMAD, sendo muitas as suas atribuições 

que, entre outras, destacam-se241:  

I – Fiscalização e Política Ambiental: a) coordenar a elaboração da Política Ambiental de 

Desenvolvimento Sustentável no Município de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 

SSSDA; b) coordenar a implementação da Agenda 21 local; c) fiscalizar e aplicar a 

legislação ambiental no Município de Juiz de Fora e as normas e deliberações do 

COMDEMA; d) propor a legislação ambiental do Município de Juiz de Fora; e) estabelecer 

diretrizes e monitorar, quando pertinente, os padrões de qualidade ambiental; f) atuar na 

fiscalização, proteção e conservação do meio ambiente no Município, no que tange à 

prevenção e à correção da poluição ou da degradação ambiental; g) sensibilizar a 

participação comunitária no planejamento, execução e vigilância das atividades que visem a 

                                                                                                                                                                                   
239

 Idem.Ibidem  
240 Como as questões ambientais são tratadas conjuntamente com a saúde e o saneamento, segundo 
funcionários do poder público entrevistados, em termos práticos isso tem gerado uma sobrecarga no 
desempenho dessa secretaria. 
 
241

 Estão presentes, exceto as subdivisões e comentários, na Lei 10.467/03 e Lei 10.709/04, no Projeto de 
Estruturação e Implementação da Agencia de Gestão Ambiental de Juiz de Fora e no sítio da Prefeitura de Juiz 
de Fora: www.pjf.gov.mg.br.  Acesso em 20 de março de 2007.  
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proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável; h) colaborar na elaboração de políticas 

de educação ambiental como processo permanente, integrado e multidisciplinar; i) colaborar 

na elaboração das políticas de limpeza urbana, coleta seletiva, reciclagem, disposição final 

de rejeitos e nos projetos sanitários e ambientais do Município; j) propor, acompanhar e 

fiscalizar a gestão da política de recursos hídricos e saneamento básico do Município, 

observados os limites da competência municipal; l) propor normas para elaboração e 

elaborar, de forma integrada e articulada, planos, programas e projetos de arborização 

urbana, unidades de conservação e planos de manejo dessas unidades; m) apoiar programas, 

projetos e ações destinadas ao reconhecimento ambiental, levantamento de fauna e flora, 

recuperação e conservação do meio ambiente, reaproveitamento de resíduos e 

desenvolvimento de tecnologias mais limpas. 

II – Articulação Institucional: a) assessorar o Município em comitês, consórcios e 

associações com organizações e demais entidades de direito público; b) integrar o Município 

aos sistemas Estadual e Nacional de Meio Ambiente e estabelecer parcerias com a 

Administração Pública e com a sociedade civil; c) garantir e promover as condições 

necessárias para que a gestão ambiental no Município ocorra de forma participativa; d) 

participar da elaboração e análise de planos, programas e projetos econômicos na área rural 

do Município; e) analisar e opinar na concepção de projetos e obras públicas que interfiram 

no meio ambiente; f) dar suporte ao processo de planejamento da SSSDA-JF em questões de 

meio ambiente, participando da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e do Orçamento Anual; g) Articular a Política Ambiental do município e 

implementá-la de forma integrada com os demais órgãos da Administração Direta e Indireta; 

h) assessorar e dar suporte ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA no 

desenvolvimento de suas atividades. 

III – Licenciamento Ambiental e demais funções: a) emitir os pareceres sobre Licença 

Ambiental para todas as atividades potencialmente poluidoras e as capazes de causar 

qualquer tipo de degradação ambiental; b) proceder aos cálculos dos custos de análise 

ambiental, para efeito indenizatório, nos moldes do sistema adotado pelo Conselho Estadual 

de Política Ambiental - COPAM e estabelecido pelo COMDEMA; c) organizar, manter e 

disponibilizar de forma sistemática informações ambientais de interesse do Município; d) 
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celebrar contratos e convênios, observadas as competências dos demais órgãos e entidades 

municipais, especialmente as da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

 O exposto até aqui representa, em linhas gerais, o panorama da gestão ambiental do 

município de Juiz de Fora em seus aspectos formais. Não há uma contextualização 

sociológica da operacionalidade desses instrumentos na realidade vivida (salvo 

superficialmente) e não é mencionada a estrutura e atuação do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente, que passo a tratar especificamente. Apesar de haver um amplo instrumental para 

a gestão ambiental municipal, a mera reprodução dos aspectos formais oculta, ou não 

transparece, o real funcionamento dos mesmos compassados com a realidade política local. 

Nesse sentido, pode-se delimitar modalidades distintas de interpretação do funcionamento 

do sistema de gestão ambiental: a que se atém aos aspectos formais e idealizados; e as que 

buscam compreender sua dinâmica de funcionamento dentro da sociedade e a repercussão 

social de sua existência.  

 

3 – O Conselho Municipal de Meio Ambiente: Estrutura e funcionamento  

 

3.1 - Histórico e trajetória 

 

 Com a emergência da transição democrática no Brasil, no final da década de 1970, 

trazendo a concepção de que a boa gestão política estava atrelada à descentralização do 

poder, no final do Governo Ernesto Geisel e a partir do Governo João Batista Figueiredo, o 

Ministério do interior e a SEMA passam a incentivar a implantação de conselhos ambientais 

no nível municipal. Em 1978 o Coordenador de Programa dos Conselhos Ambientais – 

General Clovis Nova da Costa – envia para a prefeitura de Juiz de Fora (além de outras) um 

documento constando das diretrizes para implantação do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente – COMDEMA242. No final do mesmo ano, por iniciativa do Vereador Júlio 

                                                           
242 Esse documento apresentava as diretrizes básicas para a implantação de conselhos: 1 – Racionalizar e 
sistematizar os recursos da administração, propciando melhor enfrentamento aos problemas ambientais e 
atendendo as necessidades da comunidade; 2 – Tomar medidas adequadas consoantes com a legislação 
ambiental em vigor para o uso adequado dos recursos naturais; 3 – Auxiliar e facilitar o trabalho da 
administração na temática; 4 – Promover melhores condições de vida da comunidade e evitar desequilíbrio 
ecológico e; 5 – Coordenar e canalizar os problemas ambientais, encaminhando a SEMA as medidas tomadas 
ou solicitar soluções.      
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César Matta Camargo foi enviado o projeto de Lei nº 133 à Câmara Municipal, para a 

criação do conselho no município243. 

 No ano de 1979 a Câmara Municipal desenvolve um programa para implementar a 

gestão ambiental no município, entretanto não conseguiu correspondência por parte do 

executivo. Em setembro do ano de 1980 criou-se o Conselho Municipal de Defesa e 

Conservação do Meio Ambiente de Juiz de Fora - COMDEMA, através da aprovação da Lei 

nº 5886, marcando a descentralização e participação social nas questões ambientais244.  

 Embora formalmente criado, durante a gestão do então Prefeito Municipal Francisco 

Antônio de Melo Reis (1977-1983), não houve vontade política de se implementar o 

conselho, “tirá-lo do papel”, até o final de seu mandato. Com a gestão política seguinte, 

Prefeito Raymundo Tarcisio Delgado (1983-1989), cinco anos após as primeiras discussões 

dobre a criação do conselho, começa a haver uma mobilização para sua implementação, em 

1983 estruturando-se com participação da sociedade civil através das Sociedades Pró-

Melhoramento dos Bairros (associações que já existiam desde 1957 em Juiz de Fora)245. 

 Em 1986 passa a fazer parte do conselho a primeira organização ambientalista de 

Juiz de Fora, Associação Juizforana de Defesa do Ambiente- AJUDA, que encaminhou à 

coordenadoria do Meio Ambiente do então Ministério da Justiça em Brasília e aos novos 

Constituintes, uma carta enumerando cerca de treze sugestões para melhorar o trato com o 

Meio Ambiente nos municípios e nos demais entes da federação246. Num outro momento, 

houve a participação forte da UFJF, onde foram organizadas dezoito propostas durante um 

evento na “Semana do Meio Ambiente” nos dias 02 a 05 de junho de 1986. Essas propostas 

                                                           
243 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, Arquivo Histórico. Processo 5511/80 – 1º e 2º 
VOLUME, ANO DE 1980 – Secretaria Municipal de Administração, Arquivo Histórico da Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora, 2006. 
244 Conforme dispõe os artigos 7º e 8º da Lei 5886/80, modificada pela Lei 6.416/83:  
Art.7º - O COMDEMA-JF, como órgão de assessoria, ficará vinculado à Secretaria do Governo. 
Art. 8º - O COMDEMA-JF compor-se-á de 3 a 9 membros de nomeação por ato do Prefeito Municipal, sendo 
um de sua livre escolha e os demais propostos em lista tríplice pelas entidades representativas da comunidade.   
245 COIMBRA, Audrey de Souza e FERNANDES, Adriano de Amorim. Sujeitos Coletivos e Educação 
Ambiental: O papel das ONGs Ambientalistas de Juiz de Fora no Conselho Municipal de Meio Ambiente – 
COMDEMA-JF. 2005, 135f. ( Monografia de Pós-graduação latu sensu em Educação Ambiental). 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2005. p.69 
246 CUNHA, Eledonio M. Carta de Sugestões Ambientais para a Constituinte. Juiz de Fora, 08 de maio de 
1986. In. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, Arquivo Histórico, Juiz de Fora, 2006. 
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deveriam ser implementadas pelo poder público, através do conselho municipal de meio 

ambiente. Esse evento deu forças para que o conselho começasse a operar247.  

 Os problemas de degradação ambiental no município ganham significativa 

visibilidade no ano de 1987 com o principal rio da cidade o “Paraibuna” sofrendo intensa 

contaminação advinda de seus afluentes. Merece destaque o Córrego do Tapera, que 

atravessava os vales dos bairros Bandeirantes, Santa Terezinha e Bom Clima, onde 

malharias, oficinas e laticínios derramavam cotidianamente todos os seus dejetos 

diretamente sobre o córrego que logo se encontrava com o rio. Diante dessa situação 

demandava-se através do conselho medidas suficientes para solucionar os problemas. 

Entretanto, sem que houvesse nenhuma iniciativa já que o conselho era completamente 

vinculado ao chefe do executivo e as suas amarras políticas, não operando no sentido de 

fiscalizar, punir ou conscientizar para uma relação menos degradante com o meio. Durante 

esse ano o conselho se reuniu treze vezes e já possuía dezesseis conselheiros248. 

 Durante os anos posteriores nada se destacou com relação ao conselho, encerrando-

se dois mandatos de prefeitos (Carlos Alberto Bejani – 1989 a 1992; e Custódio Antonio de 

Mattos – 1993 a 1996), sem nada que chamasse a atenção. Na gestão do próximo prefeito, 

iniciada em 1997, o conselho volta a ser destaque com a reforma e criação da Gestão 

Ambiental de Juiz de Fora visando integrar o Sistema Nacional de Meio Ambiente em 1998 

e 1999.                     

Apesar de quase três décadas de existência, o Conselho Municipal de Meio Ambiente 

– COMDEMA-JF, não se apresentou como um foro importante de debates socioambientais 

durante a maior parte de sua história. A própria sociedade civil não lhe atribuía grande 

importância (embora conste sua participação), pois o mesmo era um órgão meramente 

consultivo, que se reunia pouco e não possuía influência significativa nas decisões políticas. 

O conselho foi criado pela Lei 5.856, de 05 de setembro de 1980, sua instituição original lhe 

atribuía competência de um órgão colegiado e consultivo. Após praticamente vinte anos o 

COMDEMA foi reestruturado e passou a ter também caráter normativo e deliberativo, 

                                                           
247

 ACÁCIO, Wilson guilherme. Relação dos temas tirados na semana do meio ambiente, realizada pela 
UFJF no período de 02 a 05 de junho/86, e que poderão ser executados pelo CODEMA. Juiz de Fora, 
junho de 1986. In: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, Arquivo Histórico da Cidade. Juiz de 
Fora,  2006. 
248

 COIMBRA, Audrey de Souza e FERNANDES, Adriano de Amorim. Op cit. p. 73 
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através da Lei 9.680, de 20 de dezembro de 1999. Como o órgão passou a ser paritário, a 

presença da sociedade civil se intensificou e sua importância foi redimensionada.  

Naquele momento político, final da década de 1990, Juiz de Fora já apresentava as 

diretrizes para a gestão ambiental através da Agenda 21 local e também já almejava o 

convênio de cooperação técnica e administrativa com a SEMAD para realizar essa gestão de 

forma ampla. Assim, toda a produção legislativa ambiental foi sendo direcionada para 

atender a Deliberação Normativa COPAM 29/98. Conforme observado, essa DN estabeleceu 

que os conselhos municipais deveriam ser deliberativos e paritários entre as representações 

governamentais e não-governamentais, de forma que os representantes da sociedade civil 

fossem escolhidos por ela mesma. O convênio com o Governo do Estado de Minas Gerais 

foi firmado posteriormente em 22 de janeiro de 2002.  

No ano seguinte à criação da Lei 9.680/99 o conselho foi regulamentado pelo decreto 

6728/00. Até então os órgãos municipais responsáveis pelas questões relativas ao meio 

ambiente eram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE – órgão central – e o 

Departamento de Política e Desenvolvimento Sustentável - DEPAD – órgão executivo – 

ambos diretamente vinculados à prefeitura. No final do ano de 2000 e início de 2001 o 

conselho passou a operar, empossando seus membros e reunindo-se para exercer suas 

atribuições, com determinada freqüência a partir do ano de 2001. Durante esse período o 

mesmo funcionava ainda de forma incipiente, não possuindo um órgão específico de apoio, 

com pouca autonomia e pouca infra-estrutura. 

 No ano de 2000 é editada a primeira Deliberação Normativa, que versou sobre o 

Regimento Interno – algo do tipo pré-formatado ou pré-estabelecido, sem discussões no 

conselho. No ano de 2001, quando começaram efetivamente as reuniões, houveram alguns 

processos de licenciamento operados por três câmaras técnicas249 e foram editadas sete 

Deliberações Normativas, uma delas modificando o Regimento Interno – desta vez com a 

discussão dos conselheiros. Desde o começo houve a participação intensa da sociedade civil 

que também construía o conselho conjuntamente com a administração local. Havia certa 

abertura por parte do poder público para isso, sendo que participavam os atores da sociedade 

civil de maior expressão na luta ambientalista do município, assim como o meio acadêmico 

                                                           
249 Câmara Especializada de Atividades Industriais e Minerarias, Câmara Especializada de Atividades 
Agrossilvopastoris e Biodiversidade e Câmara Especializada de Recursos Hidrográficos e Infra Estrutura. 
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também se fazia presente. Essa abertura permitia que o conselho, desde seu início, 

transparecesse os casos mais conflituosos, que inclusive envolviam a própria prefeitura. 

No ano de 2002, conforme visto, houve uma importante reforma administrativa 

municipal através da Lei 10.000/01 e 10.001/01250, com destacada participação dos 

conselheiros do COMDEMA e segmentos sociais nas discussões de elaboração dessas leis. 

A gestão ambiental deixou ser atrelada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

passando a ter como órgão central a Secretária de Saúde Saneamento e Desenvolvimento 

Ambiental – SSSDA. Ainda não existia a autarquia AGENDA-JF, funcionando o mesmo 

órgão executivo DEPAD. Com a nova secretaria foi editado um outro decreto para o 

COMDEMA, o de nº 7594/02, que trouxe algumas mudanças adaptativas e corretivas, com 

destaque para a ampliação e modificação das câmaras especializadas251. Nesse ano, o 

COMDEMA se fortaleceu e passou a reunir-se significativamente mais do que no ano 

anterior – praticamente toda semana. Houveram muitos pedidos de licenciamento, cerca de 

cinqüenta – a maioria loteamentos, seguido de atividades minerárias e industriais – quase na 

totalidade aprovados num ano marcado pela condescendência e consensos (que desde então 

passam a ser característica substancial do funcionamento do conselho) 252. Cabe ressaltar 

que neste ano emergiam também as discussões sobre um dos conflitos ambientais mais 

marcantes da cidade e do conselho: as Estações de Radio Base das operadoras de telefonia 

celular.  

No ano de 2003 a gestão ambiental municipal é novamente redimensionanda e segue 

caminhando para sua consolidação. É criado através da Lei 10.467/03 o “novo” órgão 

executivo da gestão ambiental, a autarquia253 AGENDA-JF, que no curso desse ano e do 

                                                           
250 “Dispõe sobre a Organização e Estruturação do Poder Executivo do Município de Juiz de Fora, fixa 
princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências”.  
251 Passaram a ser: Câmara de Política e Educação Ambiental, Câmara de Atividades Industriais e Minerarias, 
Câmara de Atividades Agrossilvopastoris, Câmara de Atividades de Infra-Estrutura e Saneamento Básico, 
Câmara de Proteção da Biodiversidade e dos Recursos Hidrográficos 
252 Hipótese sustentada pela análise das Atas das reuniões ordinárias do COMDEMA  (18º e 19º) que 
ocorreram em dois de junho e seis de agosto de 2002. 
253 A escolha por uma autarquia e não uma fundação conforme previsto no artigo 95 da Lei 10.000/01 é 
fundamentada pelo então Prefeito Tarcísio Delgado em um documento encaminhado ao Presidente da Câmara 
Municipal, com a minuta da lei e o projeto de implantação do órgão, para apreciação e aprovação, dizendo o 
seguinte:  “Observa-se que a opção pela modalidade autárquica, em lugar da forma fundacional, permite 
evitar desnecessárias discussões hermenêuticas relacionadas com a subsistência ou não das fundações de 
Direito Público diante dos artigos 41, 44, 62, 2.031, 2.032 e 2.033 do Novo Código Civil, em vigor a partir de 
11 de janeiro de 2003. Do ponto de vista prático, não há diferenças relevantes entre as duas espécies de 
entidade – ambas de Direito Público, condição importante para o desempenho das funções de jus imperii 
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seguinte, foi se instalando em sede própria, contratando mão de obra especializada e 

começando a operar nos conformes legais (com modificações posteriores). A organização do 

Sistema Municipal de Meio Ambiente caminhou institucionalmente em direção a uma 

atuação mais autônoma e mais capacitada na gestão ambiental, suprindo, no curso do tempo 

e em parte, a deficiência da equipe técnica especializada e multidisciplinar. 

Nesse mesmo ano, ainda antes da edição da Lei que criou a autarquia, o Conselho é 

novamente reestruturado, ampliando significativamente suas representações quantitativa e 

qualitativamente. Sendo os membros do poder público compostos por indicação e os da 

sociedade civil eleitos, conforme dispõe a lei. Houve também uma melhora na estrutura das 

reuniões, embora ainda não gozasse de um local próprio, sendo emprestado de outro 

departamento da prefeitura. Com o fortalecimento institucional e social, a partir da 

AGENDA-JF e com as novas representações respectivamente, o conselho atinge um grau 

ainda mais alto de consolidação e respeitabilidade. A atuação do conselho era ampla e 

freqüente, houve neste ano trinta e duas reuniões ordinárias e dezesseis extraordinárias. 

Muitos temas transversais, assuntos pertinentes, palestras, denuncias etc., que já se inseriam 

nas discussões desde 2002, passaram a ser parte indissociável do funcionamento do conselho 

em 2003. Os conflitos eram razoavelmente explicitados e a presença e a participação da 

população tornava-se freqüente gradativamente. Em 2003, o conselho já era uma realidade 

de esfera pública discursiva com reflexos inegáveis na sociedade do município, cuja 

construção foi indissociável da participação da sociedade civil, tão importante quanto seus 

aspectos legais/institucionais.           

   Nos anos seguintes, com o conselho já bastante consolidado no município, as 

modificações foram se dando mais no sentido de se aprimorar e aperfeiçoar a 

operacionalidade do mesmo e otimizar seus resultados. No ano de 2004 e 2005, com a 

AGENDA-JF já estruturada o conselho passou a funcionar no mesmo espaço em que 

funcionava o Conselho de Saúde, dispondo de uma razoável estrutura: um espaço amplo, 

gravadores e microfones para as reuniões, mesa própria para os conselheiros e cadeiras para 

a platéia, sempre que necessário eram disponibilizados computadores e projetores para 

                                                                                                                                                                                   
conaturais à fiscalização e à defesa do meio ambiente”. DELGADO, Tarcísio IN. Mensagem do Executivo 
para o Sr. Presidente da Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora. Juiz de Fora 2003 (acesso ao ofício digital, 
sem data e sem número).  
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apresentações. Porém, por distar razoavelmente da sede da Agenda, nos casos em que 

durante uma reunião surgisse a necessidade de um projetor ou de consultar algum processo, 

de imediato não havia como buscá-los, sendo necessário realizar outra reunião para a 

discussão. No ano de 2006, com a mudança de endereço da AGENDA-JF para um local 

mais amplo – tamanha era a demanda que o local anterior não comportava mais – o 

COMDEMA ganhou um espaço próprio, ainda mais amplo e muito melhor equipado do que 

o do Conselho de Saúde – o espaço que atualmente funciona o COMDEMA ao lado da sede 

da Agenda. É importante ressaltar que em cada mudança houve a participação dos 

conselheiros não apenas no sentido de referendar as decisões do executivo, mas de construir 

conjuntamente as decisões, através do discurso argumentativo na busca de se elucidar o que 

seria o “melhor” para a gestão do meio ambiente na cidade – ora criticando ou discordando 

de pontos, ora endossando as propostas.  

 Como os mandatos são revogáveis e com dois anos de duração, a cada final de 

mandato o conselho cria grupos de trabalho, ou implementa discussões para que os 

conselheiros avaliem o desempenho do órgão, confiram a participação dos segmentos e 

estudem possíveis reestruturações de câmaras técnicas e da composição. No final de um ano 

de funcionamento a todo vapor e de grandes polêmicas e embates entre os diferentes 

segmentos de interesses, 2004 encerrou-se com as discussões sobre a reestruturação do 

COMDEMA em suas câmaras e representações. Houve uma troca intensa de e-mails com 

muitas sugestões no intuito de reduzir as câmaras técnicas e algumas no sentido de se 

modificar as representações254, posteriormente levadas para discussão no conselho como  

algo que deveria ser realizado antes das eleições/indicações do ano posterior. Cabe ressaltar 

que após essas discussões chegou-se à conclusão de que as ONGs, além da plenária, 

deveriam ocupar as câmaras estratégicas ligados aos setores produtivos e não apenas à 

proteção de biodiversidade e à Política e Educação Ambiental. 

O final do ano de 2004 coincidia com as eleições municipais e o até então Prefeito 

Tarcisio Delgado, após oito anos de mandato, é substituído pelo atual, Carlos Alberto 

Bejani. A mudança de gestão e a posse do novo Prefeito se deram, normalmente, em janeiro 

de 2005. Embora o COMDEMA já tivesse aprovado a proposta de calendário para o 

                                                           
254

 Destaca-se uma discussão fomentada sobre a ampliação da representação dos segmentos ligados a categoria 
profissional dos engenheiros que passariam a ocupar o lugar de uma das ONGs. A resposta foi tão imediata e 
consistente por parte das ONGs que o assunto não teve continuidade.  
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próximo ano, marcando o inicio das reuniões para fevereiro de 2005, após o recesso de 

janeiro, o calendário não foi cumprido, o conselho subitamente parou de operar, ou melhor, 

não retornou. Como inúmeras discussões e processos haviam ficado pendentes, houve certa 

desconfiança e inconformação por parte de alguns conselheiros dado o obscurantismo do 

acontecimento, que acabou não sendo suficientemente esclarecido. As licenças passaram a 

ser concedidas ad referendum enquanto a situação não se normalizava.  

Havia rumores de que a nova administração não via com bons olhos a forma como a 

gestão ambiental havia se consolidado no município, levando certo tempo para concebê-la e 

para se adaptar a ela. Entretanto, não foi imposta nenhuma mudança ao Sistema Municipal 

de Meio Ambiente, talvez porque a estrutura já estivesse consolidada na sociedade e por sua 

arquitetura ser sustentada por leis, o que a torna rígida e demandaria necessariamente 

atuação conjunta e articulada com quase todo o legislativo, também recém empossados. Isso, 

provavelmente, tornaria uma tarefa politicamente muito complexa qualquer tentativa de 

mudança no SISMAD. 

Em junho de 2005 o conselho retoma suas atividades com três reuniões da plenária 

seguidas nesse mesmo mês. Rapidamente é editada uma Deliberação Normativa – fruto das 

discussões anteriores – que modifica sua composição, empossando novas representações; e 

modifica também suas câmaras técnicas que passam a ser: Câmara de Gestão Educação e 

Política Ambiental – GEPA, Câmara de Proteção dos Recursos Naturais e da Biodiversidade 

– CPRNB, Câmara de Atividades Industriais e Tecnológicas – CAIT e Câmara de 

Atividades de Infraestrutura  e Saneamento – CAIS. As mudanças instituídas permaneceram 

inalteradas. No mesmo ano é Criado o Comitê de Bacia Hidrográfico dos Afluentes 

Mineiros do Rio Preto e Rio Paraibuna, pelo governo de Minas Gerais, que passou a ser 

responsável pelas atividades e pelas questões que envolvem recursos hídricos.       

 Com a nova administração, apesar de a estrutura permanecer a mesma, ocorreram 

reflexos nítidos na operação do conselho e da AGENDA-JF. Ficou explicitado um dos 

pontos mais frágeis da gestão ambiental do município: o fato da superintendência da 

autarquia, ou seja, o cargo máximo da AGENDA-JF, ser de indicação do prefeito como 

cargo de confiança. Isso refletiu substancialmente num controle e direcionamento, não 

evidenciado por si só, mas que redundou em mecanismos que possibilitam a prevalência de 

interesses encampados pelo executivo, que não correspondem às aspirações de 
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funcionamento democrático do espaço público e do cumprimento da legislação ambiental (o 

que será analisado nos estudos de caso). Com a nova gestão em apenas dois anos a 

superintendência foi ocupada por quatro pessoas distintas, indicadas pelo prefeito.  

   O presente estudo se debruça principalmente nos anos de 2004, 2005 e 2006, na 

tentativa de se aferir o “comportamento do conselho” no momento em que interesses 

conflituosos estão em jogo e desta forma captar um funcionamento subliminar desse espaço 

que pela mera análise da estrutura legal e funcional não se evidenciaria. Mas antes é 

necessário compreender sua estrutura e seus aspectos formais que passo a descrever no 

formato atual, conforme o último decreto que o regulamentou, o de nº. 8817 de 2006, que 

revogou os anteriores. Durante os últimos anos, muitos foram os conflitos, as discussões, as 

deliberações e as normatizações dentro desse espaço que se tornou o mais importante foro de 

debates e construção do pacto sócio-político-ambiental do município. Cabe reforçar que 

tanto a construção dessa esfera pública discursiva local, quanto a sua operacionalidade é 

indissociável da participação pluralista da sociedade, exaltando uma aproximação da 

perspectiva democrática habermasiana que, com as devidas correções e complementações, 

torna-se um importante instrumento para sua compreensão.   

 

   3.2 - Estrutura e Forma 

 

O COMDEMA é o órgão colegiado, decisório, consultivo, deliberativo, normativo e 

recursal do Sistema Municipal de Meio Ambiente de Juiz de Fora.  Sua finalidade é 

deliberar sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras 

medidas de caráter operacional, para preservação e conservação do meio ambiente. i. e. 

todas as atividades, ações e políticas que de alguma forma afetam, alteram ou comprometem 

o equilíbrio ambiental, o uso sustentável ou os direitos difusos ligados ao meio ambiente, 

devem ser apreciados e decididos nesse espaço discursivo, quando de sua competência. O 

conselho também delibera como se dá a aplicação de suas determinações pelo Órgão Central 

do SISMAD (SSSMA) e por meio das entidades a ele vinculadas (AGENDA-JF), o que 

traduz a posição efetivamente decisória do conselho dentro do sistema.  

 

 



 229

Conforme o organograma: 

 

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora. 

Dentre suas competências merecem destaque: a definição de áreas em que a ação do 

governo municipal relativa à qualidade ambiental deve ser prioritária; a competência para 

analisar, orientar e licenciar a implantação e a operação de atividade potencialmente 

degradadora do meio ambiente, determinando, conforme o caso, a relocalização, a suspensão 

ou o encerramento dessas atividades, podendo inclusive aplicar penalidades ou determinar 

ações para o exercício do poder de polícia administrativa (não possuindo esse poder em si); 

discutir e propor programas de fomento à pesquisa aplicada à área ambiental etc. Estas 

atribuições, entre outras, expõem o alto grau de “poder de ação” conferido ao conselho 

através de garantias legais. 

Embora a estrutura do conselho enseje uma subordinação ao poder público, no que se 

refere à estrutura física, monetária, administrativa, equipamentos e organização, expondo 

certa limitação à sua autonomia, é fato que o mesmo caminha para atender suas finalidades e 

otimizar seus resultados. Isto é observado nas reestruturações internas (autonomia para 

estabelecer o regimento interno), nas modificações constantes do decreto que o regulamenta 

(por outros decretos – 6729/00, 7594/02, 8061/03 e 8817/06) e na edição de Deliberações 

Normativas para corrigir e aprimorar seu desempenho, no sentido de ampliar sua 
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independência e atender às demandas sociais referentes à sua competência. Esses avanços se 

deram em grande parte não apenas por sugestões e pressões advindas da sociedade civil e 

dos próprios conselheiros, mas com a participação ativa dos mesmos.   

Por outro lado não se pode negar que as amarras institucionais operam como algo 

que cerceia a autonomia funcional do conselho e, sobretudo da Agenda-JF. Considerando 

alguns pontos como: a indicação do superintendente da autarquia, que por sua vez é o 

Secretário Executivo do COMDEMA, cujo presidente é o Secretário da SSSD, outro nome 

diretamente indicado pelo prefeito. Isso enseja que na realidade, na mesma medida em que 

se abria a gestão ambiental para participação efetiva da sociedade civil, por pressão da 

própria sociedade organizada, criavam-se mecanismos para assegurar que o controle não 

seria entregue irrestritamente – cedia-se, mas num jogo de perdas e ganhos. Embora, por si 

só, presidir o conselho ou estar à frente da autarquia não assegure controle sobre as 

discussões/decisões – a forma como o espaço se constituiu impede que isso ocorra – pode 

haver uma influencia direta na forma como as informações chegarão ao conselho (pareceres, 

processos etc.), influenciando indiretamente as decisões.  

A gestão financeira do COMDEMA é realizada pela AGENDA-JF, toda receita 

arrecadada com os licenciamentos, multas, ICMS – Ecológico, taxas etc. é destinada ao 

Fundo Municipal de Meio Ambiente e gerido pela autarquia e repassado ao conselho apenas 

o necessário para sua manutenção, já que o mesmo não goza um quadro pessoal próprio, 

todos os funcionários estão vinculados à AGENDA-JF . Segundo um funcionário 

responsável pela administração financeira, o valor arrecadado, se não fosse pela deficiência 

fiscalizatória e pela procrastinação constante no pagamento das multas, já seria suficiente 

para a gestão auto-sustentada do órgão, não sendo necessários repasses por parte da 

Prefeitura. Atingir esse status mostrou-se possível, restando tão somente necessária 

competência e vontade política na gestão desse órgão da administração indireta.                          

  Na composição do COMDEMA de 2005 até maio de 2007 – plenário e câmaras 

especializadas – dentro de uma paridade estabelecida entre poder público e sociedade civil, 

conforme as disposições legais, seu Regimento Interno e a Deliberação Normativa 

COMDEMA nº 21/2005 (que entrou em vigor em 13 de julho de 2005), é exposta uma 

realidade de 32 representações titulares, sendo que 24 ocupam assento na plenária, instância 
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máxima deliberativa do conselho255 e 08 são avulsos, exercendo voto apenas nas Câmaras 

Técnicas Especializadas.  

 O quadro abaixo segue ilustrando a composição do Comdema (Titulares e 

Suplentes) em cada segmento representativo, na composição das Câmaras Técnicas e do 

Plenário256:   

 Representante CGEPA CAIS CPRNB CAIT 
Plenário SSSDA/AGENDA JF •          

PGM       •    

SPS • •       
Delegacia M. Ambiente          • 
SPGE •       • 
SPU    •       
IEF       •    
Câmara Municipal • •       

UFJF •       • 

                                                           
255 Destaca-se a totalidade do Plenário, que é composto, dentre órgãos e entidades, por: Presidente, Secretário 
da Secretaria de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento Ambiental e Superintendente da Agência de Gestão 
Ambiental – Agenda JF como suplente, (determinação legal);  e representantes: da Procuradoria Geral do 
Município - PGM; da Secretaria de Política Social; da Delegacia Adjunta de Meio Ambiente; da Secretaria de 
Planejamento e Gestão Estratégica; da Secretaria de Política Urbana; do Instituto Estadual de Florestas – IEF; 
da Câmara de Vereadores Municipal; da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF; do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-Ibama; da Policia Militar Ambiental; da Companhia 
de Saneamento Municipal-Cesama; da Classe dos Advogados; da Classe das Escolas Particulares; da Classe 
das Comunidades Científicas; de Organizações Não Governamentais, com duas representações; das 
Associações de Bairros; da Classe das Industrias; da Classe de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Geólogos 
e Geógrafos; da Classe de Agricultura; da Classe dos Biólogos e das Associações do Comércio. 
256 Legenda 
1 – Câmaras técnicas: 
CAIT – Câmara de Atividades Industriais e Tecnológicas; 
CAIS - Câmara de Atividades de Infra-Estrutura e Saneamento; 
CPRNB – Câmara de Proteção aos Recursos Naturais e a Biodiversidade;  
CGEPA – Câmara de Gestão, Educação e Política Ambiental.   
2 – Entidades: 
SSSDA – Secretária de Saúde Saneamento e Desenvolvimento Ambiental 
PGM – Procuradoria Geral do Município 
SPS – Secretaria de Política Social 
SPGE – Secretaria de Planejamento e Gestão estratégica 
SPU – Secretaria de política Urbana  
IEF – Instituto Estadual de Florestas 
UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora 
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
CESAMA – Companhia de Saneamento Municipal 
AMA-JF – Associação para o Meio Ambiente de Juiz de Fora 
PREA – Programa de Educação Ambiental 
IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil 
EMPAV – Empresa Municipal de Pavimentação Urbana 
DEMLURB – Departamento Municipal de Limpeza Urbana 
CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais 
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IBAMA       •    
PM Meio Ambiente       •    
CESAMA    •       
Poder Público ↑ -  Sociedade Civil ↓ 
Ordem dos Advogados do Brasil • •       
Universidades Particulares •    •    

Ass. de Tecnólogos/comunidade 
Científica 

         • 

AMA - JF • •       
Ass. de Bairros •          
Ass. de Indústria          • 
Sind. Engenheiros/SENGE    •       
Ass. de Agricultura       •    
Ass. de Biólogos       •    
Ass. de Comércio       •    

PREA •       • 
IAB    •       

Avulsos Presidentes - Câmaras •          

DEMLURB • •       
Promotoria Saúde          • 

CEMIG          • 
 Poder Público ↑ -  Sociedade Civil ↓ 
Sind. Das Malharias          • 
Clube de Engenharia •       • 
Ass. de Químicos    •       
Soc. Prot. Animais       •    

 
 As Câmaras Especializadas do COMDEMA são órgãos paritários, deliberativos e 

normativos, encarregados de analisar e compatibilizar planos, projetos e atividades de 

proteção ambiental com as normas que regem a espécie. No âmbito de sua competência são: 

Câmara de Gestão, Educação e Política Ambiental- CGEPA; Câmara Especializada de 

Atividades de Infra-estrutura e Saneamento- CAIS; Câmara de Proteção aos Recursos 

Naturais e a Biodiversidade – CPRNB;  Câmara de Atividades Industriais e Tecnológicas- 

CAIT.Cada qual composta por um determinado número de conselheiros.  

A atividade das câmaras é basicamente a de analisar os processos e assuntos 

pertinentes à suas especificidades, por exemplo, se algo diz respeito à tecnologia deve ser 

apreciado pela CAIT; se envolve ocupação do solo e construção cabe a CAIS analisar; 

agora, se envolve assuntos pertinentes a duas câmaras pode haver reuniões conjuntas como 

no caso em que um determinado loteamento intervir em APP, ou ensejar resultados 
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negativos para biodiversidade, deverá ser analisado primeiramente pela CPRNB e 

posteriormente pela CAIS ou conjuntamente. 

 Caso haja discordância em determinada decisão prolatada por uma das câmara, por 

decisão conjunta de câmaras ou do plenário em decisão original, cabe recurso ao plenário do 

COMDEMA. Para tanto é necessário assinatura de cinco membros do plenário (não 

mencionando se são titulares ou suplentes, portanto cabendo interpretação extensiva) em 

petição que deverá ser entregue até o oitavo dia após a publicação da decisão anterior, 

conforme o Regimento Interno do COMDEMA (DN 01/00). Recordando também que 

qualquer interessado que seja parte num processo avaliado no COMDEMA, pode requerer 

reapreciação pela plenária em grau de recurso 257.  

Também são freqüentes os pedidos de “vista”, que retiram o processo de pauta para 

serem analisados pelo conselheiro interessado ou grupo de conselheiros, retornando à pauta 

no mês seguinte (costumeiramente na próxima reunião) com o(s) parecer(es) do(s) 

relator(es). Quando há o pedido de vista o processo fica sobre a responsabilidade do(s) 

conselheiro(s) que a solicitou(taram), geralmente para uma análise mais acurada ou por 

estratégia no discurso, seguindo com a leitura de seu parecer na reunião258.    

Outro ponto de suma importância para o funcionamento do conselho são as 

deliberações normativas. Pode-se dizer que essas deliberações, construídas com base nas 

legislações federais, estaduais e municipais, produzem um duplo efeito no conselho: de um 

lado o efeito educativo e do outro o vinculativo. No aspecto educativo essas deliberações 

proporcionam aos conselheiros um maior aprofundamento e conhecimento da legislação 

                                                           
257 “Art. 42 - O Plenário do COMDEMA reexaminará os pedidos de licenciamento, em grau de recurso, 
desde que efetivados no prazo de oito dias, a partir da publicação da decisão anterior da Câmara 
Especializada competente. 
 § 1º - O recurso será interposto mediante requerimento subscrito pela parte interessada ou por, 
pelo menos, 5 (cinco) membros do Plenário do COMDEMA. 
 § 2º - Na hipótese do recurso interposto pelos Conselheiros a Câmara deverá manifestar-se, 
admitida à reconsideração da decisão recorrida.” 
 
258“Art. 32 - É facultado a qualquer membro do Plenário requerer vista, devidamente justificada, por prazo 
fixado pelo Presidente, não superior ao prazo concedido ao relator, de matéria ainda não julgada, ou ainda, 
solicitar a retirada de pauta, de matéria de sua autoria. 
 § 1º - Quando mais de um membro do Plenário pedir vista, o prazo deverá ser utilizado 
conjuntamente pelos mesmos. 
 § 2º - A matéria retirada para vista ou por iniciativa de seu autor, deverá ser entregue à Secretaria 
Executiva acompanhada do parecer, e colocada em pauta, e reapresentada na reunião seguinte, com o 
parecer, para decisão do Conselho, não podendo ser retirado novamente para vistas. 
 § 3º - O prazo para vista a que se refere este artigo poderá ser alterado por decisão do Plenário”  
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ambiental e das questões ambientais, pois as mesmas emergem de amplas discussões e 

debates técnicos e científicos. Por outro lado vinculam o conselho ao seu cumprimento, 

tornando mais complexa a tarefa de flexibilizar as próprias normas ou fazer com que passem 

despercebidas em determinadas situações. É como se trouxesse a lei para dentro do conselho 

que passa a regulamentá-la, criando condições adequadas à realidade local para o seu 

cumprimento. Lembrando, claro, que as deliberações normativas não podem ser mais 

permissíveis/amplas do que as leis, apenas podendo restringir ou criar condições para sua 

aplicabilidade. 

Cabe ressaltar que o processo discursivo de elaboração e implementação de uma DN 

é bastante democrático e participativo. Não apenas os conselheiros e os seus segmentos 

representativos participam das discussões. É comum assistir empreendedores e outros 

possíveis afetados participando também das discussões, o que faz estas desempenharem um 

papel importante de conscientização na sociedade também. O COMDEMA possuía até julho 

de 2007 28 Deliberações Normativas versando sobre distintos assuntos cuja lista segue na 

tabela abaixo: 

DN 

28/2006 

Altera a Deliberação Normativa Comdema nº 01 de 18 de dezembro de 2000, que Estabelece o 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Juiz de Fora- COMDEMA. 

DN 

27/2006 

Dispõe sobre normas específicas para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde Simplificado – PGRSS Simplificado e dá outras providências. 

DN 

26/2006 

Dispõe sobre normas específicas para licenciamento ambiental das Estações de 

Telecomunicações de transmissão de rádio, televisão, telefonia, telecomunicação em geral e 

outros equipamentos transmissores de radiação eletromagnética não-ionizante e dá outras 

providências. 

DN 

25/2006 

Dispõe sobre a aplicação, em caráter subsidiário, das legislações estadual e federal aos 

procedimentos de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental no município de Juiz 

de Fora e dá outras providências.  

DN 

24/2006 

Altera dispositivos da Deliberação Normativa Comdema 01/2001, de 06 de fevereiro de 2001. 

DN 

23/2005 

Dispõe sobre plantio, poda, transplante, corte e supressão de árvores situadas em bens públicos 

e em propriedades particulares sediadas na área urbana do Município. 

DN 

22/2005 

Dispõe sobre normas específicas para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde Simplificado - PGRSS Simplificado e dá outras providências. 

DN 

21/2005 

Estabelece a nova composição do Plenário e das Câmaras Especializadas do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente de Juiz de Fora - COMDEMA. 
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DN 

20/2004 

Prorroga os prazos para efetivação do cadastro de estabelecimentos de saúde e de apresentação 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, e dá outras 

providências. 

DN 

19/2004 

Dispõe sobre autorizações para intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) na 

Zona Urbana do Município de Juiz de Fora e dá outras providências 

DN 

18/2004 

Prorroga o prazo para apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde - PGRSS estabelecido na Deliberação Normativa COMDEMA nº 15/2003, e dá outras 

providências. 

DN 

17/2003 

Dispõe sobre normas específicas para licenciamento ambiental para a atividade de 

movimentação de terra e afins e dá outras providências.  

DN 

16/2003 

Dispõe sobre as normas específicas para o Controle da Poluição Veicular e dá outras 

providências. 

DN 

15/2003 

Institui obrigatoriedade do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e contém 

outras providências." 

DN 

14/2003  

Dispõe sobre normas específicas para Licenciamento Ambiental Simplificado e dá outras 

providências. 

DN 

13/2003 

Estabelece a composição das Câmaras Especializadas do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente de Juiz de Fora - COMDEMA. 

DN 

12/2003 

Estabelece a composição das Câmaras Especializadas do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente de Juiz de Fora - COMDEMA. 

DN 

11/2002 

Estabelece normas e procedimentos relativos aos Projetos de Recuperação Florestal nos 

parcelamentos do solo a serem licenciados pelo COMDEMA. 

DN 

10/2002 

Estabelece normas e procedimentos relativos aos projetos de Arborização de Vias dos 

loteamentos a receberem licenciamento ambiental pelo COMDEMA. 

DN 

09/2002 

Dispõe sobre normas específicas para licenciamento ambiental das Estações Rádio Base 

(ERBs) e equipamentos afins e dá outras providências. 

DN 

08/2002  

Delega competência para deliberar sobre licenciamento ambiental às Câmaras Especializadas e 

dá outras providências 

DN 

07/2001 

Estabelece a composição das câmaras especializadas do Comdema 

DN 

06/2001 

Dispõe sobre a publicação do pedido da concessão e renovação de licenças ambientais 

DN 

05/2001 

Dispõe sobre plantio, poda, transplante, corte e supressão de árvores situadas em logradouros 

públicos e em propriedades particulares 

DN 

04/2001 

Estabelece normas e procedimentos relativos ao licenciamento ambiental de parcelamentos 

urbanos caracterizados como loteamentos, conforme definido na lei de parcelamento do solo 

DN Altera o regimento interno do Comdema 
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03/2001   

DN 

02/2001 

Anexos 

Estabelece normas para o licenciamento ambiental de atividades de mineração , de areia, saibro, 

argila e cascalho 

DN 

01/2001 

Parâmetros de lançamento e sobre monitoramento dos efluentes de postos de combustíveis, 

oficinas mecânicas, garagens de veículos, lava-jatos, metalúrgicas e outras fontes geradoras 

DN 

01/2000 

Regimento interno do Comdema 

 

                  

3.3 – Sobre os Conselheiros 

 

 3.3.1 – Representatividade e discussões 

 Conforme observado os segmentos representativos são variados, mas com ligações 

estreitas com a temática, comportando um número expressivo de representações 

estabelecidas numa paridade numérica entre sociedade civil e poder público. Por uma 

análise quantitativa dos segmentos presentes até maio de 2007, fragmentando-os de acordo 

com áreas de atuação e interesse para o melhor entendimento, constata-se a seguinte relação:  

a) Os setores ambientais: 1 - da sociedade civil: 2 ONGs ambientalistas (AMA-JF e 

PREA – apenas as duas a partir de 2006), anteriormente eram quatro que se 

revezavam entre a titularidade e a suplência (PEGASUS e Planeta Vida – 

organizações também atuantes até 2004 e Brasil Verde e Salvaterra, até 2005 como 

suplentes da AMA e PREA); 1 Sociedade Protetora dos Animais. Total (3). 2 - do 

Poder Público: 1 Federal (IBAMA); 3 estadual (Polícia Militar de Meio Ambiente, 

Delegacia de Meio Ambiente e Instituto Estadual de Floresta – IEF);  4 municipais 

(Agenda-JF, SSSDA, CESAMA e DEMLURB). Total (6) 

b) Os Setores sociais: 1 - da sociedade civil: 1 associação de bairros (Sociedade Pró – 

melhoramento de Bairro – SPM) e 1 Classe dos advogados/Ordem dos Advogados 

do Brasil. Total (2). 2 - do Poder Público: 0 federal, 1 estadual (Promotoria de saúde) 

e; 3 municipais (SPS, PGM e Câmara municipal). Total (4)    

c) Os setores acadêmicos: 1 - da sociedade civil: 4 associações de classes ligadas 

especificamente às questões ambientais e acadêmicas (Ass. dos Biólogos, Ass. dos 

Químicos, Ass. dos Tecnólogos e Comunidade Científica); 1 representação das 
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Universidades Particulares (vaga de titular pertencente ao Instituto Vianna Jr. e de 

suplente a UNIPAC). Total (4).  2 - do Poder Público: 1 Federal (UFJF), 0 estadual e 

0 municipal. Total (1) 

d) Os setores produtivos: 1 - da sociedade civil: 3 associações ligadas à produção (Ass. 

de Agricultura, Ass. do Comércio e Ass. das Industrias; 1 sindicato ( Sindmalhas). 

Total (3). 2 - do Poder Público:0 federal, 0 estadual e 0 municipal Total (0) 

e) Os setores de infra-estrutura e engenharia: 1 - da sociedade civil: 2 representações 

de classe (IAB e Clube de Engenharia) 1 sindicato (SENGE – MG). Total (3). 2 - do 

Poder Público: 0 federal, 1 estadual (CEMIG) e 3 municipais (SPGE, SPU e 

EMPAV). Total (4) 

A forma como foram aqui distribuídos os segmentos representativos nos seus 

respectivos setores não foi adveniente de nenhum parâmetro rígido de sistematização. Nesse 

sentido, pode-se questionar por uma outra interpretação, que entenda um ou outro segmento 

guardando maior afinidade com outro setor. Pode-se inquirir também que a subdivisão não é 

suficientemente fiel à realidade – os setores produtivos poderiam estar alocados com os de 

infra-estrutura e os sociais com os ambientais etc. Não objetivei rigidez e não os apresento 

de forma estanque, pois pequenas variações não interferem no resultado de que há um 

evidente pluralismo em termos de grupos de atuação e interesses na composição do 

conselho. Há também certa paridade entre os grupos de interesses, com pequenas oscilações 

e obviamente um grupo mais amplo ligado especificamente ao Meio Ambiente 

(numericamente - 3, 5, 6, 7 e 9). 

No que tange à correspondência com a sociedade de Juiz de Fora, pode-se dizer que 

há significativa capilaridade entre os segmentos representativos, com os setores sociais 

atuantes do município e com a comunidade (em menor grau). Ao longo do tempo, o que era 

mais restrito259 a um grupo mais próximo e mais inserido nas questões ambientais e na 

administração, passou a se abrir para qualquer interessado. As sucessivas “reformas” e 

trocas de representações caminharam no sentido de tornar o conselho mais permeável 

àqueles que queriam participar e na substituição daqueles que possuíam cadeira e nunca 

                                                           
259

 Mais restrito, no caso, por uma questão fática e não pela ausência de editais de convocação para sociedade 
civil organizada. Já para o Poder Público opera outra lógica, visto que seus representantes são indicados. Nesse 
sentido as indicações e os convites para participação podem privilegiar determinado segmento/setor/órgão 
convenientemente em detrimento de outros.      
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compareciam. Nesse sentido é possível afirmar que a representatividade é bastante 

abrangente e plural, mas com maior ou menor atuação de dados segmentos260.   

Por sua vez, a pluralidade assegura que existam dentro do espaço, grupos que 

atribuem diferentes valores e significados à questão ambiental. Pode-se pensar a função do 

conselho como sendo assegurar o “bom” uso do meio ambiente como direito de “todos”. A 

questão é que o sentido de “bom” e de “todos” não é algo uniforme dentro da sociedade. A 

representação simbólica do meio ambiente para o setor produtivo pode ser diferente da 

representação simbólica dos ambientalistas – um pode entender o meio ambiente como 

recursos para serem consumidos e o outro pode atribuir-lhe certo valor intrínseco, por 

exemplo – mas ambos estarão representados. Havendo uma diversidade de grupos em 

diferentes condições e com diferentes percepções simbólicas dentro desse espaço é criada 

uma situação que força a que as decisões sejam realizadas através de construções 

discursivas, acordos e alianças.        

Partindo do pressuposto que se trata de um espaço público discursivo – a defesa dos 

interesses se dá na sustentabilidade dos argumentos que os embasa – é razoável interpretar 

na realidade apresentada, sob um primeiro olhar, que há um equilíbrio de forças e interesses 

sociais representados. Em tese, esse equilíbrio dificultaria que os interesses de grupos 

específicos predominassem se esses não pudessem ser justificados sobre o ponto de vista dos 

demais. Qualquer decisão sobre determinado interesse em jogo demandaria uma 

legitimidade fundada no seu potencial de universalização261. Esse “potencial” por sua vez, só 

poderia ser transparecido através dos argumentos e fatos que sustentariam o interesse em 

questão.  

Desta forma, uma determinada demanda que gerasse discussão e conflito de 

interesses seria dirimida a partir do momento que a defesa de seus pontos traduzisse um 

interesse coletivo predominando sobre o particular. Ou no caso de conflito, um bem coletivo 

maior que justificasse a perda do outro bem, ou o seu predomínio sobre os outros interesses 

em jogo. A razão de aceitabilidade para que um determinado interesse prevaleça sobre outro, 

                                                           
260

 Em meados do ano de 2007, com o término do mandato, assistiu-se uma reversão desse quadro com a 
“colonização do conselho” por setores mais ligados a prefeitura e aos setores produtivos, causando uma 
assimetria nas representações com a retirada de setores da sociedade civil ligados ao meio acadêmico e aos 
ambientalistas por “desleixos” formais desses setores. Contudo, como tais acontecimentos ocorreram 
posteriormente ao período de coleta dos dados, abdico de aprofundar nesse sentido.    
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além do interesse em questão ter que atender às leis válidas (condição primeira de 

legitimidade), deve dizer respeito a um interesse universalizável na sociedade – mantendo 

também o respeito aos interesses de grupos minoritários. Desta forma, quando se leva um 

dado interesse ao jogo discursivo desses segmentos plurais, para que este seja deliberado, 

será necessário o entendimento, pelo menos da maioria, de que o mesmo atende a uma 

universalização, ou que ele é legítimo.        

Ocorre que os conselheiros de alguns segmentos nem sempre possuem autonomia 

para formularem seus juízos ou deliberarem de acordo com ele. Isso torna o espaço menos 

discursivo/argumentativo em determinados casos, pois se há uma orientação para que se 

tome determinada posição inflexivelmente (como se pode observar muitas vezes com as 

representações do poder público ou até mesmo da sociedade civil) não importa o quão 

sustentáveis possam ser os argumentos de uma determinada demanda, não modificará a 

posição desses conselheiros. Se se observa, por exemplo, que as representações da prefeitura 

somam nove cadeiras alocadas nos diferentes segmentos, principalmente nos ambientais, os 

desequilíbrios começam a transparecer. Nesse sentido é perceptível que se aliar a um 

determinado segmento ou grupo pode ser mais vantajoso do que apresentar um belo discurso 

e isso ocorre de fato. Acontece que quando as alianças são formadas – o que se dá fora do 

conselho – não apenas argumentos são construídos previamente, mas as decisões já são 

tomadas antes das reuniões, chegando-se “em blocos” com decisões prontas ao conselho, 

prejudicando substancialmente o discurso. 

 Por outro lado, existem conselheiros que pelo simples fato de representarem 

determinados segmentos não significa que vão reproduzir os ideais desses segmentos. Ao 

menos, não necessariamente ou em todos os sentidos, por mais que a “cadeira de 

conselheiro” pertença ao segmento representado e não ao conselheiro. A variável 

“indivíduo” e sua subjetividade torna extremamente complexa a tarefa de se propor um 

“mecanismo” de funcionamento de discussões e decisões no interior desse espaço. A 

dimensão subjetiva – os valores, a educação, a formação, a sensibilidade etc. – refletem nas 

decisões dos conselheiros tanto ou até mais do que o pensamento do seu segmento, 

ampliando significativamente a variabilidade de situações e complexificando-as. 

Obviamente existem limites claros para essa perspectiva: se um conselheiro não corresponde 
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 Tratando-se de uma perspectiva de discurso prático que se aproximaria da ética do discurso habermasiana – 
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ao seu segmento, tende a ser substituído, principalmente dentre aqueles segmentos que pré-

orientam ou determinam a posição que o seu conselheiro deverá tomar diante de certa 

situação. Nesse caso não há autonomia para formular um juízo próprio no curso das 

discussões ou mudar de posição caso se convença ser a melhor medida.   

 

3.3.2 – Os Conselheiros               

A expressão máxima da pluralidade no interior do conselho encontra-se no nível 

individual. São cerca de 60 conselheiros entre titulares e suplentes, avulsos e plenários, 

possuindo via de regra curso superior, grande parte com pós-graduação, sendo as formações 

e profissões variadas: advogados, biólogos, arquitetos, engenheiros (civil, elétrico e 

florestal), economista, geógrafo, sociólogos, tecnólogos etc. Toda essa diversidade e o alto 

grau de formação contribuem sobremaneira para elevar o nível das discussões. Por outro 

lado permite-se inquirir sobre a elitização do debate que se tornaria menos acessível a 

determinadas camadas da sociedade, percebendo-se a alta instrução a quase totalidade dos 

conselheiros.  

De fato essa é uma questão pertinente que merece reflexão: primeiro, o tecnicismo e 

a diversidade que permeiam as questões levadas ao interior do conselho, torna-as complexas 

até mesmo para aqueles que possuem alguma noção sobre meio ambiente. Como a técnica 

tornou-se indissociável das questões ambientais e também de indubitável importância para 

que as mesmas sejam devidamente apuradas e normatizadas, é mister que haja apoio para o 

esclarecimento de pontos específicos presentes nos assuntos tratados. Nesse sentido operam 

os funcionários (técnicos) da Agenda-JF ao relatarem seus pareceres e se disponibilizarem 

para esclarecimentos acerca dos processos durante as reuniões. Assim decodificam as 

informações expostas numa linguagem técnica específica transmutando-as para uma 

linguagem acessível ao conselheiro ou cidadão comum. É fato também que o aprendizado e 

a familiaridade com a diversidade dos assuntos tratados se dão com o tempo e que em 

grande parte das vezes não é necessário um conhecimento muito específico para entender o 

que está ocorrendo, bastando uma leitura prévia dos assuntos em pauta.  

Em segundo lugar, aqueles que não são conselheiros, mas se fazem presentes nas 

reuniões, como uma dada comunidade que assiste e se insere nos debates; de uma forma 

                                                                                                                                                                                   
princípio ‘D’ e ‘U’. 
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geral esta traz experiências, acontecimentos que estão sendo vivenciados, não sendo 

necessário o domínio do discurso técnico para relatar, por exemplo, que determinado 

empreendimento está prejudicando ou pode vir a prejudicar a vida dessa comunidade. Por 

outro lado os empreendedores, mesmo os pequenos, não devem dispensar consultores na 

sustentação dos seus interesses.    

A vivência de alguns anos, a presença em parte significativa das reuniões, as 

entrevistas e as muitas conversas com os conselheiros, possibilitam – de forma restrita à 

atuação no conselho – desenhar o comportamento dos mesmos dentro de sua expressiva 

variabilidade. Creio ser este um ponto importante na compreensão da operacionalidade do 

conselho, como algo – não se pode negar – que influi no seu funcionamento e nas suas  

decisões. Não me sustento em parâmetros antropológicos, psicológicos, comportamentais 

etc. Nem pretendo traçar um perfil acurado dos conselheiros, apenas retratar como os 

discursos são sustentados de forma distinta entre os indivíduos e como isso de certa forma 

influi nessa esfera pública discursiva.   

Independente do tema em pauta as discussões são constantes e muitas vezes 

polemizadas, seja por motivos pertinentes ou não. As formas de participação variam muito, 

em geral os mais inteirados e antigos do recinto falam mais (o que é de se esperar), às vezes 

tendem a monopolizar os discursos e impor suas visões, noutras passam a falar de forma 

despropositada, atrapalhando um pouco o fluxo de opiniões ou inibindo os menos inteirados 

e inexperientes. Entretanto, não há formação de líderes ou de alguma escala hierárquica 

entre os conselheiros que atinja conformação contínua de suas opiniões, a própria 

diversidade e pluralismo inibem que isso ocorra. Além do mais, há um nivelamento dos 

fatores de prestígio social (doutoramentos, chefias de órgãos administrativos, ampla 

experiência profissional) e uma respeitabilidade mútua entre os segmentos e suas opiniões 

independente da formação ou prestígio – via de regra.  

Cabe ressaltar também que uma parte expressiva dos conselheiros não se manifesta, 

não se insere nos debates e não demonstra muito entusiasmo em estar presente nas reuniões. 

Aparentemente se comportam, quando comparecem, de forma pré-ordenada a seguir certa 

direção, provavelmente determinada por seu segmento. Como não há uma busca para se 

interar dos assuntos tratados e uma formulação de juízos sobre os mesmos, esse 

comportamento é negativo para o espaço discursivo, podendo não apenas não contribuir em 
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nada na discussão, como servir de “massa de manobra” para favorecer determinados 

interesses. Há também, embora numericamente menos relevantes, aqueles que se valem do 

conselho para retirar benefícios políticos próprios, geralmente atuando em mais de um 

conselho. Estes comumente se candidatam à vereança local e agem conforme a direção que 

lhes provém maiores vantagens políticas.             

No momento das discussões, dado assunto mais pertinente à área de conhecimento de 

um conselheiro faz com que sua opinião seja mais respeitada pelos demais. Mas isso não 

implica na prevalência da mesma, o que depende da mobilização de outros conselheiros para 

endossá-la (convencimento e persuasão). Por vezes assisti argumentos sendo desconstruídos 

por outros de autoridade, com toda a arrogância acadêmica: “... quem é você para falar 

sobre isso... eu tenho doutorado em tal país, sou pesquisador de tal instituição, tenho tantos 

e tantos trabalhos publicados...”. Esse tipo de comportamento tende a ser desestimulado (e 

deve ser), dando-se mais atenção ao argumento em si do que ao emissor desse argumento. 

Nesse sentido, opera a respeitabilidade mútua, pode-se afirmar que o espaço funciona 

horizontalmente ou próximo a isso. 262  

Contudo, os casos mais polêmicos tendem a gerar maiores desavenças, às vezes 

exprimidas por sutis agressões verbais e desqualificações, outras vezes chegando à afronta 

direta, deixando cair a máscara dos bons tratos (situações raras). A freqüência dessas 

situações em dado período, motivou a elaboração de um “Código de Ética” que seria 

implementado através de uma Deliberação Normativa. Até o presente momento essa 

discussão ainda não encontrou consenso, alguns acham o código desnecessário, outros 

sugerem modificações substanciais e outros o percebem como algo meramente disciplinar 

(um código de posturas e disciplina), faltando-lhe tratar da relação do conselheiro com a 

sociedade e suas prerrogativas. As discussões e atos seguem regulamentados pelas 

Deliberações, Leis e Decretos vigentes e também pelos costumes e hábitos que se formaram 

ao longo do tempo de existência do conselho. 

Uma observação merece especial destaque na compreensão dos aspectos 

individuais/subjetivos presentes nas discussões/decisões: as identidades que são construídas 
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 As tentativas de controle e monopólio de decisões emergem geralmente de fora para dentro do conselho. Na 
análise do espaço e suas discussões isso raramente fica transparecido como algo que parte de um determinado 
segmento representativo. Porém, ocorre factualmente de um determinado segmento encampar um interesse 
externo (defender determinada idéia) e articular para que prevaleça esse interesse dentro do conselho.                                 
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entre os conselheiros por suas afinidades ideológicas. Há nitidamente, em situações 

específicas, grupos que se identificam e passam a decidir em determinada direção, 

possibilitando certa previsibilidade dos posicionamentos em casos mais complexos e 

conflituosos. 

Habitualmente as discussões chegam a consensos, ainda que perdurem as 

negociações263 elas tendem a um equilíbrio de trocas264 que satisfazem, geralmente, a ampla 

maioria ou a totalidade dos conselheiros (ou aos segmentos sociais representados). 

Excepcionalmente um ou outro conselheiro não concorda com alguma medida sugerida, ou 

com a decisão que será tomada se abstendo de votar ou votando contrariamente de forma 

isolada. 

 Porém, há casos também recorrentes em que os consensos não são atingidos após as 

longas discussões ou até que se exaurem os argumentos dentre os grupos de interesse, dando 

visibilidade à segregação do espaço em grupos identificáveis. São nesses grupos, geralmente 

dividido em dois grandes grupos (duas posições em jogo), que se percebem as identidades 

ideológicas que fazem com que cada voto tenha valor inestimável contados um a um para 

apurar a vontade de qual grupo prevalecerá265. Nesse sentido, aqueles que não definem de 

imediato seus posicionamentos são cobiçados e disputados dentro e fora do conselho.  

Por essa lente, as questões mais complexas acabam tendendo a um “sim ou não”, 

“pode ou não pode”, que permite a seguinte descrição in abstrato: é levado ao conselho um 

projeto, empreendimento, política, ação ou conduta que, para ser realizado(a), requer sua 

sobreposição a um “bem” ou “interesse” (sócio)ambiental concebido lato sensu, previsto ou 

não em legislação ou normatização; a partir daí, uma vez inviabilizado o consenso por 

negociações, os argumentos são construídos para legitimar uma postura “permissiva” de um 

lado e uma “negativa” de outro. Considerando aqui apenas na perspectiva dos conselheiros, 

vão haver aqueles que, por exemplo, crêem ser mais legítimo a fruição da propriedade 

                                                           
263 Essas negociações podem se dar diretamente, conforme alguns casos observados, com demandas coletivas 
ou individuais das comunidades ou empreendedores na platéia. Na medida em que são anunciadas essas 
demandas, o assunto se insere no debate “interno” encampado por algum conselheiro, grupo de conselheiros ou 
todos consensualmente, atendendo ou denegando as propostas.     
264

 No sentido de mitigações, compensações ou flexibilizações (ambientais). 
265 Existiram casos interessantes onde alguns conselheiros se identificavam com determinado grupo, 
sustentando todo seu discurso no apoio às idéias desse grupo, mas por pertencerem a determinado segmento 
que lhe obrigava determinada postura (Poder Público, por exemplo), quando se aproximava do momento da 
votação, estrategicamente, se retiravam do recinto (justificando por qualquer motivo) e não votavam. Isso 
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privada, a necessidade de progresso, o animus desenvolvimentista ou atendimento à 

situações emergenciais – tendendo à flexibilização das normas ambientais; e outros que vão 

possuir mais afinidade às idéias de função social da propriedade, direitos sociais difusos ou 

valores ecológicos etc – operando para uma maior rigidez no cumprimento da legislação 

ambiental. Passam a entrar no jogo, além da disputa dos valores, a identidade dos 

conselheiros, a consciência compartilhada intersubjetivamente, pois se constatou que as 

alianças formadas internamente (os grupos que correspondem quase sempre às mesmas 

pessoas) se posicionam com pouca variabilidade em determinadas questões, i.e. um mesmo 

grupo de indivíduos que se identificam e se articulam mantém uma posição constante em 

casos paradigmáticos. Nesses casos o dissenso e a luta pelos significados – quais são os mais 

legítimos – exprimem melhor a dinâmica funcional do conselho. A racionalidade discursiva 

cede para as ideologias, alianças, subjetividades, crenças, disputas entre outras coisas.              

Em uma breve conversa, um conselheiro (um cientista) me expôs sua compreensão 

sobre o funcionamento do conselho: percebendo que na ocorrência dos mencionados casos 

paradigmáticos prevaleciam, quase sem exceções, as posições de um dos grupos sobre o 

outro, considerando aí o jogo de forças externas (ainda não mencionado, me limitando à 

perspectiva dos conselheiros) e os valores compartilhados entre os grupos; o conselheiro 

expôs que o “conselho é o reflexo da sociedade em que nós vivemos” e suas decisões 

refletem o que tem mais valor para essa sociedade.  Isso fundamentaria a prevalência das 

decisões de um determinado grupo sobre o outro e sua condição majoritária no recinto, visto 

que, na realidade social, a maior parte dos segmentos compartilharia/identificaria com esses 

valores. E mesmo que haja revogação dos mandatos e substituições, a “loteria” das escolhas 

caminharia nesse sentido em termos de probabilidade. 

Entretanto, observando que no período de 2003 e 2004 havia um maior equilíbrio 

entre os grupos que se formavam em termos de decisões “vencidas ou perdidas”, ao menos, 

a discrepância era menos acentuada, principalmente se comparado aos anos posteriores 2005 

e 2006, onde peremptoriamente prevaleceu uma das perspectivas. Constata-se que “o reflexo 

dos valores prevalentes na sociedade” é apenas mais uma das variáveis, junto às outras aqui 

descritas.  

                                                                                                                                                                                   
causava certo desconforto. Por vezes, alguns conselheiros simplesmente não compareciam ou mandavam o seu 
suplente para não terem que se posicionar.    
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Na análise desses anos dois fatores merecem destaque: 1 – as mudanças sofridas em 

decorrência do biênio com o fim dos mandatos dos conselheiros e as reformas no próprio 

conselho e; 2 – a mudança da gestão política no município.  

Quanto à primeira atribuo menor peso, pois as mudanças foram relativamente 

pequenas e grande parte das representações prevaleceram inalteradas, mesmo assim não 

excluo os reflexos dessas mudanças. Quanto ao segundo ponto creio que os reflexos foram 

maiores, com a nova gestão novas estratégias para o direcionamento das decisões foram 

utilizadas. Há nitidamente um maior controle recaindo sobre os funcionários públicos 

municipais, apontando para uma necessária consideração à perspectiva política do chefe do 

executivo como reflexo direto no funcionamento do conselho, o que será melhor 

evidenciado adiante.  

De maneira amplamente considerada pode-se entender que há uma explícita relação 

entre o funcionamento do conselho – muito além dos seus aspectos e orientações formais –  

e a qualidade de suas representações, i.e. há a necessidade, na compreensão desse espaço, de 

remissão às suas representações e as formas como elas atuam internamente e externamente 

ao conselho.      

 

3.4 - Sobre o Funcionamento do conselho 

 

 Considerando os aspectos formais, a trajetória do conselho, sua história, algumas 

variáveis presentes, sobretudo na atuação dos conselheiros, pode-se concluir que existem 

momentos variados no funcionamento do COMDEMA, não havendo uma constante que o 

traduza em todos os seus episódios. Entretanto, é factível designar dois momentos de 

operacionalidade do mesmo, suficientes para permitir a inteligibilidade desse espaço e suas 

conseqüências para a sociedade. Esses dois momentos são reflexos diretos dos casos que são 

levados para a análise no conselho e dos interesses que entram em cena a partir do momento 

em que esses casos serão avaliados e deliberados. Desse modo, a forma como o conselho 

opera depende dos casos que estão sendo tratados e dos interesses que estão em jogo no seu 

interior (determinante sobre as variáveis). 

 O funcionamento do conselho, ordinariamente tanto para a plenária quanto para as 

câmaras especializadas, segue um rito constante em suas reuniões, em grande parte, previsto 
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no seu Regimento Interno. Essas reuniões ocorrem convencionalmente toda semana, uma 

vez por mês para o plenário e para cada uma das câmaras (menos a CEGEP que não licencia 

e se reúne menos). Excepcionalmente não se atinge quorum nas reuniões, tanto plenária 

quanto câmaras, embora a absoluta presença não seja constante, havendo uma ou outra falta. 

Nos últimos anos a presença dos conselheiros tem sido ampla o suficiente para que ocorram 

as reuniões. Excepcionalmente também, alguma reunião específica de uma câmara ou da 

plenária não ocorre, sendo desmarcada e remarcada no próximo mês, já as reuniões 

extraordinárias são relativamente raras. 

 A pauta de uma reunião (assim como os atos e as decisões) é publicada no Diário 

Oficial do Município junto com seus assuntos constantes. A mesma é também fornecida aos 

conselheiros com a devida antecedência, habitualmente enviada por e-mail com todos os 

pareceres e demais documentos, havendo cópia impressa entregue no momento da reunião 

para os conselheiros titulares e quando sobram, para os suplentes presentes. Os itens de 

pauta são organizados pela Secretaria Executiva do COMDEMA e podem ser sugeridos: 1 - 

pela mesma, cujo Secretário é o Superintendente da AGENDA-JF; 2 - por conselheiros, 

através de solicitações individuais, de segmentos ou por meio de deliberações em reuniões 

anteriores; 3 - pelos órgãos de apoio do conselho e interessados, mediante aprovação; e 4 – 

predominantemente são advenientes das demandas de licenciamento ou análises ambientais. 

Essas análises e pedidos de licenciamento são primeiramente solicitados à 

AGENDA-JF, mediante pagamento de indenização para os custos conforme Decreto 

7672/02 e o atendimento de alguns requisitos formais. Uma vez preenchidos todos os 

documentos necessários266 e após as vistorias, com os possíveis pedidos de esclarecimento e 

                                                           
266 Passo a passo do que é necessário para o licenciamento: “O empreendedor deve preencher Formulário 
de Caracterização do Empreendimento - FCE - e entregar na Central de Atendimento da Prefeitura Municipal 
de Juiz de Fora. O FCE será encaminhado à Agenda JF, que fornecerá a Orientação Básica ao 
empreendedor. 
A Agenda remete ao empreendedor o Formulário de Orientação Básica – FOB, que detalha os tipos de 
estudos e documentação necessários à formalização do processo de licenciamento. 
O empreendedor solicita a licença ambiental através de requerimento acompanhado de documentação 
discriminada na FOB. 
A Agenda JF publica no Diário Oficial do Município o requerimento de Licença. O empreendedor faz publicar 
o requerimento em jornal de grande circulação no município. 
A Agenda JF, com base em análises e vistorias, elabora um parecer técnico, sendo efetuada também uma 
análise e emissão de parecer jurídico. Caso necessário, pode pedir informações complementares e o 
empreendedor tem o prazo máximo de 120 para a entrega. Neste período, a contagem de tempo para análise 
fica suspensa. 



 247

estudos complementares por parte dos técnicos da AGENDA-JF, são emitidos dois 

pareceres: a) técnico, formulando um juízo sobre as condições do projeto/empreendimento 

recomendando ou não sua aprovação de acordo com os aspectos técnicos; e b) jurídico, 

verificando o preenchimento dos aspectos jurídico-formais dizendo estar apto ou não para a 

análise. Após esse tramite o processo torna-se apto para ser apreciado pelo COMDEMA e é 

incluído na pauta para discussão/votação.    

 Nas reuniões a presença do Presidente do Conselho (Secretário da SSSDA) é 

raríssima, sendo que, via de regra, as reuniões da plenária são presididas pelo Secretário 

Executivo, auxiliado pelo Assessor Jurídico do COMDEMA, quase sempre presente (que 

também é Procurador do Município e Assessor Jurídico da AGENDA-JF). Raramente na 

ausência do Secretário Executivo, as reuniões são presididas por um conselheiro mais 

experiente, ad hoc. Já as câmaras técnicas possuem seus próprios presidentes, que são 

conselheiros eleitos pelos demais participantes dessas câmaras.  

De uma forma geral as reuniões seguem com a leitura (costumeiramente dispensada) 

e aprovação da ata da reunião anterior, seguindo com as “comunicações dos conselheiros”, 

momento em que são levados ao conselho constatações, considerações, moções etc. por 

parte dos conselheiros. Seguem-se para as análises dos pedidos/processos/pareceres/políticas 

ou eventualmente para apresentações de palestras sobre algum tema pertinente. Após as 

discussões sobre os assuntos em pauta o último item “Assuntos Gerais” se apresenta como 

mais um momento para os conselheiros exporem suas idéias, relatarem assuntos pertinentes, 

apresentarem propostas, efetuarem denúncias, críticas etc. que devem constar em ata. Nesse 

momento, são inseridos uma variabilidade significativa de assuntos na pauta das discussões 

que dificultam um controle seletivo dos assuntos em pauta, muitas vezes realizado pela 

Secretaria Executiva.  

A produção das atas cabe à Secretaria Administrativa do COMDEMA – que, 

conforme visto, tem todo o seu corpo técnico e administrativo vinculado à autarquia, não 

possui pessoal próprio. Com a nova sede foram adquiridos equipamentos de boa qualidade 

                                                                                                                                                                                   
O processo é considerado formalmente concluído e é enviado ao Comdema para análise e julgamento da 
Licença Requerida. O processo é julgado nas reuniões do Comdema, cuja pauta é publicada com sete dias de 
antecedência. 
Após decisão do Comdema, o processo é encaminhado à Agenda JF para posterior comunicação ao 
interessado”. In. www.pjf.mg.gov.br. Acesso em 17/03/07 
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para a gravação das reuniões e microfones disponibilizados para todos os falantes 

(recordando que no início não haviam gravadores e na época do compartilhamento com o 

Conselho de Saúde o equipamento não era muito bom e haviam poucos microfones). 

Embora as atas busquem reproduzir as discussões, tudo que está sendo dito, elas não captam 

as entonações, as feições, a expressividade e a forma de como as coisas são ditas, não 

dispensando a presença nas reuniões para que se capte a essência das discussões.  

No caso do COMDEMA as atas buscam reproduzir as discussões praticamente na 

integra, ou pelo menos, todos os seus pontos essenciais, tudo que foi dito de forma sucinta e 

evitando repetições (a mesma coisa dita várias vezes). A prática da supressão das repetições 

e da transcrição “resumida” do que está sendo discutido na produção das atas, foi proposta 

pelos próprios conselheiros, que se incomodavam com as muitas repetições na época em que 

as discussões eram transcritas na integra. Após essa decisão e algumas 

reclamações/constatações de que certos dizeres – percebidos como importantes na 

interpretação do conselheiro emissor – não estavam presentes nas atas, foi criado o costume 

de sempre que algo que gerasse controvérsia, incriminações, polêmicas etc. fosse dito, 

solicitar-se-ia verbalmente “que conste em ata”, evitando-se problemas de interpretação. 

Ainda assim, talvez pelas revisões nas atas realizadas pelos técnicos e pela assessoria 

jurídica, muitas das polêmicas vivenciadas, principalmente aquelas que denunciavam 

irregularidades do poder público municipal, foram suprimidas.              

No funcionamento do conselho percebe-se que quando os assuntos tratados não 

atingem interesses imediatos ou estratégicos da administração municipal, ou não dizem 

respeito aos interesses de grupos economicamente privilegiados na sociedade, o conselho 

opera próximo ao cumprimento das disposições legais e atinge, na maior parte dos casos, 

consensos no que diz respeito aos aspectos controversos. Por exemplo: se um determinado 

pedido de licença ambiental para um empreendimento possui em seu parecer técnico e 

jurídico as exigências necessárias para sua exeqüibilidade e a recomendação para que seja 

aprovado, devido ao cumprimento dos requisitos legais e técnico-ambientais, esse 

empreendimento tende a ser aprovado. Em todo caso podem existir discussões/controvérsias 

sobre pontos específicos dentro do projeto de um determinado empreendimento, que acabam 
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sendo negociados por condicionantes267 ou medidas compensatórias. Estas podem ser 

reduzidas caso os empreendedores ou segmentos interessados consigam convencer os 

conselheiros de que estão abusivas; e ao contrário, também podem ser ampliadas quando os 

conselheiros ou segmentos interessados percebem ser insuficientes essas medidas, aplicando 

outras ou ampliando as existentes (mais comum). Caso o parecer seja negativo é praxe negar 

a licença sem grandes discussões, salvo quando o empreendedor entra em cena buscando 

defender seu interesse. Mas ainda assim, raramente atinge êxito quando há algo em 

desconformidade explícita com a lei e ele não possui articulação suficiente para influenciar 

os marcos políticos e jurídicos a seu favor e desta forma corromper o funcionamento 

“correto” do conselho.  

A condescendência é regra no conselho, com raras exceções, principalmente no que 

diz respeito às licenças corretivas, sendo as mesmas analisadas para qualquer 

empreendimento, executado em qualquer data, independente de, na época, já vigorar lei que 

determinasse o licenciamento. E também, a condescendência é transparecida sempre que é 

solicitada dilação do tempo para cumprirem condicionantes ou para efetuar alguma medida 

compensatória. O prazo é negociado, evita-se multar de imediato, sem que haja discussões 

ou novas chances em casos que possuam uma justificativa plausível ou que não sejam mero 

desleixo ou capricho por parte do empreendedor. 

Merece destaque a deficiência constatável da fiscalização da AGENDA-JF. Além de 

estar amarrada em uma estrutura burocrática pouco funcional, simplesmente não consegue 

dar conta da demanda. São muitas as compensações e condicionantes negociadas e não 

cumpridas por falta de fiscalização e de uma política mais rígida de cobrança – considerando 

que a negociação tornar-se-á frustrada quando uma das partes não cumpre o que se 

determina, a condescendência ocasionada pela negociação produz um efeito extremamente 

negativo. Mesmo quando ocorrem denúncias o sistema de fiscalização permanece pouco 

eficiente, o procedimento é lento e burocrático: o possível denunciante é encaminhado para 

uma central de atendimento da Prefeitura que recolherá uma série de dados. Depois de 

algum tempo a denuncia é encaminhada para o órgão competente, que reencaminha ao 

profissional competente. Até realizar-se a vistoria no local passam-se semanas.            

                                                           
267 Em geral as condicionantes são: plantio de mudas nativas, reflorestamentos, recuperação de áreas degradas, 
construções de jardins ou outros equipamentos paisagísticos e equipamentos urbanos. 
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Por sua vez, existe um outro lado do funcionamento do conselho que para a visão do 

presente estudo é o mais importante, por revelar as fragilidades estruturais do mesmo, 

transparecer como as forças sociais atuam dentro do seu interior e corresponder aos casos 

mais complexos e conflituosos que chegam a ser debatidos nas suas reuniões, muitas vezes 

extrapolando o seu espaço. Essa forma menos explícita de funcionamento do COMDEMA, 

mas também constante, é vivenciada nos casos em que interesses conflituosos entram em 

jogo e são encampados pelos segmentos representativos do conselho, cindindo os 

conselheiros, conforme visto, em grupos que defendem posições divergentes. Esses casos 

podem: a) ficar restritos ao conselho – se encerram dentro do próprio conselho, sendo as 

forças sociais intermediadas pelos próprios conselheiros; b) ou extrapolar o conselho e 

passar a mobilizar outros atores sociais, configurando-se “conflitos ambientais”. 

Passo a estudar as duas perspectivas, primeiramente os episódios restritos ao 

conselho e posteriormente os casos que interpretei como “conflitos ambientais”. Em ambos, 

os titulares dos “interesses” conflitantes são via de regra: i) empresários/empreendedores; ii) 

a “própria administração local” e o grupo de conselheiros que se submetem/identificam com 

suas propostas; e iii) os movimentos ambientais, as comunidades sensibilizadas ou que se 

sentem prejudicadas pelos empreendimentos e a outra parte dos conselheiros que se 

identificam com essas demandas.  
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CAPÍTULO 7 – DELIMITAÇÃO E ANÁLISE DOS EMBATES SOCIAIS NO 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JUIZ DE FORA 

   

O estudo dos casos mais conflituosos do conselho se apresentou importante não 

apenas para constatar a cisão entre os conselheiros dada a inviabilidade de consensos, mas 

também para transparecer os artifícios e estratégias utilizadas para que prevaleçam 

determinadas vontades. Algumas estratégias permitem que certos interesses, independente 

da possibilidade de serem legitimados dentro do espaço discursivo, sejam prevalecentes. 

Nessa interpretação, fica configurado que, apesar de toda a arquitetura legal, os arranjos 

institucionais e a participação ativa da sociedade, o conselho no atual contexto estrutural não 

é suficiente para garantir que suas decisões possuam uma legitimidade fundada no seu 

potencial de universalização. Nessa perspectiva, não atende a uma legitimidade decorrente 

da possibilidade de se atender ao maior número de interessados que estarão sujeitos aos 

efeitos dessas decisões, transparecida e sustentada argumentativamente em discursos 

públicos. Pelo contrário, acaba por vezes que toda a estrutura forja uma legitimação à 

decisão que decorre: a) do procedimento – por supostamente atender as regras (o que não se 

percebe a posteriore) e ser oriunda de um espaço público pluralista; e b) da forma – 

observados certos requisitos, uma vez submetida ao voto atende ao interesse majoritário, 

onde um lado ganha no jogo democrático. Ocorre que o “jogo democrático”, nesses casos, 

está viciado por uma série de “artifícios” que solapam o peso do discurso nas decisões.    

Pela análise dos casos pôde-se observar que os mesmos traduzem sempre questões 

onde há uma nebulosidade jurídica entre o que pode e o que não pode (conflito aparente de 

normas e a necessidade de se recorrer a princípios, por exemplo) ou até mesmo a 

desconsideração explícita da lei em nome de algum interesse “maior”. Além da constante 

manipulação jurídica, como conseqüência do Assessor Jurídico do COMDEMA ser também 

o Procurador da AGENDA-JF, ficando primordialmente submetido ao interesse desta, que 

por sua vez fica submetida ao interesse do Chefe do Executivo. Há também uma diversidade 

de estratégias que esfrangalham tanto a atuação democrática do conselho, quanto o 

funcionamento probo da autarquia, que se mostrou parcial com relação a determinados 

interesses.           
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Dentre essas estratégias (ilegítimas), muitas vezes utilizadas em conjunto, as mais 

comuns são: 1 – iniciar um empreendimento ou projeto antes de ser apreciado pelo conselho, 

(modificando o que for preciso antes que o licenciamento possa indeferir o pedido) 

posteriormente, solicita-se Licença Corretiva, aproveitando-se da inércia da fiscalização, da 

condescendência do conselho ou da oportuna complacência dos poderes constituídos 

(Judiciário, Legislativo e Executivo). Nestes casos são pouquíssimas às condenações por 

crime ambiental, reparação do dano, ou multas suficientes para desestimular esse 

comportamento (comum tanto para a administração como para os empreendedores); 2 – A 

utilização do “Ad referendum”, que é previsto para casos de urgência e inadiáveis (Decreto 

8817/06, art.10, inc.V), embora respaldada em pareceres técnicos e jurídicos, é utilizado o 

ad referendum com o conselho operando e sem uma  justificativa plausível, evitando-se 

imediatamente as discussões e consequentemente transparecer possíveis conflitos ou pontos 

controversos. É utilizado principalmente em obras públicas (mas não apenas) onde é 

indispensável a licença para recebimento de verbas, ou para que se possa maquiar problemas 

ou torná-los irreversíveis (estratégia utilizada pela administração); 3 – negociar com 

determinado segmento a posição dos seus conselheiros (retrata uma das faces das 

negociações extra-conselho, principalmente entre os empreendedores e órgãos público), ou 

no caso de interesse exclusivo da cúpula da administração, submeter terminantemente a 

posição dos conselheiros a ela vinculados, a esses interesses através de coação ou pressão 

política; 4 – pressionar ou determinar que os profissionais responsáveis em expedir laudos 

técnicos ou pareceres, ocultem ou excluam dados substanciais de um dado empreendimento 

ou atividade (“recomenda-se não criar problemas”), impedindo que os conselheiros (que se 

importam) enxerguem a situação de fato, induzindo-os ao erro na apreciação de projetos.  

Houve situações pontuais, relatadas por funcionários públicos entrevistados, onde a 

administração local determinou o não comparecimento de seus conselheiros e aliados em 

dadas reuniões, para que não se atingisse quorum, legitimando assim controversos 

licenciamentos ad referendum e impedindo que se transparecessem os reais motivos das 

concessões de licenças e os embates que daí decorreriam.  

Outro ponto de substancial importância é a composição estratégica de uma das 

câmaras especializadas mais importantes, a Câmara de Atividades de Infra-estrutura e 

Saneamento, que opera nas questões mais complexas do conselho como obras públicas e 



 253

loteamentos. Embora todas as câmaras devam garantir a paridade numérica entre as 

composições do poder público e da sociedade civil, durante o estudo foi constatado que duas 

cadeiras da sociedade civil dessa câmara e também plenário, eram ocupadas por 

representantes que, embora afiliados aos seus segmentos civis, eram também funcionários 

públicos da administração local (um de carreira e o outro comissionado). Ainda que não se 

possa afirmar a priori que isso por si só represente uma influência ou não no resultado das 

decisões, a constatação de uma linearidade entre a posição (o voto) desses conselheiros com 

os demais segmentos representativos do poder público municipal nos casos complexos, 

corrobora na interpretação de que há essa influência. 

Soma-se a essa perspectiva o relato da totalidade dos entrevistados do poder público 

municipal (conselheiros e funcionários da autarquia) de que na atual gestão o Prefeito age 

com extrema rigidez com aqueles que não seguem suas recomendações. Isto explica as 

constantes substituições tanto dos Superintendes da autarquia quanto dos Secretários. É 

plausível sustentar a hipótese de que há uma autonomia cerceada dos conselheiros 

vinculados à prefeitura e que esta reflete no funcionamento do conselho como um todo. 

Reforçando que, nesse sentido, não há como desvincular a relação direta dessa “esfera 

pública da presença organizada” 268 com a atuação da gestão político-administrativa. 

Pouco a pouco o conselho foi sendo colonizado por segmentos que sofrem influência 

direta do executivo local ou que pactuam com suas perspectivas (e vice-versa). Sempre na 

direção de flexibilizar as normas ambientais e de ser ainda mais condescendentes com 

prazos para condicionantes, amenização de multas e licenciamentos irregulares, na medida 

da conveniência política (não se excluí a hipótese de venda de decisões269). A cada brecha 

deixada pelos segmentos de matiz preservacionista e de contestação do desenvolvimentismo 

autoritário (identitários entre si), o espaço foi ocupado pela outra perspectiva ideológica, 

através da rigidez de prazos regimentais e formalismos, nunca exigidos nos casos que 

convinham para esses segmentos com orientação ideológica majoritária, nem também na 

administração anterior para qualquer segmento. As perspectivas de vitória nos casos de “sim 

ou não” passou a ser numericamente impossível nas questões onde os interesses envolvidos 

divergiam dos interesses do Executivo municipal ou daqueles que lhes exercia influência 

                                                           
268 No sentido utilizado por Habermas 
269 Com base em relatos dos próprios funcionários públicos da AGENDA-JF  
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(poder econômico). A autonomia do conselho, que nunca foi plena, foi substancialmente 

minada.                   

Por sua vez os movimentos socioambientais, seus conselheiros representativos e os 

que comungam com seus ideais, também buscam alianças e articulam-se para influenciar 

nos marcos decisórios. Não apresentam, entretanto, estratégias similares às enumeradas para 

atingir seus objetivos, embora dificultassem por vezes os debates através de protestos ou 

atos demasiados barulhentos no interior do conselho. A estratégia mais habitualmente 

utilizada por esses segmentos e afins, é toda e qualquer medida protelatória (geralmente 

prevista legalmente) visando adiar o máximo possível as decisões. Há uma desconfiança 

enraizada nesses segmentos sobre o funcionamento do conselho nos casos em que 

“interesses de poderosos” estão em jogo. Dentre esses artifícios destacam-se: 1 – Solicitar a 

retirada de pauta de um processo, alegando que o mesmo não está apto para ser apreciado 

necessitando complementações. Por ser uma ação votada, a retirada deve ser fundamentada 

para convencer sua necessidade. Nesse sentido, buscam-se falhas ou insuficiências nos 

pareceres, nas documentações fornecidas pelos empreendedores ou em desacordos com a 

realidade local. 2 – Pedido de vistas – previsto no art. 13 do Regimento Interno, por 

competir a todos os conselheiros é amplamente utilizado por qualquer segmento. Com o 

pedido de vistas adia-se para próxima reunião o debate e as decisões (geralmente no curso 

de um mês), podendo ser individual ou conjunta, conforme visto, passando a 

responsabilidade do processo ao relator. Quando um determinado segmento “pede vistas” é 

praxe que o(s) outro(s) que diverge(m) peça(m) conjuntamente. Nesses casos são emitidos 

pareceres em direções opostas. 3 – Os recursos para reapreciação de decisões também são 

estratégias constantes. Praticamente em todos os casos conflituosos (para ambos os grupos 

de interesses) são interpostos recursos ao plenário. Por algumas vezes recorreu-se ao 

Judiciário e ao Conselho Estadual de Meio Ambiente – COPAM (conforme a previsão da 

DN 102, art. 13 - COPAM).  

Há uma destacável atuação de conselheiros pró-ativos, não necessariamente 

vinculados às ONGs e aos movimentos sociais, que suspeitando de algum equívoco presente 

no processo ou no parecer de um dado empreendimento, se deslocam para o local onde será 

realizado o mesmo, fazendo medições e retirando fotografias. Muitas vezes são constatadas 

disparidades entre o que consta nos processos/pareceres e o que é a realidade in locus . Após 
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uma possível constatação leva-se a denúncia ao conselho, transparecendo esse tipo de 

estratégia e submetendo-a a discussão pública.                            

A descrição in abstrato de como atuam as forças sociais no interior do conselho, que 

configuraram verdadeiros embates de interesses, conjugado com todo o caminho percorrido 

até aqui, são pontos de partida para a interpretação de alguns episódios selecionados que 

marcaram a história do conselho. Passarei a relatá-los de forma breve, complementando o 

que já foi dito, destacando os atores envolvidos sem nomeá-los, as estratégias discursivas e 

as ações extra-conselho que influenciaram nos resultados: 

 

1 – Episódios  

 

1.1 -  Ficus elastica:  

 

Aos 23 de março de 2004, na primeira reunião extraordinária da Câmara de Proteção 

da Biodiversidade e Recursos Hidrográficos do COMDEMA, entrou em pauta a análise de 

um pedido para supressão de uma árvore. Uma espécie vegetal exótica – Ficus elastica – 

oriunda da Ásia (mais especificamente da Índia), vulgarmente conhecida como figueira-

branca, árvore-borracha ou simplesmente figueira. Trata-se de uma espécie de grandes 

proporções, chegando a medir sessenta metros de altura no seu ambiente de origem. O 

exemplar do caso em tela possuía cerca de trinta e cinco metros de altura e provavelmente 

um tronco que se aproximava dos três metros de diâmetro. Localizava-se numa rua central 

da cidade, completamente urbanizada, num dos extremos de um terreno amplo onde até 

pouco tempo atrás havia um importante colégio da cidade, o Colégio Magister. 

 Esse colégio em 2005, após uma decisão judicial, teve o seu casarão demolido, 

desolando um movimento social que havia se constituído na cidade para que se preservasse 

o local, dado a sua importância para a memória coletiva de Juiz de Fora. Esse imóvel que 

marcava o início da arquitetura modernista na cidade, era uma obra de arte de vanguarda, 

ostentava nas paredes e azulejos obras de importantes artistas e um amplo terreno arborizado 

em meio aos prédios centrais. Um patrimônio histórico-cultural que após ser vendido para 

uma empresa de empreendimentos imobiliários, pertencente a uma influente figura no 

município (econômica e politicamente), passou a sofrer constante ameaça de demolição. A 
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partir daí várias pessoas se uniram para combater essa ameaça, logrando êxito até que na 

surdina de um final de semana, logo após a decisão judicial favorável ao proprietário no 

litígio que se firmou, o prédio foi demolido imediatamente sem dar tempo ao movimento de 

se articular para poder tentar impedir. A tentativa de tombamento empreitada pelo 

movimento e o próprio movimento perdeu a razão de ser, extinguindo-se.   

 Um ano antes desse ocorrido, foi levado à discussão do conselho o destino de uma 

das árvores do antigo colégio, uma árvore que realmente se destacava não apenas naquele 

espaço, mas em toda à rua por suas dimensões. Plantada numa cerimônia pública há mais de 

cinqüenta anos, num canto do terreno próximo ao passeio, a árvore carregava em si toda 

uma simbologia que fomentou um interessante debate no conselho, independente do colégio 

e do movimento que havia se formado em torno da ameaça de demolição. Embora esse 

movimento, indiretamente, contribuísse na forma como se enxergava a questão, muitas 

pessoas eram simpáticas à idéia do tombamento do local, principalmente por Juiz de Fora 

ser uma cidade onde quase toda a arquitetura histórica e os patrimônios culturais cederam 

lugar à idéia de “modernidade” e de “progresso” exaltada nos quadriláteros de concreto.   

 Antes de chegar à reunião da câmara especializada do conselho, quando começaram 

a correr as notícias de que havia a intenção de se derrubar a árvore, alguns conselheiros, 

principalmente o representante da classe dos biólogos, já buscavam se inteirar dos fatos e se 

articular com pessoas que podiam auxiliar na sustentação discursiva de suas posições. Nesse 

primeiro momento, é possível delinear os atores principais como: o proprietário do terreno, 

que já brigava pela demolição do imóvel e nesse momento pela supressão da árvore; alguns 

moradores de um prédio em frente ao vegetal e alguns moradores da rua onde o mesmo se 

encontrava; o engenheiro florestal contratado pelo proprietário; o Instituto Estadual de 

Florestas – IEF; professores universitários; os conselheiros do COMDEMA da câmara 

especializada e posteriormente todos do plenário; a Administração local e a AGENDA-JF e, 

num segundo momento, pouco mais de dois anos após a mencionada reunião, as ONGs 

ambientalistas, o Judiciário e outros conselheiros ingressados no novo mandato.            
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 A análise das atas270 das reuniões que tiveram esse assunto em pauta, a presença 

nessas mesmas reuniões e as conversas com os atores de ambos os lados (pró e contra a 

derrubada do vegetal), me permitem a síntese dos argumentos principais levados ao 

conselho e a interpretação de como o mesmo operou nesse caso. 

 Na primeira reunião (23/03/04) da câmara especializada, ainda não havia um parecer 

do técnico da Agenda concluído, mas um parecer do IEF que recomendava pela supressão 

do espécime arbóreo, fundamentado na inadequação da espécie ao ambiente urbano e 

principalmente por ser exótica, não gozando de proteção jurídica e não possuindo uma 

função ecológica significativa para a área e para a biodiversidade.  

Aqueles que argumentavam favoravelmente à derrubada, endossando o parecer do 

IEF, primeiramente o representante do proprietário e o engenheiro florestal por ele contrato, 

solicitavam que o assunto não se desviasse para o tombamento do prédio do colégio ficando 

restrito a questão da árvore. Fizeram a defesa de seus pontos alegando que: a árvore por suas 

dimensões, tanto aérea quanto subterrânea, representava risco e incômodo para o local, 

desde a estrutura dos prédios em volta, tubulações, fiações, rede elétrica até a sujeira de suas 

folhas, risco de queda de galhos (alegando que prejuízos já haviam sido causados por esse 

motivo) e da possibilidade de sinistros maiores em caso de vendavais. Os moradores 

reclamavam (principalmente os do prédio em frente e na maior parte idosos) que os galhos 

da árvore esbarravam em suas janelas, impediam a entrada do sol e traziam morcegos. 

Disseram também que na época em que funcionava o colégio havia uma poda freqüente. 

Os que contra-argumentavam pela permanência da árvore, tinham pra si que apenas 

uma poda criteriosa (e não drástica) era suficiente para resolver os principais problemas 

causados pelo vegetal, aproveitando o momento para fazer menção à carência de um plano 

de arborização e ao déficit que a cidade possui de arborização em sua região central. Os 

argumentos foram sustentados inicialmente pelos conselheiros da UFJF e da classe dos 

biólogos, com posterior participação de um professor da UFJF (não conselheiro) presente na 

reunião, moradores favoráveis e outros conselheiros. Os argumentos buscavam desconstruir 

                                                           
270Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Proteção da Biodiversidade e Recursos 
Hidrográficos do COMDEMA; Ata da 35ª Reunião Ordinária do Plenário do COMDEMA; Ata da 54ª Reunião 
do Plenário do COMDEMA.  
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em primeiro lugar o laudo técnico do IEF, dizendo que não é pelo simples fato da árvore ser 

exótica que a mesma deve ser suprimida, havendo a função ecológica de amenização 

climática daquele local, a espécie em questão frutificava e servia de fonte de alimentação 

para diversos animais, esclarecendo que os morcegos eram frugívoros não apresentando 

nenhuma ameaça e sendo excelentes dispersores de sementes, sendo a árvore também um 

reduto verde no qual diversas aves poderiam pousar. Quanto aos riscos de prejuízos foi 

alertado que para grande parte das árvores urbanas esse risco existe e nem por isso deve-se 

acabar com elas, pois as mesmas trazem benefícios que devem ser considerados, citando o 

exemplo de que a principal praça da cidade (Parque Halfeld) possui árvores de porte idêntico 

e em situações similares e que nem por isso deveriam ser cortadas, o que não dispensa uma 

manutenção adequada. Quanto a possíveis riscos nas estruturas dos prédios, foi dito que se 

isso ocorresse, o problema seria de engenharia, pois a árvore já existia antes dos prédios. 

Quanto ao problema do sol, um conselheiro que já havia vistoriado o local, constatou que o 

sol nunca bateria no prédio da pessoa que reclamava devido aos outros prédios que se 

construíram ao redor e não da árvore, demonstrando sua hipótese tecnicamente na discussão 

do conselho. Entretanto, o principal argumento estava na função social e cultural que aquela 

árvore representava, não apenas por ter sido plantada num ato solene, mas por ser conhecida 

na cidade. A mesma deveria permanecer e servir de “exemplo educativo de respeito à vida e 

da cultura local”, tanto para as autoridades quanto para os cidadãos, ao invés de ceder lugar 

para mais um estacionamento e depois um prédio (destruindo o que era considerado por 

muitos um patrimônio histórico-cultural da cidade).    

Seguindo as discussões novos argumentos foram tecidos pelos favoráveis a supressão 

da árvore, alegando que uma poda nas condições do imenso vegetal seria apenas adiar o 

problema e que também seria muito dispendiosa, o que o empreendedor não estava disposto 

a arcar, sendo essa postura defendida pelo técnico da AGENDA-JF, sinalizando que seu 

parecer era favorável à supressão. As réplicas seguiram a idéia de função social que a árvore 

possuía e que isso justificaria sua manutenção, e no final da reunião, os próprios moradores 

se demonstraram satisfeitos com a poda. Seguindo a votação, foi deliberado na câmara em 

questão pela manutenção do vegetal, com apenas um voto contrário.  

Descontente com a decisão, o empreendedor recorreu ao Plenário para reapreciação 

do seu pedido, retornando com o assunto à pauta de discussões do COMDEMA no dia 04 de 
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maio de 2004. Desta vez foi expedido outro parecer pela AGENDA-JF, modificando o 

anterior e por outro técnico, recomendando apenas a poda criteriosa do vegetal, 

fundamentando que o mesmo se encontrava em plena sanidade fitológica, não apresentando 

nenhum risco de dano aparente ou sinais de que os viesse a apresentar pelos próximos vinte 

anos. Atestou também, que arborização urbana traz benefícios e custos, mas que via de regra 

os primeiros justificam os segundos. Por sua vez, o empreendedor, munido com pareceres 

do IEF e do engenheiro florestal contratado que o representava na discussão, reiterou os 

argumentos apresentados na reunião anterior, dando ênfase aos riscos e ao trabalho que 

decorreriam de uma possível poda. Solicitava aos conselheiros que não se deixassem 

envolver pela questão da emoção, que no seu ponto de vista, estava permeando a discussão. 

A discussão mais uma vez seguiu atacando as falhas dos pareceres técnicos apresentados 

pelo empreendedor, discutindo-se sobre os riscos da poda serem menores do que o da 

supressão do vegetal e que, se bem realizada perduraria por um bom tempo. A discussão 

caminhou para a importância simbólica da árvore, o que legitimava sua manutenção já que 

risco concreto nenhum havia sido efetivamente constatado. Alguns conselheiros simpáticos 

ao empreendedor tentaram “negociar” condicionantes e reposições para que a supressão 

fosse deliberada, mas ficou evidenciado nas discussões que a mesma só se justificava do 

ponto de vista da especulação imobiliária, influenciando parte dos conselheiros “indecisos” a 

tomarem posição favorável à permanência da árvore. Após os debates deliberou-se pelo 

indeferimento do recurso por dez votos contra quatro e uma abstenção. Nessa discussão o 

conselho operou efetivamente como um espaço discursivo, onde as decisões foram tomadas 

dentro da plausibilidade argumentativa que as embasavam.    

No ano seguinte o colégio foi demolido conforme mencionado, permanecendo 

apenas um terreno sem nenhuma edificação, mas com algumas árvores frutíferas, outras 

nativas e o Fícus. Sem muito tardar, o empreendedor com uma licença concedida pelo IEF – 

que agiu além de sua competência e invadiu a do COMDEMA, que é o órgão competente 

para  licenciar) – derrubou todas as árvores do terreno, frutíferas e nativas, com exceção do 

Fícus. Um abuso de poder que se mostrou freqüente no atendimento de certos interesses. 

 Tal ação causou incômodo nas ONGs, em alguns conselheiros e funcionários da 

AGENDA-JF, que não podiam fazer muita coisa senão multar o proprietário pela infração 

cometida.  
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Em 23 de setembro de 2006, por volta das seis horas de uma manhã de sábado, o 

empreendedor, portando outra licença do IEF, se preparava para então derrubar o Fícus sem 

maiores contratempos. Ocorreu que, no dia anterior, uma funcionária da AGENDA-JF havia 

comunicado às ONGs que tal ato iria ocorrer e que o órgão municipal, por pressões políticas, 

iria quedar-se inerte, salvo provocação, sendo determinada a mesma postura para os seus 

funcionários. Já alertadas, as ONGs permaneceram atentas, aguardando a confirmação da 

denúncia para agir na tentativa de impedir o corte da árvore. Como os trabalhos se iniciaram 

cedo, quando os representantes das ONGs chegaram, as motos-serra já trabalhavam a todo 

vapor. Mas pelas dimensões da árvore seria necessário mais de um dia inteiro de trabalho 

para que se derrubasse o vegetal. Apesar de estarem quatro motos-serra trabalhando os 

danos causados ainda eram insignificantes. 

Imediatamente chamou-se a polícia florestal para impedir a ação que, entretanto, não 

pôde fazer nada, dada a licença do IEF, apreendendo apenas duas motos-serras não 

licenciadas. Alegando que não fazia parte de suas atribuições definir qual órgão seria o 

competente para expedir a licença – o IEF que autorizava a supressão do vegetal ou o 

COMDEMA, que em 2004 deliberou pela permanência da árvore autorizando apenas a poda 

– dessa forma os policiais deveriam acatar o que determinava o órgão do Estado, o IEF. 

 Já cientes dessa possibilidade, buscou-se então o Judiciário. Dividindo-se as tarefas. 

Uns contatando o juiz, que estava de plantão naquele sábado e outros preparando uma 

petição com pedido de liminar para que se esclarecesse qual era o órgão competente para 

outorgar a licença. Antes que o “bem” ambiental sucumbisse. 

 Foi realizada uma “Ação Popular”. Logo em seguida, ingressou-se com essa ação 

que, rapidamente, foi acatada e concedida a liminar para suspender as atividades, restando 

apenas a expedição e o cumprimento do mandato judicial por parte do Oficial de Justiça, que 

chegou ao local logo no final da tarde. Imediatamente os advogados do empresário 

solicitaram ao juiz que reformasse sua decisão interlocutória, permitindo ao menos a poda 

que já estava autorizada pelo COMDEMA, logrando êxito nesse pedido.  

No dia seguinte ao invés de se realizar a poda criteriosa, conforme deliberação do 

COMDEMA em 2004 e a autorização do juiz, aproveitou-se para cortar a metade da árvore 

que se voltava para o terreno e não era visualizada da rua, já com o intuito de comprometer o 

equilíbrio do vegetal e obrigar a sua supressão independente da deliberação coletiva do 
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conselho e da decisão judicial.  Uma estratégia sórdida, pois se ocultou o que estava sendo 

realizado de fato e quando foi constatada já era tarde demais, cerca de três quintos do 

espécime arbóreo já havia sido suprimido. 

Diante da nova situação, o COMDEMA foi convocado para se manifestar sobre o 

caso, inserindo-o na pauta da 54ª Reunião Ordinária do Plenário no dia 03 de outubro de 

2006. Novamente se reapreciaria o mérito da supressão do vegetal, que já havia sido julgado 

em recurso último, sobre o fundamento da mudança do status quo e de “risco iminente”. 

Entretanto, o parecer expedido pelos técnicos da AGENDA-JF sobre os aspectos 

fitossanitários da árvore, apesar de constatar a extrema injúria que o vegetal sofreu, não 

acusou risco iminente de queda, devido à integridade de seu sistema radicular. Nesse 

sentido, o problema do desequilíbrio poderia ser corrigido com outra poda drástica no outro 

lado da árvore, sendo que, ao longo dos anos a mesma poderia se recuperar. Foi esclarecido 

que o conselho poderia apenas se posicionar, pois havia um litígio judicial e até que o 

mesmo fosse dirimido a “decisão” não surtiria efeito. 

 Restando unicamente a árvore no local, símbolo último do que o mesmo 

representava para memória coletiva de Juiz de Fora, mais uma vez o assunto encheu o 

auditório do conselho num dia de intensos debates. Apesar da afronta explícita à soberania 

do conselho, à lei e à deliberação democrática da sociedade, o empreendedor não sofreu 

grandes retaliações, pois estava politicamente muito articulado, principalmente no período 

da nova gestão política do município – que, substancialmente, controlou mais suas 

representações e, a maneira que podia, o próprio conselho.  

A discussão seguiu no espaço sustentada principalmente pela ameaça a vida das 

pessoas que a árvore passou a representar. Foi convidado para sentar-se à mesa do conselho 

o Chefe da Defesa Civil do município, que trazia consigo seu parecer de vistoria do local 

(convocado pelo próprio empreendedor para ver a situação da árvore). Alegando não ter 

competência para atestar a saúde da árvore, mas pela mesma ter sido desfigurada, disse que 

seu risco de queda ficou maximizado. Disse também que a árvore trazia inúmeros problemas 

pelo seu porte (argumentos próximos aos utilizados nas primeiras discussões) e que, se por 

acaso, o conselho deliberasse pela permanência da mesma, constatando qualquer perigo ele 

mesmo autorizaria a supressão do vegetal em nome da segurança pública, num tom que 

estimulava o temor das pessoas.  
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Por sua vez, o empreendedor se dispôs a pagar a multa por infração gravíssima e a 

cumprir qualquer condicionante que lhe fosse imposta. Trazia também pessoas que se 

disseram atemorizadas pela árvore no intuito de pressionar os conselheiros, contribuindo 

também para a atmosfera de medo que se criava. Os conselheiros em presença massiva 

reproduziam perspectivas diferenciadas, uma parte claramente pré-ordenada a se posicionar 

pela supressão do vegetal; outra que entendia ser necessária a supressão, mas como 

contrapartida dever-se-ia cobrar uma multa alta e realizar o plantio de duas mil mudas de 

espécies nativas em troca; e por último, aqueles que permaneceram com argumentos a favor 

da árvore, sustentados principalmente no parecer técnico que dizia não haver risco iminente. 

Ressaltando também que, mais do que nunca, a árvore simbolizava a luta contra aqueles que 

julgam poder fazer o que querem por estar numa posição mais privilegiada economicamente. 

Seu significado educativo e cultural ampliou-se diante dessa situação e buscou-se 

argumentar também pela necessidade que o conselho tinha de se fazer respeitar e ter acatada 

as suas decisões.  

As discussões seguiram, contudo, tendentes a negociação pela supressão do vegetal, 

restando decidida a sua supressão em troca das duas mil mudas de árvores nativas, por doze 

votos contra quatro. Alguns dos conselheiros que defenderam a manutenção da árvore 

mudaram suas posições cedendo às negociações, inclusive uma das ONGs.                     

   Após a decisão do conselho, antes mesmo da publicação da ata da reunião e de se 

prescrever o prazo de recurso, o processo judicial, já na vara competente (Fazenda Pública) 

foi decidido pela supressão da árvore, fundamentado na decisão do conselho (sem que 

houvesse qualquer documento comprobatório constante do processo sobre essa decisão que 

ainda não havia sido oficializada). Com sentença prolatada às dezoito horas de uma sexta-

feira, dia 06 de outubro de 2006, cerceando qualquer possibilidade de defesa, a árvore, tal 

qual o colégio, foi derrubada na manhã do dia seguinte, numa manifestação exemplar da 

força do poder econômico.          
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1.2 – Avenida Doutor Deusdeth Salgado:  

 

 Nas últimas semanas do mês de agosto de 2005, foram iniciadas obras, sem 

licenciamento, que tinham como fim a duplicação de uma avenida que é a principal via de 

acesso e saída do município de Juiz de Fora pela BR-040, a Avenida Dr. Deusdeth Salgado. 

 Para não incorrer na situação prevista no artigo 60 da Lei 9.605/98, de atividade 

passível de licenciamento sendo exercida sem o mesmo, cometendo crime ambiental, foi 

“determinado” a três funcionários da AGENDA-JF que expedissem um parecer favorável à 

intervenção em Áreas de Preservação Permanente (um córrego e suas margens) e a uma 

significativa movimentação de terra (atividades que requerem licenciamento ambiental, 

conforme a DN 17/2003 COMDEMA) decorrentes das obras em questão. Essa 

“determinação” aconteceu às dezessete horas de uma sexta feira, exigindo-se que o parecer 

estivesse pronto na segunda-feira pela manhã, impossibilitando que os funcionários fossem 

ao local averiguar a situação de fato, no intuito de se conceder uma licença ambiental ad 

referendum para a duplicação dessa avenida e maquiar a situação de fato. 

 Cientes de que ao emitir um falso parecer estariam incorrendo em crime, os 

funcionários envolvidos questionaram e relutaram em produzir o documento, chegando a 

dizer que não o fariam. Tal indisciplina foi logo resolvida por pressões e ameaças, 

aproveitando-se da situação de que ao menos dois deles estavam em estágio probatório 271 e 

de que o outro sofreria retaliações. Essas atitudes imperativas foram colocadas como 

freqüentes por alguns funcionários entrevistados, principalmente quando um determinado 

empreendimento “tem que sair” para atender aos interesses da cúpula da administração ou 

daqueles que sobre ela têm influência. No caso em tela a concessão da licença ad 

referendum, em um momento em que o conselho estava funcionando normalmente, reflete 

não apenas o poder do Executivo (ou de grupos de interesses ligados a ele) em mascarar 

situações, como também o poder de mover toda a sua “máquina institucional” para legitimá-

las.  

 Não obstante os questionamentos por parte dos funcionários quanto a exigência 

abusiva de seus superiores, os mesmos produziram o parecer na forma e na data 
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determinada, faltando apenas anexá-lo ao já pronto documento de concessão da licença de 

instalação corretiva ad referendum. Com tal medida, não apenas evitou-se a discussão no 

conselho, como se atropelou a licença prévia permitindo-se que as obras continuassem da 

forma como seguiam. Cabe ressaltar que uma das justificativas da concessão do ad 

referendum era o adiantamento da obra antes do período chuvoso. 

  Quando os conselheiros tomaram ciência do acontecimento, rapidamente começaram 

a se mobilizar e a se articular fora do conselho, principalmente os segmentos que se 

identificavam mais272, solicitando então a AGENDA-JF, uma visita oficial do conselho ao 

local para realização de uma vistoria. Como, estrategicamente, alguns conselheiros 

precavidos já haviam ido ao local e fotografado a área num momento em que as obras ainda 

se iniciavam, a visita serviu como parâmetro comparativo, provando como a ação da 

empreiteira contratada foi rápida e devastadora. Na data da visita, as áreas de interesse 

ambiental já haviam sido completamente desfiguradas sem nenhum critério e nem cuidados 

necessários (remoção de animais, por exemplo). Segundo o relato do funcionário envolvido, 

no preenchimento de um dos documentos necessárias ao licenciamento – Formulário de 

Caracterização do Empreendimento – FCE – a empreiteira que executava as obras, entregou 

dados de outro projeto, em outro local, que não tinha correspondência alguma com o que 

estava sendo executado no local em questão, contribuindo para a sucessão de atropelos que 

vinham ocorrendo. Nem ao menos um cronograma havia sido apresentado, tornando muito 

difícil a justificativa com base no adiantamento das obras. 

 Diante de tal situação, o representante de uma das ONGs – uma das que se ausentou 

após o ano de 2005 – encaminhou uma carta para todos os conselheiros, autoridades e 

imprensa, relatando a situação e apontando nominalmente responsáveis num tom de ameaça. 

Apesar das retaliações, inclusive com um processo por “danos morais” contra o conselheiro 

autor da carta, impetrado pelo superintendente da AGENDA-JF da época, houve a formação 

de um grupo forte, dentre os conselheiros, que solidarizaram e prestaram apoio. Esses 

conselheiros aliados, embora numericamente inferiores, reproduziam com maestria seus 

discursos argumentativos, respaldados por fatos, trazendo a tona uma importante questão: 

Juiz de Fora e o COMDEMA teriam autonomia suficiente para licenciar? Começava-se a 
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vislumbrar a possibilidade de denunciar o convênio com a SEMAD, diante de tantas 

irregularidades e arbitrariedades do Poder Executivo, em casos similares. 

 Essa questão foi posta de lado principalmente por dois motivos: a) mesmo 

respaldado por provas concretas, não havia articulação política alguma que pudesse fazer 

com que a denuncia lograsse êxito; b) por outro lado, não havia argumento suficiente que 

assegurasse que tal medida seria melhor para o meio ambiente da cidade e para sua 

população. Visto que deixar ao encargo do COPAM seria deixar as decisões nas mãos de 

conselheiros que provavelmente não possuiriam vinculo algum com a cidade e também não 

se deslocariam da capital para ver a realidade in locu, restando uma percepção das questões 

totalmente atrelada ao parecer técnico. Por sua vez, embora as decisões no interior do 

conselho já se apresentassem muitas vezes “direcionadas”, ao menos havia a possibilidade 

de transparecer o que estava acontecendo, negociar ou agir em outras instâncias.  

 A análise da concessão da licença “ad referendum” foi levada ao conselho na 

primeira reunião conjunta extraordinária das câmaras CAIS e CPRNB no dia 13 de setembro 

de 2005, como único item de pauta. Estranhamente a reunião não obteve quorum, apesar da 

presença maciça dos segmentos envolvidos no embate, somente retornando quatorze dias 

depois na segunda reunião extraordinária das mesmas câmaras, em 27 de setembro, onde 

foram requeridas “vistas” conjuntamente pelas classes dos advogados, dos biólogos e do 

IBAMA.  

 Na reunião conjunta seguinte, dia 25 de outubro de 2005, os relatores do processo 

apresentaram seus pareceres de forma unificada. Esse parecer atacou veementemente a 

prefeitura pela atitude, buscou caracterizar toda a situação e suas nuanças e se posicionou no 

sentido de que o conselho não deveria referendar tal licença e ser complacente com o que se 

interpretou como abuso do Executivo. Apesar de não conseguir negar a situação, a parte do 

conselho ligada a prefeitura jogou com o argumento de que “parar a obra” da forma como 

estava seria pior, mais prejudicial ao meio ambiente. Essa postura, creio, serviu para 

convencer aqueles que ainda não haviam se posicionado, chegando ao final numa votação 

que fez prevalecer a licença ambiental. Essa decisão não foi aceita pelos conselheiros que 

pediram vistas, motivando um recurso ao plenário que angariou apoio de outros 

conselheiros.   
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 Coincidentemente, chegava o período chuvoso e numa forte chuva, toda a área se 

alagou, tornando a avenida intransitável e causando grande polêmica com a situação. Pouco 

depois da chuva forte toda vez que chovia um pouco mais a área se tornava intransitável, 

agravando ainda mais a situação. Tais acontecimentos, já pré-anunciados por alguns 

conselheiros, fizeram dobrar a pressão sobre a prefeitura. Entretanto, restou comprovado que 

o motivo das enchentes não estava relacionado às obras de duplicação, mas sim a um 

empreendimento que ao se instalar nas proximidades, bloqueou parcialmente a passagem de 

um córrego que corria por uma manilha. Com o aumento do volume e da velocidade da água 

a vazão tornou-se insuficiente fazendo com que toda a área se alagasse.  

 No dia 06 de dezembro de 2005 o recurso foi apreciado na quadragésima sexta 

reunião ordinária da plenária do COMDEMA. Novamente foram trocadas acusações de 

forma incisiva, chegando-se a certa exaltação mais rara de acontecer. Contudo, novamente 

prevaleceu o argumento de que “parar a obra como estava seria pior”, nesse sentido o 

recurso foi indeferido prevalecendo a concessão da licença ambiental de instalação corretiva. 

Ninguém foi responsabilizado pelos erros e atropelos do processo. 

 As atas das duas últimas reuniões mencionadas, curiosamente, não estavam 

disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, como as demais. Durante o 

curso da pesquisa também não foi possível adquiri-las, o que fez com que essa parte do 

relato tenha se embasado na minha memória das reuniões (estive presente na plenária) e no 

relato de conselheiros entrevistados. Outro ponto curioso é que, apesar de todos os atropelos, 

as obras cessaram no inicio do ano de 2006, sendo retomada tempos depois e até momento 

final da pesquisa (agosto de 2007) não haviam sido concluídas.    

                                             

1.3 - Residencial Vida Nova 

 

 Através de um convênio firmado entre a Companhia de Habitação do Estado de 

Minas Gerais - COHAB e o Município de Juiz de Fora, foram construídas cerca de setenta 

unidades habitacionais, numa área de 49.160 m². Iniciadas em novembro de 2005 por uma 

empresa de economia mista cuja acionista principal é a prefeitura de Juiz de Fora (99% das 

ações), ligada à Secretária de Política Social. Esse episódio ilustra a desarticulação entre os 

órgãos da prefeitura com o órgão ambiental e o modus operandi arbitrário e completamente 
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descompassado com a legislação ambiental em que esses funcionam e exercem suas 

atividades triviais.     

O empreendimento em questão “o condomínio Nova Vida” traduz em si uma causa 

nobre. É de caráter social e visa atender famílias carentes desabrigadas, atingidas pelas 

fortes chuvas ocorridas no final do ano de 2003 e início de 2004 na região. Um projeto de 

assentamento urbano previsto para ser dotado de toda infra-estrutura básica: calçamento, 

rede de esgoto sanitário, água potável, rede de água pluvial e energia elétrica. 

Ocorre que a área onde se construiu o empreendimento é bastante complexa em 

termos ambientais e o mesmo foi iniciado injustificadamente sem ao menos a análise do 

órgão ambiental e sem licença do conselho (o que não é raro de acontecer para todo tipo de 

empreendimento), transformando a função social do empreendimento num problema 

ambiental de difícil solução. 

Inicialmente a questão foi levada para a AGENDA-JF por um conselheiro 

representante de uma das organizações ambientalistas, solicitando esclarecimentos sobre o 

porquê de aquele empreendimento estar sendo realizado sem licenciamento, incorrendo em 

crime ambiental, solicitando também que providencias fossem tomadas para regularizar a 

situação e responsabilizar o responsável. Como o órgão da prefeitura habitualmente não 

toma iniciativas que a prejudiquem ou a qualquer de seus outros órgãos, nada foi feito. 

Entretanto, sem que houvesse uma articulação organizada, outra organização com cadeira no 

conselho foi à autarquia também solicitar esclarecimentos, já apresentando fotos da situação 

local e pedindo o processo para análise, onde foram constatadas certas irregularidades. 

Após visitas ao local com avaliações técnicas por parte de uma das ONGs, foi 

organizado um documento de denúncia e apresentado ao conselho na oitava reunião 

ordinária da CPBR que ocorria conjuntamente com a da CAIS no dia 16 de maio de 2006, 

aproveitando a presença de um número razoável de conselheiros. Nessa apresentação foram 

esmiuçadas todas as irregularidades e as contradições com os dizeres constantes do 

processo, submetendo-as à apreciação dos conselheiros para deliberarem sobre qual medida 

deveria ser tomada.          

O empreendimento em questão encontrava-se próximo a uma área extremamente 

degradada – no pé do Morro do Alemão273  – assim como margeava áreas de interesse 
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ambiental e Áreas de Preservação Permanente (APP), sendo que a movimentação de terra 

passou a intervir diretamente nessas áreas. Houve um corte na encosta oeste do Morro do 

Alemão, numa área com declividade nitidamente superior a determinação legal (> 45° - 

APP). O local, que estava em processo de regeneração, com a tal intervenção teve uma parte 

da vegetação que sustenta a encosta suprimida, aumentado assim o risco do processo erosivo 

em uma área extremamente marcada pela formação de imensas voçorocas. A terra deslocada 

da encosta foi sendo depositada numa área de alagamento composta por nascentes 

intermitentes (foram constatadas três), que dão origem a um córrego, afluente da margem 

esquerda de outro córrego de um bairro grande do município. Chegou-se a soterrar 

desnecessariamente duas das nascentes acarretando em prejuízo ambiental de difícil 

reparação.  

 Após a solicitação de esclarecimentos da primeira ONG na autarquia, foi preparado 

um processo “às pressas” pela autarquia (que até então nem existia) e posteriormente uma 

solicitação de Licença de Operação corretiva em 10 de maio de 2006. Na análise deste 

processo (Processo nº: 01609 – 2006) as discrepâncias com a realidade foram flagrantes. 

Não era mencionado, em momento algum (nem no parecer técnico), a presença de APP, não 

se falava do curso d’água, das minas intermitentes e da encosta do morro. Mencionava-se 

proximidade em área de interesse ambiental, mas na realidade o empreendimento invadia a 

área, e não mencionava que o empreendimento estava em parte localizado em área 

degradada ambientalmente (Morro do Alemão).  

Com a análise do convênio com a COHAB (nº 03.04.690), que financiou 

completamente o empreendimento, os motivos das irregularidades ficaram mais claros: 

Constava como obrigações do município de acordo com o convênio, disposto em suas 

cláusulas: 1 - que os imóveis a serem construídos não poderiam se encontrar em APP, ou em 

APA, atendendo aos requisitos da LF 6766/79 e 9785/99; 2 – não permitir que fossem 

construídas unidades habitacionais em áreas de risco ou degradas. Ambas as disposições que 

versavam sobre questões ambientais foram irremediavelmente transgredidas, possibilitando 

a denúncia do convênio por uma atitude irresponsável e arbitrária, recorrente para 

determinados setores da prefeitura.    

Após a apresentação no COMDEMA de toda a situação, não houve uma grande 

discussão e nem espanto por parte dos conselheiros; pois a prática reiterada de denúncias, 
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principalmente contra atitudes arbitrárias do poder público municipal, estava se tornando 

comum ao ponto de convencionar-se que sempre que uma questão de extrema complexidade 

como esta fosse levada ao conselho, votar-se-ia pelo encaminhamento ao Ministério Público, 

deliberando para que a própria AGENDA-JF o encaminhasse em nome do conselho. Após o 

silencio de alguns segundos, um conselheiro (representante da Classe dos Advogados) 

levantou a questão do encaminhamento ao Ministério Público para ser votada. Sem objeções 

discursivas, a questão foi deliberada com apenas um voto contrário de um conselheiro da 

prefeitura ligado a Secretaria de Política Social. Os demais, creio, tiveram discernimento 

suficiente para entender que tal complacência os incriminaria e não se manifestaram.  

Passado praticamente um mês do que ficou deliberado, a AGENDA-JF dispondo de 

todo material da denúncia, continuou inerte não cumprindo o que ficou determinado pelo 

conselho e não cientificando o Ministério Público do ocorrido. Ciente dessa situação a 

própria ONG entrou com uma representação no Ministério Público, esperando uma 

iniciativa que também não foi tomada. No local, algumas medidas foram desenvolvidas, o 

empreendimento parou de avançar sobre as nascentes, cercaram a área e colocaram placas 

que diziam “Área de Preservação Permanente” e “Área de interesse Ambiental”, mas não 

ocorreram responsabilizações. Apesar de todos os atropelos e arbitrariedades a obra parou 

no início de 2007 sem ser concluída e sem explicações. Estranhamente, nas atas das 

referidas reuniões, não ficou constatada a denúncia, nem tampouco, a deliberação de 

encaminhamento ao Ministério Público (atas das reuniões do COMDEMA - CAIS e CPRNB 

- de 16/05/06). Também não houve manifestações posteriores sobre o assunto por parte dos 

conselheiros. 

 

1.4 – Considerações 

            

 Embora este estudo tenha relatado apenas dois casos de empreendimentos passíveis 

de licença ambiental que se iniciaram sem o licenciamento, os exemplos expostos permitem 

perceber que essa é uma prática corriqueira tanto para o poder público quanto para as 

entidades privadas. Por inúmeras vezes empreendimentos são iniciados e finalizados sem 

licença ou sequer consulta ao órgão ambiental (relato dos próprios funcionários). Por outras 

vezes, quando há necessidade de licença ambiental para repasse de recursos e não se utiliza 
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o ad referendum, apenas se inicia o procedimento para licenciamento. Uma vez conquistado 

o repasse do recurso, atropela-se todas as etapas da licença (LP, LI e LO), sendo 

posteriormente solicitado a LO corretiva, que por sua vez é conquistada através do conselho, 

em parte condescendente e em outra, alienado da real dimensão dos fatos. 

 Há o predomínio de uma mentalidade na sociedade (gestores públicos, empresários, 

vereadores, juízes, conselheiros etc.) que enxerga o meio ambiente como sinônimo de atraso 

e o sistema de licenciamento ambiental como algo moroso que atravanca o desenvolvimento 

e cria empecilhos aos anseios do capital. Somando-se a essa concepção há um sistema de 

fiscalização insuficiente e um senso de impunidade compartilhado pela sociedade. Estes 

fatos contribuem substancialmente para a prática reiterada desses atos de desobediência 

explícita à lei e para a sobreposição de interesses particulares aos coletivos.  

 Por outro lado fica evidente que o conselho, além de ser um espaço de acesso às 

discussões sobre políticas públicas primordialmente, vem contribuindo para uma 

conscientização da sociedade (dimensão educativa) e como um novo instrumento de 

fiscalização e publicização dos atos que transgridem interesses sociais ou as leis de proteção 

ao meio ambiente. Mas, ainda assim, e mesmo com a atuação pró-ativa de alguns 

conselheiros – independente de representarem ONGs ou não, sendo constatadas atitudes 

similares de denúncias por parte dos conselheiros da Classe dos Biólogos, da UFJF, do 

IBAMA, da Classe dos Advogados etc. – o conselho ainda se mostra insuficiente para coibir 

essas práticas e mudar essa mentalidade tão arraigada na sociedade, o que se constata pela 

reincidência constante. Parte da culpa dessa insuficiência se deve à própria passividade do 

conselho em não reivindicar o cumprimento de suas decisões de forma incisiva (o que a 

conveniência política e a falta de autonomia impedem). Novos assuntos vão tomando o lugar 

dos anteriores e os “antigos” se perdem na memória curta dos conselheiros. Por sua vez, na 

grande maioria das vezes, as negociações impedem as necessárias punições exemplares que 

refletiriam educativamente na sociedade, fazendo com que impere a conivência e a 

condescendência.                 
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2 - Estudos dos Conflitos Ambientais  

 

2.1 – A guerra das antenas 

 

O exponencial crescimento da telefonia móvel numa escala global tornou o celular 

uma presença marcante no mundo atual, contribuindo sobremaneira para a dinâmica 

comunicacional da sociedade e tornando-se um instrumento indissociável de muitas das 

atividades do ser humano contemporâneo, sobretudo no meio urbano. Essa atividade 

movimenta uma quantidade expressiva de dinheiro e desempenha importante papel na 

economia. Porém, por se tratar de uma tecnologia recente, são levantadas algumas questões 

em torno do exercício ambientalmente seguro dessa atividade, principalmente acerca dos 

campos eletromagnéticos e suas repercussões sobre a saúde e o meio ambiente, o que vem 

suscitando um importante campo de pesquisa para os estudiosos no mundo inteiro. 

 A telefonia celular é um sistema de comunicação que se dá por rádio-escuta e rádio-

transmissão através de um conjunto de antenas fixas que ocupam determinadas áreas 

geográficas. Cada antena – Estação de Rádio base (ERB) – cobre uma determinada região 

em que opera o sistema, essa região é denominada “célula”, onde os telefones móveis 

funcionam, através dos usuários, recebendo o sinal que atende às especificações do 

sistema274.     

Os problemas referentes às operadoras de telefonia celular se dão geralmente em 

torno das ERBs, antenas transmissoras de radiação eletromagnética de baixa freqüência não 

ionizantes, devido, entre outras coisas, à incerteza científica sobre os efeitos dessa radiação 

nos organismos vivos275. Não existem estudos conclusivos que afirmem fazer ou não mal a 

saúde humana a médio e longo prazo. Não há também um parecer da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) que defina a questão, apenas recomendações276. No Brasil, não há 

legislação federal que especifique e discipline a matéria, senão a resolução 303/02 aprovada 

pela Agencia Nacional de Telecomunicações – ANATEL, que estabelece limites à exposição 

humana de campos eletromagnéticos na faixa de Radiofreqüência entre 9 KHz e 300 GHz, 
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276 MARHESAN, Ana Maria Moreira et al. op. cit. 
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partindo das diretrizes da Comissão Internacional para Proteção Contra Radiações Não 

Ionizantes (ICNIRP).  

Embora os efeitos térmicos sejam efetivamente comprovados, a literatura 

especializada vem apontando uma série de efeitos não térmicos, adversos à saúde humana, 

que podem estar relacionados à exposição prolongada às radiações de Radiofreqüência e 

microondas, com a Taxa de Absorção Específica (SAR) inferior a 4 W/Kg, destacando-se: 

alteração do eletroencefalograma, letargia, geração de prematuros e mal formados, 

distúrbios do sono, distúrbios comportamentais, perda de memória recente, dificuldade de 

concentração, doenças neurodegenerativas (Parkinson e Alzheimer), linfoma, leucemia e 

outras formas de cânceres. Outro problema ambiental constatado é o efeito da radiação 

eletromagnética em morcegos e aves que se mostraram sensíveis a áreas afetadas. 

Atualmente a OMS coordena um projeto que visa detectar os males, de maneira 

científica, advindos da poluição eletromagnética. Iniciado em 1996 o projeto tem prazo 

previsto para 2007, quando poderá validar os efeitos à saúde. Não obstante o 

posicionamento não ter sido estabelecido, a telefonia celular já se propagou mundo afora 

como atividade econômica lícita, ainda que mergulhada em incertezas científicas sobre suas 

conseqüências ambientais. 

Outros problemas decorrentes das ERBs são: o aumento significativo da 

susceptibilidade a descargas atmosféricas como relâmpagos na área onde se situa a torre, a 

fragilidade mecânica das mesmas que pode ocasionar acidentes com a queda da estrutura 

inteira ou de partes dela; e a poluição visual que, pela proliferação inescrupulosa das 

antenas, muitas vezes se faz relevante. 

Pelas controversas geradas no exercício dessa atividade econômica, principalmente a 

incerteza científica de suas conseqüências ao ambiente e à saúde, há uma forte discussão em 

escala global que entende ser irrenunciável a observância ao princípio da precaução na busca 

de harmonizar essa atividade econômica com a qualidade ambiental. A simples possibilidade 

de haver riscos torna necessário encontrar meios de mitigá-los, ou seja, buscar a redução de 

sua extensão, da freqüência ou da incerteza do dano que pode ser causado, não 

inviabilizando a atividade econômica, mas tornando-a ambientalmente mais segura. A 

questão é que essas medidas implicam em custos, ou restrições à possibilidade de lucro 

imediato, o que as empresas não se mostram tendentes a arcar. O princípio da precaução, o 
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qual o Brasil é signatário desde a Conferencia das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 

1992, diz que: “Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a absoluta ausência 

de certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. O próprio nome precaução 

é auto-explicativo, deve-se agir no presente para não se lamentar no futuro, muitas vezes 

pode ser urgente esperar277. 

Os conflitos em torno da questão, principalmente no meio urbano, se dão em razão 

da disposição territorial das ERBs. Como geralmente não há nada que discipline 

distanciamentos das antenas em relação a residências, escolas, hospitais, etc. ou mesmo uma 

fiscalização sistemática sobre os níveis de radiação ou ruídos emitidos, aqueles que se 

tornam vizinhos das ERBs – que muitas vezes são instaladas a poucos metros das 

habitações, aproveitando-se qualquer espaço –  passam a se queixar de efeitos adversos 

anteriormente não percebidos. A situação é agravada pela extrema concorrência entre as 

operadoras de telefonia móvel, que emplacam uma verdadeira disputa territorial para 

garantir melhor “cobertura de seus serviços” e se recusam a compartilhar espaço para 

resguardo de sua tecnologia, ou segredos industriais. Em síntese, isso traduz o caso que 

passo a expor.     

 

2.1.1 – Delimitação do conflito 

Remetendo à perspectiva das quatro dimensões constitutivas dos conflitos ambientais 

(apropriação material e simbólica, durabilidade e interatividade – discutidas no item 4.2 do 

capítulo 2) é factível a seguinte interpretação: 

 1 – No que diz respeito à apropriação material do meio ambiente – tratando-se da ocupação 

do solo – existem duas formas confrontantes: de um lado aqueles que utilizam o espaço com 

fins habitacionais (no caso das residências, sendo os moradores os principais atores) ou para 

encontros coletivos (escola, hospital etc.); do outro, o solo é ocupado para a instalação de 

equipamentos que dão suporte ao exercício de uma atividade econômica, um serviço público 

de telecomunicação. Um campo eletromagnético (a célula) também é criado na atmosfera a 

partir dos equipamentos para o desempenho da atividade de telefonia móvel, representando 

também uma forma de apropriação do meio ambiente. Há uma desproporção 

                                                           
277 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
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incomensurável em termos econômicos dentre aqueles que utilizam o espaço urbano para 

fins habitacionais e as operadoras de telefonia celular (prestadoras do serviço de telefonia 

móvel) o que apresenta reflexos nítidos no poder de aquisição e de influência sobre a forma 

como o espaço pode/deve ser utilizado – ponto a ser abordado posteriormente. 

 2 – Quanto à apropriação simbólica do meio ambiente, na concepção dos moradores e afins 

algumas questões em torno do exercício da atividade de telefonia móvel são entendidas 

como uma ameaça que abrange várias dimensões – saúde, bem-estar, econômica etc.. 

Entretanto a “ameaça” em si não é representada pela atividade de telefonia móvel ou os 

celulares propriamente, nem tampouco pela existência das ERBs, mas pela 

proximidade/distanciamento das mesmas em relação às habitações e a potência da radiação 

delas emanada. Nesse sentido concebe-se que tal forma de apropriação do espaço urbano – a 

instalação das ERBs sem os devidos critérios e regramentos – representa um “risco 

ambiental”, sendo esta idéia o que pauta os argumentos emanados por esses segmentos 

sociais para legitimarem suas demandas. Por outro lado, na perspectiva das operadoras essa 

“ocupação do solo” visa possibilitar o funcionamento de uma atividade de interesse coletivo 

indissociável da vida contemporânea, a devida prestação de um serviço público do qual 

depende uma rede intrincada de relações sociais e onde o “risco ambiental” que daí poderia 

decorrer não está evidenciado. Dessa forma, compreendem a legitimidade da atividade e 

entendem a promulgação de regras e critérios que disciplinem a disposição territorial das 

mesmas como um fator gerador de um ônus desnecessário e de cerceamentos à prestação de 

uma atividade econômica lícita, não se dispondo a arcar com este.  

3 – No que tange à continuidade dos modos de apropriação material (durabilidade), ainda 

que os diferentes atores “encontrem-se” sob um mesmo modelo cultural, há a denúncia por 

parte daqueles que se apropriam do espaço para estabelecerem suas habitações (de modo 

geral em caráter permanente), de que a integridade dessa forma de apropriação torna-se 

ameaçada com a outra atividade. Nesse sentido aponta-se o comprometimento da utilização 

do espaço para determinados fins ao longo do tempo em decorrência dos efeitos adversos 

resultantes da outra atividade. Isso se evidencia na base argumentativa dos que se dizem 

afetados, relatando profundos incômodos decorrentes da proximidade das ERBs com 

reflexos em seus modos de vida. Não havendo, contudo, a denúncia da atividade em si, mas 

da forma como a mesma se desenvolve. 
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4 – Para a última dimensão constitutiva, que trata da interatividade, pode-se interpretar que a 

forma de ocupação do solo e do espaço atmosférico exercida pelas operadoras de telefonia 

celular para instalação das ERBs, despida de critérios (distâncias mínimas das residências e 

áreas sensíveis), passa a interagir com os distintos modos de ocupação do espaço por outros 

segmentos sociais (para residências principalmente), transmitindo-lhes impactos 

indesejados. Essa interação, que realmente é de difícil mensuração (incerteza cognitiva) é 

denunciada como: i - problemas de saúde relacionados à transmissão de radiação 

eletromagnética; ii - estresse e perturbações decorrentes do ruído emitido pelas antenas, iii - 

poluição visual ocasionada por sua estrutura, iv - desvalorização dos imóveis nas 

proximidades e; v - riscos de danos por queda de partes da estrutura, descargas elétricas 

atmosféricas entre outros sinistros ocasionais. Nesse sentido, a apropriação dos elementos 

materiais de um mesmo território (ocupação do solo), por um determinado grupo social 

propugna efeitos adversos a outro grupo que ocupa este espaço com fins e modos distintos. 

Como é difícil mensurar a interação (os efeitos adversos) essa só pode ser “suposta e 

sustentada na autoridade da própria denúncia” daqueles que se manifestam contrariados 

com a atividade que passou a lhes comprometer seus modos de vida. 

        O movimento social que se formou acerca da questão no município de Juiz de Fora, 

desde o início, se mostrou bastante heterogêneo tanto na caracterização dos atores (diversas 

camadas sociais), quanto nas demandas empreendidas pelos mesmos (questões ligadas à 

saúde, incômodos com ruídos ou paisagem, até desvalorização imobiliária). O movimento de 

caráter essencialmente político – buscou a ampliação da participação nas decisões, o 

equilíbrio do jogo político e a regulamentação legislativa – com poucos traços antagonistas, 

iniciou-se com cerca de dez comunidades (bairros) em 2000/2001, chegando a abranger 

vinte e oito comunidades em 2007, com reuniões esporádicas que envolveram de vinte a 

sessenta pessoas. 

 

2.1.2 – Desdobramento no conselho e outras esferas      

A questão chegou ao grande público (midiatizada) através de funcionários e alunos 

de um colégio em um bairro periférico da cidade (Santa Cândida) onde operava uma ERB a 

poucos metros. Foi gerada uma sensação coletiva de insegurança devido a inúmeros 

problemas de saúde cuja causa foi relacionada a essa ERB. Entretanto, o movimento social 



 276

já havia se iniciado meses antes, comportando algumas comunidades e a aliança com um 

vereador que conseguiu aprovar um projeto de lei incipiente na regulamentação da 

disposição territorial das ERBs. Mas foi a partir dos problemas levantados no episódio do 

colégio que a mobilização social se fortaleceu e a questão foi levada para uma audiência 

pública na câmara de vereadores, em dezembro de 2000, resultando na regulamentação da 

lei (Lei 9788 de 2000) e na mobilização da sociedade civil organizada, que passou a se 

articular em torno da questão. 

Essa mobilização, além de ocasionar, por parte dos atores da sociedade civil 

organizada (especialmente o Comitê de Cidadania), um extenso estudo e pesquisa sobre a 

questão, permitiu aos mesmos intermediar o diálogo entre os cidadãos afetados das 

diferentes áreas. A sociedade civil organizada passou a funcionar como um “canal” 

possibilitando captar os problemas das esferas privadas e transmiti-los para as esferas 

públicas, tratando diretamente com o chefe do Executivo, com a câmara de vereadores, com 

o conselho de saúde e posteriormente com o COMDEMA. 

Consolidado o movimento, foi realizado um amplo trabalho de conscientização e 

articulação com o poder público, conselheiros, associações, ONGs, universidades, mídia e 

representantes da sociedade que, entre outras coisas e após longas discussões e debates 

públicos, resultou em um projeto de lei em 2003. 

Enquanto os problemas ocorriam nas proximidades das ERBs, a disputa territorial 

das operadoras de telefonia celular pelas denominadas “células”, resultava na proliferação 

inescrupulosa dessas antenas e explicitava a omissão do poder público e a insuficiência da 

referida lei, que mesmo quando cumprida, não atendia aos anseios sociais. 

Concomitantemente a questão estava sendo levada ao COMDEMA, principalmente 

pela sociedade civil, ocasionando a organização de um seminário que contou com 

autoridades no assunto e embasou os conselheiros para produzirem uma deliberação 

normativa (DN 09 de 2002), de alto teor democrático e que se apresentava como um avanço 

na normatização dessa atividade econômica, com fulcro no princípio da precaução. 

    A Deliberação Normativa COMDEMA Nº 09/02, foi fruto de uma ampla 

discussão (que também embasaram o projeto de lei) e teve dos nove itens apontados na 

minuta por sugestão da sociedade civil, cinco acatados. Na DN destacam-se as 

considerações iniciais que salientam a necessidade de observância ao princípio da 
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precaução, à lei anterior, às recomendações da ANATEL e aos anseios sociais. Quanto aos 

artigos salienta-se os critérios de implantação, localização e funcionamento; estimulando o 

compartilhamento de ERBs entre operadoras e estabelecendo distâncias mínimas para áreas 

sensíveis (clínicas, escolas, hospitais etc. - 150m), moradias (50m), de uma antena para outra 

(500m), proibição da instalação nas áreas de Unidades de Conservação e áreas tombadas 

(raio de 500m); estabelecendo ainda a potência máxima de operação da ERB (menor que 

cem micro watts por centímetro quadrado – So= 100µW/cm²); e, principalmente, a exigência 

de licenciamento ambiental, em três etapas ( licença prévia - LP, de instalação - LI e de 

operação - LO), com Estudo de Impacto Ambiental e Relatório (EIA/RIMA) e Licença 

Corretiva, no  prazo de 180 dias para as antenas já instaladas – situação em que se 

enquadrava, na época, a maior parte das ERBs (cerca de 100 antenas). 

Para cumprir a DN, o executivo municipal, por meio da AGENDA-JF – se viu 

desprovido de corpo técnico e aparelhos para efetuar as necessárias medições e análises. 

Para solucionar o problema foi realizado um convênio com a Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF), através de um contrato com uma fundação por ela credenciada, Fundação 

Centro Tecnológico (FCT), que passou a analisar o licenciamento das ERBs e equipamentos 

afins e a monitorá-los. O contrato foi amplamente discutido no COMDEMA e aprovado 

com apenas um voto em abstenção, conforme a Ata da 24ª Reunião Ordinária do 

COMDEMA em 2003. A FCT (enquanto era credenciada pela UFJF), gozava de 

profissionais altamente gabaritados no assunto, doutores e professores universitários que 

afirmaram (em entrevista) a isenção da fundação por não estabelecer contratos ou prestar 

serviços a empresas de telefonia celular. 

No COMDEMA, de 2002 a 2004 foram constadas 16 reuniões, entre câmaras 

técnicas e plenário, que tinham em pauta assuntos referentes à telefonia celular. Na maior 

parte delas houve ampla abertura para a participação popular, onde muitos problemas 

relacionados à implantação de ERBs foram mencionados, tais como: reumatismos, 

problemas dérmicos, cânceres, insônia, dores de cabeça entre outros de saúde que, embora 

não haja documentos, ou estudos que possam assegurar uma relação direta destes com a 

radiação das ERBs, ou mesmo, a veracidade das declarações, ficava explicitado o medo e o 

descontentamento da população. Outros problemas mencionados foram a desvalorização de 
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imóveis, a poluição visual, a insegurança nas estruturas das ERBs e até a queda de parte das 

estruturas. 

 As reuniões versavam geralmente sobre licenciamento, onde a análise dos laudos 

técnicos da FCT muitas vezes geravam discussões entre os conselheiros, mas, no final, estes 

acabavam por deferir os laudos favoráveis e indeferir os desfavoráveis. Por outro lado, as 

empresas de telefonia celular, argumentando o livre desenvolvimento de atividade 

econômica lícita, encontravam na DN e na atuação dos conselheiros, óbices ao 

desenvolvimento dessa atividade e apresentavam, muitas vezes, recursos com fins 

puramente protelatórios para que suas ERBs continuassem operando ou recorriam ao 

Judiciário, que mostrou uma nítida tendência em conceder liminares para que as antenas 

irregulares continuassem a operar (sobre o pretexto de não inviabilizar o serviço, mas 

tradicionalmente favorável às atividades econômicas).  

Em 2004, segundo os professores universitários que trabalhavam na FCT, já havia a 

conformação da maior parte das operadoras em se adequarem a DN e às aclamações 

populares. Isso dado aos sólidos argumentos apresentados nas discussões do COMDEMA, 

que afirmavam não haver incompatibilidade na prestação do serviço de telefonia móvel com 

o cumprimento das deliberações, senão um maior gasto ao qual as empresas não queriam se 

submeter. Ainda assim, segundo um funcionário da AGENDA-JF, havia pouco mais do que 

cento e vinte ERBs no município, até meados de 2005, e apenas cinco dessas estavam 

devidamente licenciadas. Foram aplicadas multas às operadoras que se negavam a 

regularizar suas atividades (cujo valor chegou a R$ 800.000,00 em alguns casos). Essas 

multas em grande parte foram negociadas, outras pagas ou recorridas. 

Em 2005 houve a mudança na administração municipal e a inatividade do 

COMDEMA durante o primeiro semestre do ano. Restabelecido seu funcionamento, 

ocorreram quatro reuniões acerca da questão, sendo que, na última delas, os conselheiros 

foram surpreendidos com um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), emitido pelo 

Ministério Público, seção de meio ambiente sediada em de Juiz de Fora. Esse TAC foi 

proferido após uma reunião onde compareceram o promotor de meio ambiente; o presidente 

do COMDEMA (Secretário da SSSDA); o Superintendente da AGENDA-JF; o Procurador 

Geral do Município; o Assessor Jurídico do COMDEMA e representantes de uma empresa 

de telefonia celular específica, que motivou o TAC. Não houve consulta aos conselheiros do 
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Comdema que sequer foram cientificados da reunião e do que estava ocorrendo, também não 

houve nenhuma participação da sociedade civil, que ainda se mobilizou para tentar 

participar e ficou aguardando do lado de fora da sala. 

O TAC derrogou a DN 09/02 no que tange aos parâmetros estabelecidos, alegando 

que esta inovou o texto da Lei 9.788/00 ao estabelecer parâmetros mais restritivos. Essa 

interpretação jurídica favoreceu explicitamente a empresa específica de telefonia celular 

recém chegada ao município, mostrando-se contrária às noções de hermenêutica que 

afirmam ser o ponto de partida da interpretação jurídica o interesse social em detrimento de 

interesses de particulares278. Nesse ínterim, mais de cinqüenta ERBs foram instaladas sem, 

pelo que tudo indica, observar a parte da DN que não foi derrogada, o licenciamento. 

Tampouco foram fiscalizadas quanto aos parâmetros da lei de 2000, em razão do 

descredenciamento da FCT pela UFJF e a rescisão do contrato por parte da prefeitura, o que 

fez emergir novamente o problema da falta de corpo técnico e aparelhagem para as 

aferições. 

O TAC repercutiu em outra audiência pública, onde críticas severas foram tecidas ao 

promotor e à atuação da AGENDA-JF e seus representantes, acusados de atender interesses 

particulares de uma das operadoras de telefonia celular pelos vereadores. Foi questionado, 

por exemplo, por que uma ERB operando em área tombada, nitidamente ilegal até para a Lei 

9.788/00, após sucessivas denúncias, continuava operando no local.  

Essa questão e de outras ERBs, semelhantes, foi contestada pelo fato de que o 

COMDEMA, não “daria conta” de analisar todas os pedidos de licença corretiva (mais de 

cem). No entanto, em vários casos onde existiam ilegalidades flagrantes, ficou transparente a 

omissão e conivência do poder público. Outro ponto importante foi a manifestação de 

revolta por parte de alguns conselheiros, que se sentiram manipulados por não estarem 

cientes da reunião e os representantes ligados à prefeitura não lhes ter consultado a opinião. 

O alvoroço causado pela situação do TAC, mobilizou novamente a sociedade civil 

que entrou com uma representação contra o Ministério Público e pressionou a Câmara de 

Vereadores a sair da inércia, aprovando, por unanimidade, a Lei 11.045 de 17 de janeiro de 

2006. Tal lei, conforme dito, fruto do projeto que tramitava desde 2003, com ampla 

                                                           
278 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  
Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.  
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participação e estudo técnico-científico, foi inspirada na análise de cerca de vinte 

legislações, inclusive estrangeiras, como as da França e da Suíça, mas principalmente pela 

existente na cidade de Porto Alegre – RS, podendo ser considerada uma lei bastante 

avançada. A lei dispõe sobre normas gerais para a instalação no Município de Juiz de Fora 

de Estações de Telecomunicações de transmissão de rádio, televisão, telefonia, 

telecomunicação em geral e outros equipamentos transmissores de radiação eletromagnética 

não-ionizante 

Apesar de aprovada unanimemente pelo Legislativo da cidade, a lei sofreu vetos do 

chefe do Executivo que, segundo relato de alguns conselheiros e dos técnicos da FCT, 

“quebraram sua espinha dorsal”. Tais vetos, justificados no fato da lei estabelecer 

parâmetros muito rígidos e dificultar o exercício de uma atividade econômica que também é 

um serviço público do qual a sociedade contemporânea tornou-se dependente, causaram 

mal-estar dentre os vereadores, que os rejeitaram e pressionaram para que a lei fosse 

sancionada na íntegra (o que ocorreu). A atitude do chefe do Executivo, em parte, não 

condizia muito, uma vez que a lei era mais “branda” do que a DN 09/02, apesar de mais 

especificada. Por outro lado a lei exigiria um extenso mapeamento e disciplina para as  

ERBs, o que seria algo visivelmente dispendioso e complexo, dada a situação de fato.   

A nova lei, além dos significativos avanços, apresentou-se como uma garantia mais 

forte frente a uma norma infra-legal como era o caso da DN, estabelecendo penalidades e 

regulamentando-as, com a devida consideração às áreas sensíveis como: hospitais, escolas, 

áreas densamente povoadas e áreas de preservação ambiental. Por outro lado, a lei 

burocratizou o processo de licenciamento ao requerer autorização da Vigilância Sanitária 

como documento inicial e estabelecer competência a outro órgão do Executivo para 

averiguação dos parâmetros referentes à infra-estrutura e engenharia das ERBs e o 

distanciamento das mesmas. Retirando assim essa função da agência de gestão ambiental e 

conseqüentemente da avaliação do conselho, atribuindo-a à Secretaria de Planejamento 

Urbano (SPU), órgão mais próximo ao chefe do Executivo. Tal disposição da lei acabou por 

criar uma nova atribuição a um órgão da administração local, o que, em tese, deveria ser 

criado por decreto (competência privativa do Executivo), sendo ponto de questionamento da 

constitucionalidade da referida lei.  
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O procedimento passou a ser o seguinte: 1 - a Vigilância Sanitária através do 

Conselho de Saúde confere a primeira autorização; 2 - a mencionada Secretaria (SPU) 

expede um parecer analisando distanciamentos, infra-estrutura e engenharia das ERBs, 

verificando se cumprem ou não os parâmetros legais; 3 – encaminha-se o processo à 

AGENDA-JF, que ficou incumbida de verificar a densidade de potência, laudos 

radiométricos e demais parâmetros, emitindo os pareceres técnicos e jurídicos que 

viabilizariam a apreciação pelo conselho que, por sua vez; 4 -  faz a análise e o julgamento 

dos processos de licenciamento, concedendo as licenças.  

 Durante o ano de 2006 a questão voltou ao conselho nas discussões para a elaboração 

e aprovação da DN que regulamentaria a lei. Formou-se um grupo de trabalho, com 

participação da sociedade, para construir a minuta da DN que foi apreciada e discutida nas 

reuniões do COMDEMA: de fevereiro a maio da câmara técnica CAIT279, junho na 

CGEPA280 e em junho e julho na plenária281, que aprovou a minuta. Após um período de 

mais de seis meses para a regulamentação e adequação institucional para o cumprimento da 

lei, a SPU começa a se manifestar de forma unilateral (recusando o apoio oferecido pela 

UFJF na elaboração dos mapas e demais análises técnicas) e no final do mesmo ano emite 

seus pareceres (Memorando 342/06-SPU/SERURB/DFPM) com teor único, referentes aos 

pedidos de licenciamento das ERBs (sessenta e cinco pedidos de três empresas), sem os 

mapeamentos que a lei exige, dizendo de forma bastante direta e objetiva que nenhuma das 

ERBs estaria apta a ser licenciada por não cumprir os distanciamentos legais, sem 

especificá-los entretanto. 

 A AGENDA-JF apenas endossou os pareceres da SPU, sem realizar a parte que lhe 

cabia de medições (mesmo porque não dispunha dos aparelhos para realizá-la). Também, 

não mencionavam nada sobre os laudos realizados pela FCT sobre os mesmos processos, na 

época do convênio. Ou seja, já se dispunha de dados suficientes para grande parte das 

análises, tanto radiométricos quanto de distanciamentos, que nem sequer foram considerados 

(de alta qualidade e pagos com dinheiro público). Por último, foi sugerido ao COMDEMA 

                                                           
279 Reuniões CAIT/COMDEMA: ordinárias 7ª a 10ª – 14/02/06, 14/03/06, 11/04/06 e 09/05/06; extraordinária 
1ª – 20/03/06.    
280 Reunião GEPA/COMDEMA: ordinária 2ª – 01/06/06 
281 Reuniões Plenária/COMDEMA: ordinárias 50ª e 51ª – 07/06/06 e 06/07/06.   
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que efetuasse uma análise em “bloco” dos processos já que todos estavam na mesma 

situação. 

Aproximando-se da data da reunião do conselho e já vencido o prazo de um ano que 

a lei exigia para a adequação das antenas (art. 35), já se ventilava que nenhuma das ERBs 

estaria passível de ser licenciada considerando as exigências da lei. Na décima oitava 

reunião da CAIT (13/02/07), o assunto retorna para a apreciação, recomendando-se o 

indeferimento de todas as licenças e com os conselheiros acatando ao pedido de análise em 

“bloco” dos processos. Na ocasião foi solicitado “vistas” dos processos, primeiramente pelos 

conselheiros ligados aos setores produtivos/econômicos e posteriormente acompanhado por 

todos os demais conselheiros. Do pedido de vistas originaram dois pareceres em direções 

opostas que, em síntese, expuseram os argumentos de ambos os lados do conflito: 

 De um lado, com argumentos explicitamente convergentes com os utilizados pelas 

operadoras de telefonia celular e com aqueles que justificaram os vetos da prefeitura, os 

setores produtivos/econômicos questionaram a forma como os processos estavam sendo 

apresentados e atacaram a constitucionalidade da Lei 11.045/06 e a sua viabilidade. Dentre 

os principais argumentos, a constitucionalidade foi questionada pela lei municipal versar 

sobre matéria cuja competência é privativa da união para legislar, no caso telecomunicações 

– art. 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 – e versar também sobre matéria de 

competência privativa da ANATEL: “expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas 

prestadoras de serviços de telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem” (lei 

nº 9.472/1997 – Lei Geral de Telecomunicações art. 19). Arguiu-se também que a nova lei 

infringira o princípio da segurança jurídica já que os pedidos de licenciamento foram 

efetuados antes de sua vigência, com outros parâmetros legais. Num segundo momento 

atacou-se a viabilidade do cumprimento da lei que, em sua aplicação cega (bem como da DN 

09), resultaria na retirada da grande maioria das antenas inviabilizando a prestação do 

serviço no município. Isso se daria devido às distâncias exigidas pela lei (50 m para 

hospitais, 18 para demais áreas sensíveis e residências, 500 m entre ERBs etc. - art. 8º e 10 

da Lei 11.045/06). Tal questão acarretaria num prejuízo incomensurável para sociedade e era 

o principal ponto de sustentação da legitimidade da demanda das operadoras e seus 

segmentos afins. Uma questão curiosa por sua audácia foi a sugestão explícita constante do 
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parecer de que a lei fosse descumprida por sua inconstitucionalidade, i. e. recomendava-se a 

desobediência civil e um controle direto de constitucionalidade da lei através do conselho.    

 Por outro lado, envolvendo imediatamente a UFJF e uma das ONGs, os argumentos 

se apresentavam em sintonia com os do movimento social que se formou. A base de 

legitimação dos argumentos era a necessidade do respeito a aqueles que se sentiam 

prejudicados com a disposição territorial das ERBs e a necessidade de se ordenar e 

disciplinar essa disposição territorial no município. Contra-argumentava-se, primeiramente, 

que o conselho não era o órgão adequado para se determinar a constitucionalidade da lei; 

segundo, que a inconstitucionalidade defendida pelas operadoras, pela prefeitura municipal e 

pelos mencionados segmentos do conselho, não procediam visto que a lei não interferia 

diretamente nos serviços de telecomunicações (o que é privativo da União), apenas na 

disposição territorial dos equipamentos (ERBs), i.e. uso e ocupação do solo urbano, o que a 

CF 88 confere competência ao município – “ordenamento territorial”, art.30, incisos I, II e 

III, reconhecido pela própria ANATEL. A lei também não estipulou outra freqüência no 

campo eletromagnético diferente da estipulada pela resolução 303/02 da ANATEL, apenas 

restringiu aos patamares mais baixos de poluição eletromagnética, o que também é previsto 

na constituição como competência comum aos entes federados “combater a poluição em 

qualquer de suas forma” (art. 23). Alegava-se também que as considerações sobre a 

viabilidade do cumprimento da lei, não havia sido aferida por nenhum estudo técnico ou 

científico, não sendo demonstrado de maneira criteriosa que a mesma acarretaria na 

inviabilidade do serviço e prejuízo aos usuários, apenas especulava-se. Bem, como os vetos 

sofridos pela lei foram retirados estava a mesma até então em pleno vigor. Frisava-se pela 

necessidade impositiva de se instalarem as antenas de forma ordenada, planejada e 

compartilhada, em contraposição a forma inescrupulosa, desordenada e descontrolada como 

as mesmas haviam sido instaladas no município, sem nunca cumprir nenhuma das três 

disposições legais.         

 No dia em que os pareceres seriam confrontados e debatidos e se julgariam os 

pedidos de licença, na décima nona reunião da CAIT (13/03/07), uma decisão judicial 

(interlocutória) prolatada na Vara da Fazenda Pública Municipal da cidade, suspendeu os 

efeitos da Lei 11.045/06, acatando a argumentação das operadoras de telefonia celular de 

que o cumprimento da mesma tornaria inviável a prestação do serviço.  
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Diante de tal situação os processos foram retirados de pauta e certo alvoroço foi 

causado na sociedade civil organizada (a frente do movimento) que buscou seus meios para 

reverter a situação. Duas semanas após, uma nova decisão revoga a anterior, retornando 

integralmente os efeitos da lei, proferida pela mesma juíza, acatando os argumentos do 

movimento social, amparados pelos cientistas da UFJF, que através de um estudo inicial 

demonstraram a possibilidade do cumprimento da lei, sem prejuízo à prestação do serviço. 

Com a nova decisão e o retorno dos efeitos da lei, houve, novamente, mobilização 

para que os processos retornassem ao COMDEMA através de uma solicitação encaminhada 

ao Secretário Executivo. Solicitava-se, porém, que estes processos retornassem de forma 

distinta da que estava sendo proposta pela AGENDA-JF – que era a de se analisar os 

processos em blocos (acatando orientação da prefeitura segundo relato de um funcionário), 

pois exatamente esse ponto garantia solidez aos argumentos das operadoras. Uma vez 

analisados em bloco, como foi feita a aferição pela SPU e AGENDA-JF, chegava-se ao 

absurdo de todas as ERBs estarem inviabilizadas pelos distanciamentos (uma inviabilizaria a 

outra), inclusive aquelas que já estavam licenciadas.  

Nesse sentido, demonstrou-se que separando por região e analisando um processo 

por vez, inúmeras situações se recriariam possibilitando visualizar aquelas ERBs que 

deveriam ser retiradas e as que poderiam permanecer no local. Por exemplo: uma antena já 

licenciada que está sendo inviabilizada por outra não deve ser retirada e sim a outra, o 

mesmo raciocínio valeria para uma instalada primeiro com relação à segunda, ou também 

uma que apenas não cumpre o distanciamento com relação a outra ERB e é inviabilizada por 

outra que não cumpre também os parâmetros com relação a áreas sensíveis (hospitais, 

colégios, residências) etc. Desta forma, recriariam-se situações que a partir de um 

mapeamento (que por determinação legal incumbia à SPU que não o desenvolveu) seria 

possível visualizar e organizar as antenas sem inviabilizar o serviço. 

O que se constatou com o estudo técnico é que o cumprimento da lei decorreria de 

fato em uma grande despesa para as operadoras se regularizarem, visto que a absoluta 

maioria das ERBs foram instaladas sem critério. Dessa forma, tornar a atividade 

ambientalmente mais segura e respeitosa para aqueles que têm interação mais imediata com 

as ERBs se mostrou bastante oneroso. Um ônus que as operadoras definitivamente não se 

mostraram dispostas a arcar.  
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Retornando a solicitação, apesar de a mesma ter sido protocolizada com uma semana 

de antecedência, o assunto não retornou para a pauta da reunião seguinte, onde não houve 

qualquer menção sobre o mesmo. Surpreendentemente, algumas semanas depois, uma nova 

decisão do Tribunal, acatando um agravo de instrumento de uma das operadoras, revogou a 

segunda decisão da primeira instância e fez prevalecer a primeira, que suspendia os efeitos 

da lei (maio de 2007). Como a segunda lei revogou a primeira, o TAC revogou a DN e a 

decisão do tribunal suspendeu os efeitos da última lei, deixou de haver qualquer dispositivo 

legal que disciplinasse a disposição territorial das ERBs no município. Considerando 

também não haver lei federal ou estadual que verse sobre o assunto, o movimento social 

chegou ao limbo.     

Até 12 de março de 2007 foram contabilizadas cerca de duzentas ERBs operando no 

município, destas, 176 estão autorizadas pela ANATEL e apenas cinco foram licenciadas de 

acordo com a antiga DN 09. As demais funcionavam irregularmente enquanto aguardavam a 

implementação da lei (que nunca chegou a ocorrer) e o posterior licenciamento, o que com a 

suspensão dos efeitos da lei, vive-se um momento de indefinição (provavelmente a lei será 

reformulada para sanar seus pontos polêmicos). Existiram antenas operando 

clandestinamente, um caso aferido foi o de uma ERB que operava na carroceria de um 

caminhão, sendo esta embargada e a empresa multada. 

 

2.1.3 - Considerações 

Conforme exposto o conflito não se encerrou durante o período da pesquisa e não se 

permite previsibilidade de quando isso venha a ocorrer até que se esgotem todas as 

instâncias recursivas. Nem o movimento social e seus afins e nem as operadoras de telefonia 

celular apresentaram sinais de que virão a abdicar de suas demandas, ou chegar a algum 

consenso ou negociar uma posição comum. No principal palco discursivo, o COMDEMA, o 

assunto quedou-se suspenso até o final da pesquisa, com alguns poucos rumores e 

aguardando as posições que irão prevalecer em outros espaços, principalmente no Judiciário. 

E é no Judiciário que os antagonismos passaram a ser novamente explicitados: as empresas 

de telefonia celular afirmam ser a lei, além de inconstitucional, impossível de ser cumprida 

sem inviabilizar a prestação do serviço; e o movimento social postula a defesa da lei, com o 

apoio de cientistas da UFJF, que tentam demonstrar tecnicamente a sua viabilidade. Por sua 
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vez, a prefeitura municipal, principal interessado em defender uma lei do município, não 

manifestou em sua defesa grande interesse nesse sentido, sustentando seus argumentos 

principalmente nos retirados vetos da lei e na justificativa desses vetos.         

É possível supor que, pelas atitudes do Poder Executivo Municipal, houve uma 

articulação forte com a prefeitura para inviabilizar o cumprimento da lei. Nesse sentido, seus 

atos podem ter sido pré-ordenados em benefício das operadoras de telefonia celular e, 

consequentemente, em detrimento do movimento social que se formou. Sem, no entanto, 

deixar evidências das causas que motivaram tais atos. Hipóteses não podem ser descartadas: 

de um lado pode-se interpretar uma crença convicta de que a lei realmente inviabilizaria a 

prestação do serviço e desta forma estar-se-ia atendendo aos interesses sociais não a 

cumprindo devidamente. Mas isso sem nenhum estudo técnico-científico que demonstrasse 

essa perspectiva ou efetuando alguma tentativa de implementação que comprovasse ser 

efetivamente inviável o cumprimento da lei ou demasiado arriscado para a prestação do 

serviço. Por outro lado, poder-se-ia estar atendendo exclusivamente aos interesses das 

empresas (operadoras) permitindo que as mesmas não despendessem altos valores para se 

adequarem aos parâmetros exigidos pela lei, fruto dos anseios sociais. Isso ocorreria ao 

tornar a lei inviável pela forma como foi implementada – uma vez cumprida inviabilizaria 

todo o sistema de telefonia móvel no município – servindo de base para os argumentos que 

reivindicaram judicialmente a suspensão dos efeitos da lei pela impossibilidade da prestação 

do serviço.  

Durante os sete anos de luta ininterrupta a maior conquista do movimento social, 

pode-se dizer, foi a aprovação da polêmica Lei municipal 11.045/06, cuja origem foram os 

amplos debates públicos com participação ativa de vários segmentos sociais, inclusive com 

palestras proferidas por representantes das próprias operadoras. Entretanto, a lei nunca 

chegou a ser efetivamente implementada, ao contrário da DN/09 (fruto dos mesmos debates 

do projeto que originou a lei) que começou a ser cumprida num momento político mais 

propício (antiga gestão) até ser prolatado o TAC que a revogou. No momento em que se 

encerrou a pesquisa, o movimento se articulava para ingressar oficialmente como 

litisconsorte na ação judicial, tentando demonstrar, publicamente, a viabilidade da lei e 

conformar as expectativas da sociedade.             

 



 287

2.2 - Mata do Krambeck 

 

 Com 374,1 ha a Mata do Krambeck é um exuberante fragmento de Mata Atlântica 

localizada no perímetro urbano de Juiz de Fora às margens do rio Paraibuna, em frente à 

Estação Rodoviária da cidade. A área da mata é circundada por bairros bem povoados, 

estando a poucos quilômetros da região central, representando um dos maiores contínuos de 

mata atlântica do município causando um belo efeito paisagístico. Trata-se de uma área 

particular, composta por três propriedades: o “Retiro Velho”, o “Retiro Novo” e a “Malícia”, 

sendo considerada, segundo a Lei Municipal 8527/94, “a maior reserva ambiental urbana 

tropical particular do mundo” (art. 2º), possuindo uma história bastante peculiar e 

interessante.  

 No final do século XIX e início do XX, com o encerramento da atividade cafeeira na 

região, as terras foram cedendo lugar às pastagens, menos exigentes em produtividade do 

solo. Onde permaneciam cafezais abandonados, a mata atlântica dizimada conseguia 

ressurgir pouco a pouco, naturalmente. Esse provavelmente era o quadro que retratava o 

local que se tornou a Mata do Krambeck, no início do século passado: amplas pastagens e 

fragmentos de cafezais tornando-se capoeira e mata282. 

Em 1924 a firma Irmãos Krambeck adquire o Sítio Retiro Velho (na época 

denominado de Bons Ayres, com 2.185.562 m²), uma área de pastagem destinada à pecuária, 

a qual os irmãos Krambeck adquiriram no intuito de floresta-la com espécies nobres. Devido 

às condições adversas do solo, os planos mudaram e o reflorestamento foi efetuado com 

espécies nativas endêmicas da região que, somadas à regeneração natural, ao longo, 

predominaram na paisagem junto a algumas poucas espécies exóticas. Poucos anos depois 

da primeira aquisição, foi adquirida uma outra área adjacente, o Sítio Retiro Novo (com 

734.349 m²) que passou pelo mesmo processo de reflorestamento, natural e antrópico.  

Posteriormente, em 1927, foi constituída a S.A. Curtume Krambeck em cujo 

patrimônio foi incorporado os Sítios Retiro Novo e Retiro Velho. Onze anos após a 

constituição do curtume, em 1938, é adquirida uma nova área contínua, o Sítio Malícia (com 

821.771 m²) que também era em grande parte destituído de vegetação florestal e onde se 

pretendia construir um loteamento popular denominado “Vila de Santo Antônio”. O 
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loteamento foi desativado, os lotes vendidos foram readquiridos pela família Krambeck que 

transformou o local em sua residência, efetuando trabalhos de paisagismo, plantando árvores 

frutíferas, cafezais e dando continuidade ao reflorestamento nos seus arredores.  

  Ao longo dos anos a família Krambeck cuidou da área e realizou o seu manejo por 

suas próprias vias e recursos. Destaca-se como principal personagem Pedro Henrique 

Krambeck, que iniciou o plantio e zelou pela preservação da área, recebendo título post 

mortem de “Honra ao Mérito Comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld” pelos 

benefícios que a Mata do Krambeck traz à cidade e pelo significado da mesma para Juiz de 

Fora. 

 Por todos esses anos a Mata manteve-se razoavelmente preservada, possuindo apenas 

algumas casas para os empregados, as sedes dos sítios e pequenas culturas de subsistência. 

Ocorreram algumas intervenções como: servidões administrativas para tubulações e fiações 

que entraram na Mata, dragagens do rio que também tocavam a mesma e uma tentativa de 

extração de areia que não chegou a acontecer. Ocorreu também na década de 1980 uma 

queimada que favoreceu o aparecimento de gramíneas de crescimento rápido (Bambusa 

taquara) que compete com as espécies nativas; e também o aumento do risco de invasão 

dado o crescimento urbano desordenado. A sua posição estratégica faz com que a área seja 

potencialmente especulativa.     

 A manifestação da vontade coletiva de tornar aquela uma área pública atravessa 

algumas décadas. Ao menos duas comprovadamente, considerando a “Relação dos temas 

tirados na semana do meio ambiente, realizada pela UFJF no período de 02 a 05 de junho 

de 1986”, documento que reivindicava aos poderes públicos que implementassem dezoito 

propostas constantes do mesmo. Dentre essas propostas, destaca-se a oitava que requeria: 

“Todo o esforço para que a prefeitura e outras Instituições Públicas busquem todos os 

meios para a aquisição total da Mata do Krambeck” (grifo presente no próprio documento) 
283. Embora não existam registros de outras manifestações “populares” nesse sentido durante 

as décadas de 1970, 1980 e 1990 – apenas dos poderes públicos – o valor simbólico da Mata 

do Krambeck para a sociedade juizforana é inquestionável.  

                                                                                                                                                                                   
282 Uma breve conversa com a proprietária de uma dos sítios, Dona Cely Krambeck, que relatou o passado do 
local, somado ao quadro histórico de toda a cidade, possibilitou essa interpretação.  
283 ACÁCIO, Wilson g.  Op. cit.  
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 Ainda na década de 1980, foi realizada uma proposta, pela prefeitura municipal, de 

permutar uma das propriedades, o Sítio Malícia, o qual, por motivos pouco esclarecidos, não 

foi efetuado. Houve inclusive um decreto (Decreto nº 3.654/87) declarando o imóvel de 

utilidade pública, autorizando a sua desapropriação com a justificativa de “proteção de 

paisagens e locais particularmente dotados pela natureza” (art. 1º). Tal ato se deu após a 

empresa proprietária do local (Bonfim Agrícola Industrial S.A., pertencente à família 

Krambeck) solicitar diretrizes para um loteamento. Até esta época, apesar de estável e em 

expansão natural, a mata não gozava de nenhuma proteção jurídica ou manejo público, 

apenas os sensíveis cuidados de seus proprietários.  

 Em 27 de novembro de 1992 a Mata do Krambeck – correspondente às três 

propriedades – é decretada Área de Proteção Ambiental pela Lei Estadual 10.493. Essa lei 

objetivava a manutenção das condições ecológicas locais, a integridade dos ecossistemas 

para a estabilidade da flora e da fauna que ali habitam e também a perpetuidade da sua 

condição paisagística, da sua beleza cênica, proibindo qualquer atividade que alterasse essas 

condições. A lei mencionava também ser ali uma área significativa remanescente de Mata 

Atlântica regenerada.  

 Surpreendentemente, no ano seguinte, em 21 de dezembro de 1993, é editada uma 

nova lei que alterou a que criou a APA. A Lei 11.336/93 desafetou uma das propriedades da 

APA, o Sítio Malícia (a segunda maior), reduzindo significativamente suas dimensões. A 

nova lei trouxe também uma menção importante: autorizava o executivo a desapropriar a 

área correspondente aos limites geográficos da APA (as duas propriedades restantes), no 

intuito de se construir um parque.  

Segundo a proprietária Anna Elisa Surerus284, herdeira das duas maiores 

propriedades (Retiro Velho e Malícia), foi a seu pedido que tal mudança ocorreu. Justificou 

como razões para tal o fato de o Sítio Malícia possuir características peculiares que o 

tornaria distinto das demais áreas – lagos artificiais, áreas bosqueadas, pomares, cultivos 

domésticos etc. O que não se confirma comparando com a propriedade de Dona Cely 

Krambeck, o Retiro Novo, que é tão antropizado quanto o Malícia, possuindo casas, campos, 

bosques, cultivos etc. Ainda assim, em quase totalidade de suas terras, ambos são áreas 

                                                           
284 SURERUS, Anna Elisa. Mata do Krambeck, origem e evolução. Juiz de Fora. In. Tribuna de Minas, terça-
feira 26 de junho de 2007.  
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contínuas de Mata Atlântica, com as mesmas características, em estágio médio e avançado 

de regeneração.  

Em uma leitura com maior acuidade, permite-se interpretar, numa carta escrita pela 

proprietária Anna Elisa Sureros285, descrevendo a origem e a evolução do local num jornal 

influente da cidade (26/06/07), que o motivo real do pedido de desafetação foi a restrição ao 

usufruto e fruição da propriedade que a mesma entendeu que a criação da APA lhe causaria. 

Por ser uma pessoa influente, ex-mulher do Presidente da República na época – Itamar 

Franco – sua demanda (desmembrar a APA) não deve ter encontrado grandes obstáculos 

para se concretizar. Ratifica-se a interpretação de que esse foi o real motivo (ter se sentido 

prejudicada), pois a outra propriedade que permaneceu na APA, o Retiro Velho, foi 

compreendida pela proprietária como “indiretamente desapropriada”, exigindo assim 

judicialmente uma indenização e permanecendo apenas com o Sítio Malícia que não mais 

pertencia a APA. 

Entretanto, outro ponto que confirma que a sociedade sempre compreendeu a área 

como um “todo” (a área toda tinha o mesmo significado), além da mesma fisicamente ser 

uma mata interligada, contínua e ininterrupta, foi o advento do Plano Diretor de Juiz de 

Fora. A Lei 9.611 de 27 de junho de 2000, na esfera municipal, reincorporou o Sítio Malícia 

à APA da Mata do Krambeck, ocasionando um conflito aparente de normas – Lei 11.336/93, 

art. 1º, caput, com Plano Diretor art. 34, parágrafo 1º, quadro 9B do anexo único. Como o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 9985/00), embora preveja que para criar 

uma Unidade de Conservação basta um ato público, assevera que a ampliação só pode ser 

efetuada com um instrumento legal de mesma hierarquia (neste caso outra lei estadual). 

Ainda que expressão da vontade social, o Plano Diretor disse mais do que deveria e a 

interpretação de que a APA apenas corresponde às duas propriedades prevaleceu.  

No início desta década (2001-2003) a proprietária do Sítio Malícia resolveu se 

desfazer do imóvel alienando-o. Numa oportunidade única a Universidade Federal de Juiz 

de Fora se tornou a principal proponente para a aquisição da área. Entretanto, dada a 

carência de recursos para pagar as contas da própria universidade, alguns professores se 

opuseram e a compra não foi efetuada. Num segundo momento um grupo de 

empreendedores adquire a área e passa a projetar um condomínio de alto luxo no local 

                                                           
285 Idem, ibidem. 
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(Residencial Parque Brasil), articulando-se para a viabilidade do mesmo e dando início a um 

significativo conflito de interesses na cidade. 

Esse acontecimento vem acompanhando um fenômeno nacional de se construir 

“condomínios de luxo” ou “resorts” nas remanescentes de áreas verdes ou belas paisagens. 

Aproveitando-se de que o “verde” passou a significar o que é “bom”, a “qualidade de vida” 

para a sociedade, logo os oportunistas encontraram um caminho de se beneficiar dessa 

situação, desfigurando o que sobrou dessas áreas. De um lado tem-se a especulação 

imobiliária e de outro aqueles que desejam ter o que simboliza o que é “bom” e tem 

condições de pagar por isso, perpetuando o quadro histórico de injustiça na apropriação dos 

elementos naturais de nosso país. Essa realidade já havia sido vivenciada em outros tempos 

no município de Juiz de Fora, quando uma das principais e mais belas áreas verdes centrais 

(Morro do Cristo) foi dominada por condomínios que passaram a prevalecer na paisagem.  

 

2.2.1 – Delimitação do conflito   

O embate social, decorrente da proposta de construção do condomínio numa parcela 

da Mata do Krambeck, se originou e se desdobrou no conselho municipal de meio ambiente 

de Juiz de Fora, sendo este a principal arena da disputa. Entretanto, logo no início do 

embate, esse espaço foi extrapolado e o conflito atingiu outras esferas de decisões e debates 

públicos como a câmara de vereadores, as mídias, o conselho estadual de meio ambiente e o 

judiciário. 

Esse conflito, bastante complexo na sua extensão, ilustra bem a tensão entre os 

campos de força no interior do conselho e sua limitação enquanto espaço discursivo. O 

mesmo também é passível de ser fracionado em suas dimensões constitutivas, permitindo 

assim sua melhor delimitação.      

A apropriação material do meio ambiente, que nesse caso também é a ocupação do 

solo, durante o curso da pesquisa não chegou a ser efetivada, não ultrapassando o plano das 

pretensões e das expectativas. Ainda assim, as divergências entre os grupos de interesses 

apresentaram-se bastante claras: a) os empreendedores proprietários do local almejavam, 

aproveitando-se das dotações naturais do local e do que isso simboliza para a sociedade 

contemporânea (qualidade de vida, consumo estético, status etc.), construir um condomínio 

fechado e aferir um lucro significativo com a venda dos lotes (as “quotas”), para um público 
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previamente selecionado com capital financeiro suficiente para esta aquisição. b) os que se 

opõem entendem que por suas características a área é inapropriada para este tipo de 

empreendimento e deveria se tornar pública, reivindicando que a atividade não se realizasse  

abrindo um precedente para que outras similares se desenvolvessem em outras partes da 

Mata. Houve uma pressão para que se embargasse o projeto, para que se desapropriasse a 

área e a transformasse em uma unidade de conservação mais condizente com os anseios 

sociais. Nesse sentido foram sustentadas algumas propostas como: Parque (principal), 

Reserva Biológica, Estação Ecológica e um Jardim Botânico.           

Em síntese o conflito da Mata do Krambeck figura no campo simbólico. São dois 

pólos de interpretação, dois significados distintos para a apropriação e utilização dessa área 

remanescente de mata atlântica: 

 De um lado o usufruto da propriedade privada, com fins comerciais, respeitando 

certos limites impostos pela função social da propriedade e pela fragilidade da questão em 

si. Entende-se que a forma de utilização proposta não traria prejuízos para a área ou que 

estes seriam menores do que os benefícios, buscando legitimar a demanda sob uma 

perspectiva de “uso sustentável”, que conservaria a integridade ecológica do local e traria 

benefícios para a sociedade (empregos, impostos, desenvolvimento etc.).   

Do outro lado concebe-se que, não obstante se tratar de uma propriedade privada, os 

elementos nela constantes (fauna, flora, mananciais, beleza cênica) são substancialmente 

públicos, devendo ser acessíveis a todos no limite de sua preservação. Nesse sentido, a 

atividade proposta é compreendida como incompatível com o local independente da forma 

como se pretende realizá-la, pois causaria efeitos adversos irrecuperáveis aos elementos ali 

constantes, dada algumas características peculiares do local, inclusive acreditando ser 

inviável no plano legal. A legitimidade da demanda vai além da necessidade de preservação 

e atinge uma perspectiva de acesso eqüitativo e efetivamente sustentável a uma área cujo 

valor é inestimável para a sociedade local.  

Uma possível inflexão, no plano argumentativo, sobre a prevalência do direito de 

fruição da propriedade privada, se sustenta no possível comprometimento das interações 

ecológicas locais que a atividade representaria (meio ambiente percebido como bem 

coletivo). Ou seja, a atividade inviabilizaria/prejudicaria a durabilidade das condições locais, 

atingindo principalmente a biodiversidade que ali habita, encontra alimentos e se reproduz 
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(perda de território). Ocasionando efeitos adversos para toda a mata e indiretamente para a 

sociedade, além do mencionado precedente para empreendimentos similares e dos danos 

irreversíveis à paisagem e ao acesso coletivo (que de fato nunca ocorreu).  

Por sua vez, os empreendedores declaram que os condôminos se tornariam os 

“guardiões de toda a área”, pois seriam os mais interessados na segurança do local, que 

sofreria com caçadores e extrativistas vegetais, além das ameaças de invasão. Nesse sentido 

supõem que atividade por eles proposta garantiria e melhoraria as condições locais, não 

apenas não a comprometendo, como tornando-a mais durável, mais preservada 

(praticamente intocável ou só tocável por eles próprios – pensamento preservacionista).              

Por ser uma área privada cujo acesso da comunidade nunca foi permitido, a 

interatividade que a mesma exerce com o local sempre foi muito restrita, gozando apenas 

dos benefícios ambientais indiretos e da contemplação da paisagem. Contudo, sempre se 

nutriu a possibilidade de ampliar essa interação, tornando a área acessível e desfrutável para 

a coletividade, preservando e usufruindo as suas nobres características. Os impactos 

indesejados diretos que o condomínio exerceria para a sociedade seria inviabilizar essa 

possível interação, tornando o usufruto da área exclusivo para os seus proprietários.  

Entretanto, o que supostamente desqualificaria a proposta de condomínio seriam os 

efeitos negativos que um número significativo de residentes e transeuntes, presentes 

cotidianamente no local, exerceriam sobre seu frágil sistema ecológico, somados com perda 

expressiva de território e de vegetação nativa com a construção das habitações. Ao contrário 

do que se experimentou até agora – algumas poucas famílias habitando o local – um 

condomínio de luxo seria expressivamente mais impactante e poderia atentar contra os 

“direitos difusos” da sociedade. Isso ocasionou a mobilização de um grupo de atores que 

passaram a afrontar o empreendimento, buscando amparo na legislação ambiental vigente e 

na mobilização social.    

Em 2004 esse incipiente movimento social foi se constituindo, sem muita 

organização e articulação social, com atuação mais efetiva das ONGs ambientalistas com 

cadeira no conselho (chamarei de ONG 1 e 2). Uma organização em específico (ONG1), 

mais atuante e expressiva na questão, vinculou o movimento a sua imagem, causando a 

impressão de que se tratava de uma empreitada monológica: “Uma ONG contra o 
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condomínio”, mas na realidade haviam atores diversificados de distintos segmentos sociais, 

além de outras ONGs (ONG 2 e 3) atuando no movimento. 

Por se tratar de uma questão onde não se individualizam os atingidos pelos impactos 

do empreendimento, o movimento incorporou a idéia de que estes impactos atingiriam todo 

o município, a todos os seus cidadãos de maneira difusa. Esse ponto, a ausência de sujeitos 

que teriam seus modos de vida afetados pelo empreendimento, ao mesmo tempo em que 

todos são indiretamente atingidos por ele, talvez tenha sido o fator que mais dificultou a 

coesão do movimento e às organizações da sociedade civil se firmarem como canal de 

expressão da vontade dos cidadãos afins.  

A multiplicidade de atores e de segmentos representativos foi tomando melhor forma 

no final do ano de 2006 e início de 2007, caminhando para a consolidação do movimento. 

Não obstante, o mesmo desde o início guardava fortes traços antagonistas ao reivindicar a 

superação de um direito amplamente enraizado na estrutura social, o do usufruto da 

propriedade privada em nome do interesse coletivo. 

 

2.2.2 – Desdobramento no conselho e outras esferas 

Embora desde 2003 já corressem rumores sobre o empreendimento entre os 

conselheiros, foi no dia 02 de março de 2004, na primeira reunião extraordinária da Câmara 

Especializada em Infra-estrutura e Saneamento que a questão foi levantada pela primeira 

vez. No último item de pauta dessa reunião, “assuntos gerais”, um conselheiro reconhecido 

pelo seu zelo no trato das questões ambientais e pelo seu engajamento político na defesa do 

meio ambiente, afirma estar trabalhando a cerca de um ano no projeto de um condomínio 

unifamiliar de noventa residências numa das parcelas da Mata do Krambeck. O arquiteto, 

que também era conselheiro, apresenta de forma sucinta o conceito urbanístico do 

empreendimento, demonstrando a preocupação dos empreendedores com a fragilidade da 

área. Segundo ele, os mesmos desde 2003 já consultavam os órgãos ambientais sobre a 

viabilidade do empreendimento. A apresentação oficial ficou marcada para o dia seguinte 

junto com uma visita ao local.  

A trajetória do condomínio nos órgãos administrativos se iniciou em 25 de março de 

2003, quando foi protocolizado na AGENDA-JF o Formulário de Caracterização do 

Empreendimento (FCE) para obtenção da Licença Prévia para um loteamento – um dos 
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primeiros empreendimentos do gênero a não ingressar com pedido de licença corretiva. 

Após analisar as dimensões do empreendimento, com uma área total de 80 ha., no mês 

seguinte a Agenda JF encaminhou o Ofício 342/03 comunicando que de acordo com a DN 

COPAM 01/90 o mesmo se enquadra como classe III, cabendo o Licenciamento Ambiental 

à FEAM/COPAM.  

Para sair dessa situação e trazer o licenciamento para Juiz de Fora, seria necessário 

desmembrar a área, reduzindo suas dimensões – o que foi logo providenciado pelos 

empreendedores. Após essa ação foi apresentado outro FCE referindo-se a um condomínio 

horizontal286 de 34,07 ha. com 90 residências. Nesse documento já constava anexado um 

parecer do IEF autorizando intervenção nas faixas de Preservação Permanente das nascentes 

e reduzindo de 50 para 30 metros as demais APPs, com a justificativa de que com isso seria 

possível adentrar menos no interior da mata (Ofício 424/03). Nesse mesmo momento era 

solicitada a autorização da prefeitura para o projeto do condomínio, cujo alvará ficou 

condicionado a aquisição da Licença de Instalação. 

Cabe ressaltar que os empreendedores se arquitetaram bem na busca de viabilizar o 

empreendimento. Foram contratadas pessoas diretamente envolvidas nas questões 

ambientais de Juiz de Fora, inclusive ligados ao movimento ambientalista, ao COMDEMA 

(dois conselheiros) e professores universitários. Pessoas que potencialmente poderiam aderir 

ao movimento contrário ao condomínio.    

 Na primeira visita ao local do empreendimento, no dia 03 de março de 2004, os 

conselheiros acompanhados dos técnicos da Agenda e de outros órgãos, assistiram a uma 

explicação detalhada do projeto e percorreram a área de sua abrangência. Nesse momento, 

as posições começavam a se formar, mas ainda sem maiores definições. Poucos dias depois 

o empreendimento foi apresentado à Câmara de Proteção à Biodiversidade e Recursos 

Hidrográficos (CPBRH), por solicitação da própria câmara – reunião do dia 23/03/04. Nessa 

reunião foi marcada também uma visita, realizada no dia 01 de abril de 2004. Após as 

visitas, apesar de divergirem sobre a possibilidade do empreendimento, dois pontos eram 

                                                           
286 Há uma grande discussão no município com relação ao que pode ser chamado de condomínio e o que é 
loteamento, pois a quase totalidade do que se denomina condomínios na cidade, são loteamentos com 
“cancela”. Mas as vias são públicas, grande parte dos equipamentos urbanos foi construída com dinheiro 
público, assim como serviços de recolhimento de lixo entre outros. Outro ponto de distinção é que há venda de 
“lotes” e não de “quotas” do todo.  
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consensuais entre os conselheiros: a excepcional beleza do local e a preocupação do projeto 

em estar ecologicamente adequado para ela. 

 Apesar dessa “preocupação”, por se situar em área de Mata Atlântica em estágio 

médio e avançado de regeneração, o projeto enfrentou legislação bastante rigorosa. Embora 

à época não existisse a Lei Federal 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica), as normatizações que 

existiam (Decreto Federal 750/93, Resolução CONAMA 10/03 e DN COPAM 76/04) 

continham dispositivos suficientes para tornar o projeto inviável no local. Cientes da 

fragilidade da situação, alguns técnicos da Agenda comunicaram a ONG1 contradições e 

omissões presentes no Relatório de Controle Ambiental (RCA – um documento que 

demonstra estudos sobre as condições ambientais do local e as características impactantes do 

empreendimento, como um Estudo de Impacto Ambiental simplificado). A partir desse 

momento começaram as articulações entre alguns conselheiros, com posições já definidas, e 

o movimento social começa a nascer agregando diferentes pessoas que antipatizavam com a 

idéia de um condomínio no local.  

 Amplos estudos foram sendo realizados sobre o empreendimento, debruçando-se 

sobre o processo as ONGs (1 e 2), conselheiros e cidadãos interessados, no intuito de 

embasar argumentos que demonstrassem sua factual inviabilidade ou possível viabilidade. 

Nos meses de abril e maio (2004) começam a correr notícias sobre o empreendimento, 

veiculadas principalmente pelas mídias. Isso exerceu certa pressão sobre os empreendedores 

que já se articulavam politicamente para viabilizar o projeto por qualquer via que se fizesse 

necessária. Essa inicial pressão fez com que o IEF recuasse em seu parecer, emitindo outro 

em 30/04/04, não autorizando a intervenção nas Áreas de Preservação Permanente dos 

cursos d’água, e criando condicionantes quanto à supressão de vegetação. 

 O assunto surgia no COMDEMA reiteradamente, ainda que de maneira informal, 

aguçando a curiosidade de ouvintes e conselheiros e despertando disparidades entre os 

grupos de interesse (destaque para reuniões CPBRH 27/04/04 e 22/06/04). No inicio de 

junho, a ONG 2 teve atendido sua solicitação para o afastamento dos conselheiros 

envolvidos com o empreendimento como consultores. Cabe salientar também que os 

técnicos da Agenda solicitaram informações complementares ao RCA/PCA do 

empreendimento, sendo que as mesmas não foram acatadas em momento algum pelos 

empreendedores.  
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No dia 24 de junho de 2004 ocorreu uma Audiência Pública na Câmara Municipal, 

convocada por um vereador que solicitou esclarecimentos sobre o empreendimento. 

Formou-se o primeiro grande debate: os empreendedores apresentaram o empreendimento, 

apaziguando os ânimos de alguns vereadores e expondo mais uma vez o conceito do 

condomínio. Com um tempo bastante reduzido para a fala, o incipiente movimento 

articulado pelas ONGs (1 e 2) e cidadãos interessados, já com um estudo preliminar 

desenvolvido, inscreve três representantes para apontar contradições constantes no 

empreendimento. Muitas pessoas da população também se inscreveram para falar expondo 

suas opiniões, embora demonstrando pouco conhecimento sobre a situação de fato, essas 

pessoas apresentavam-se bastante alarmadas com a possibilidade de uma intervenção na 

Mata do Krambeck. Por sua vez os vereadores se dividiram: alguns tomando posições 

favoráveis ao empreendedor pelas condições do projeto, outros declaravam que apesar da 

excepcionalidade do mesmo, esse não corresponderia a forma de preservação adequada para 

aquela área e nem aos anseios socais, afirmando que “a preservação daquela área deveria 

estar acima dos poderosos interesses imobiliários” (Ata da Quinta Audiência Pública da 

Câmara Municipal de Juiz de Fora, dia 24 de junho de 2007).  

 Por solicitação da ONG 1 foi votado na 37ª reunião da plenária do COMDEMA do 

dia 06 de julho de 2004 uma outra audiência pública nos moldes da DN COPAM 12/94. 

Apesar de ter sido questionada por alguns conselheiros a razão de outra audiência pública, 

ficou esclarecido que se tratava de uma audiência diferenciada, pois, nos moldes COPAM, 

as audiências ambientais possibilitam dez minutos de abertura para o empreendedor, 

seguindo de mais trinta minutos para a equipe técnica do empreendimento, trinta minutos 

para os solicitantes, permitindo também que falassem os presentes, parlamentares, 

autoridades etc287. Essas audiências são obrigatórias para empreendimentos em que se exige 

                                                           
287 Observações para a realização: 
Mesa Diretora: 
* Presidente do COMDEMA   
* Presidente Conselheiro da Câmara Técnica 
Plenário:  Será composto pelos convidados e pessoas presentes.  
Tribuna:   Espaço destinado aos oradores, devidamente inscritos e identificado para fazer o uso da palavra. 
PREPARAÇÃO: 

1) A sessão terá início com a formação da Mesa, no horário previsto no edital. 
1ª Parte:  
Abertura realizada pelo Presidente. 
2ª Parte: Exposição 
I – Empreendedor (10 minutos) 
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EIA/RIMA (o que também era uma reivindicação de todas as ONGs para esse 

empreendimento e que não foi acatada). Tratando-se de empreendimentos que não possuem 

essa exigência a audiência fica condicionada a deliberação do conselho. Após muita 

discussão ficou acordado que a audiência ocorreria, na Câmara Municipal no dia 03 de 

agosto de 2004. 

Nesse dia, às 14:30 na Câmara Municipal se inicia a primeira e única audiência 

pública ambiental do COMDEMA. A forte discussão e os argumentos utilizados nessa 

audiência de ambos os lados do conflito traduzem, de forma geral, como as demandas 

buscavam se legitimar na sociedade. Esses argumentos permaneceram os mesmos ao longo 

dos anos com pequenas modificações, propiciando, com a reprodução dos seus principais 

pontos, dimensionar bem toda a situação e caracterizar o empreendimento: 

Após iniciada a audiência, um dos empreendedores apresentou de forma breve toda a 

equipe do projeto, reafirmando estar ciente dos seus deveres de preservação ambiental. É 

convidado para representar o empreendimento e exercer sua defesa um consultor do Paraná, 

cujo extenso currículo foi lido. Esse consultor, Secretário de Meio Ambiente da Região 

metropolitana de Curitiba, professor universitário com doutorado na área ambiental, 

consultor da Petrobrás, membro do Parlamento Mundial das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, conselheiro do CONAMA entre outras coisas, inicia sua fala 

relatando sua ampla história de militância ambiental: Presidente da ONG UNIBIO, 

responsável pelo projeto “Ararinha Azul” no Pantanal Sul Mato-grossense, participação no 

                                                                                                                                                                                   
II – Equipe responsável pela elaboração do RCA e PCA (30 minutos para o grupo todo) 
III – Solicitantes da Audiência Pública – ONG (30 minutos para o grupo todo) 
3ª Parte: 
Manifestação de entidades da sociedade civil (5 minutos para cada) 
4ª Parte: 
Manifestação dos presentes (3 minutos para cada) – Não poderá exceder 60 minutos. 
5ª Parte: 
Manifestação dos membros do Conselho e das Câmaras Especializadas         (5 minutos para cada) 
6ª Parte: 
Manifestação dos Parlamentares (5 minutos para cada) 
7ª Parte: 
Manifestação do Prefeito e do Secretário do Estado (5 minutos para cada)  
8ª Parte: 
Réplicas: 
I – Empreendedor (5 minutos) 
II – Equipe responsável pela elaboração do RCA e PCA (10 minutos para o grupo todo)  
III – Solicitantes da Audiência Pública (10 minutos para o grupo todo) 
9ª Parte: Encerramento, realizado pelo Presidente 
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Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA2) na administração do ministro Sarney Filho 

etc. O consultor afirma crer na busca da sustentabilidade ambiental do empreendimento e 

que o mesmo representa um “novo” conceito na relação homem e natureza. 

 Durante sua fala, o consultor afirmou ser o projeto criterioso, com rigor acadêmico e 

bem estruturado técnico-cientificamente, seguindo para a caracterização do local e do 

empreendimento. No diagnóstico da área foram expostas as condições locais e situação do 

Sítio Malícia: além da mata, uma pequena ocupação, poucas vias de acesso, algumas 

construções que já existiam no próprio local e uma área degradada com voçorocas e erosões 

apontadas como causa de assoreamento nos cursos d’água mais próximos e no Rio 

Paraibuna. No projeto, as vias de acesso são mantidas, não as ampliando ou edificando 

novos trechos e novas ruas. Pretender-se-ia, somente, o calçamento com pedras do tipo pé-

de-moleque, permitindo assim que o solo não fosse impermeabilizado. O espaço destinado 

às residências é designado como um “bosque” com espécies nativas e exóticas (cerca de 

3.200 esp.), circunscrevendo toda a principal represa (lago). São mencionados os estudos 

realizados no local sobre os espécimes da fauna e flora, geologia, geomorfologia, clima etc. 

e sua acessibilidade, afirmando que os mesmos seriam aprofundados ao longo dos anos, no 

curso do empreendimento, mas que já caracterizavam o local. A área de intervenção do 

condomínio ocuparia apenas 3,6 % correspondente a Mata do Krambeck, sendo uma 

ocupação mínima em determinados ambientes. O plano de ocupação dos 80 ha. (Sítio 

Malícia) gira em torno de 25%, o restante não ocupado seria transformado em uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN), devidamente instruída com 42% do total da área. 

Para a parcela degradada (aproximadamente 16% do total) foi desenvolvido um Projeto de 

Recuperação (PRAD), com a correção das voçorocas e revegetação com espécies nativas – 

uma troca pelas árvores que seriam suprimidas e a área que seria desmatada com a 

ocupação. As áreas privativas possuem 1.500m² (não são lotes, mas 1/90 avos de todo o 

território), podendo ser ocupadas no máximo 50% ou 750m². Poder-se-ia construir 2º piso, 

desde que tivesse no máximo 30% do 1º, com limite de altura para proteção do campo 

visual. Nas áreas de vegetação mais adensada a arquitetura seria padrão (chalés pré-prontos 

– 18% do empreendimento). Não poderia haver piscinas em nenhuma das residências, a não 

ser que fossem cobertas, e muros entre as mesmas (diminuindo o desmatamento e não 

confinando a fauna). Para o lazer dos condôminos haveria uma área específica com quadras, 
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piscinas etc. Todos os aspectos urbanísticos estariam em um regulamento, registrado em 

cartório e anexado à planta de venda. Outro ponto interessante trata dos materiais de 

construção que poderiam ser utilizados: vidraças seriam proibidas para que animais não se 

chocassem; a iluminação seria realizada por marcação e não posteamento, para não 

prejudicar os animais de vida noturna; além de tratamento de esgoto etc. Consta da proposta 

também um projeto de educação ambiental para os residentes e pessoas do entorno. Enfim, o 

projeto do empreendimento buscou se enquadrar como “sustentável”, como um “novo” 

conceito na relação sociedade-natureza, já que os possíveis habitantes estariam efetivamente 

inseridos na mata. Durante toda a audiência o consultor do Paraná enfatizou a questão da 

ética multidimensional na convivência harmoniosa com a natureza e da sua utilização 

racional e criteriosa (a mesma base de argumentação utilizada pelos demais consultores).                    

 Por sua vez, os que se contrapunham ao empreendimento subdividiram seus trinta 

minutos de exposição por quatro apresentadores. Foram dois cidadãos que se integraram ao 

movimento e dois representantes das ONGs (1 e 2), todos com currículos bem mais 

humildes do que o apresentador do Paraná. Não obstante esse pormenor, os expositores não 

se intimidaram e apresentaram seus argumentos buscando contextualiza-los e fundamenta-

los através de fotos (retiradas e fornecidas por um consultor contratado pelos 

empreendedores), dados constantes do próprio estudo desenvolvido para o empreendimento 

(presentes no processo de licenciamento ambiental) e dispositivos legais e normativos. 

Houve apoio também de cientistas da UFJF na construção dos argumentos. 

 No primeiro momento, o representante da ONG 1 ressaltou o ato de cidadania que se 

vivenciava e explanou sobre o bioma florestal atlântico, suas características, peculiaridades e 

fragilidade. Foram tecidos argumentos que ressaltavam a importância do mesmo, sua 

valoração como patrimônio da humanidade pela UNESCO, sua biodiversidade e sua 

condição de um dos biomas mais ameaçados do planeta, com destaque para a região 

(estacional semidecidual) como prioritária para conservação. Esse primeiro momento é 

encerrado caracterizando a região e principalmente a área em questão como remanescente 

importante desse bioma.  

No momento seguinte, um dos cidadãos agregado ao movimento, relatou dados do 

estudo desenvolvido pelos consultores do empreendimento (constantes do processo de 

licenciamento) dando ênfase às contradições e fragilidades do mesmo. Foi relatado o que 
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constava do inventário de fauna e flora e demais estudos colocando em evidência algumas 

questões como: a) os inventários foram realizados em poucos dias (apenas cinco) tratando-se 

de uma sub-avaliação reconhecida pelos próprios consultores que expõem no processo a 

necessidade de um estudo mais aprofundado (12 meses); b) o inventário de fauna envolveu 

os grupos taxonômicos de aves, mamíferos, répteis e anfíbios – grupos que respondem 

visivelmente a alterações e intervenções humanas – porém, não se levou em conta grupos 

importantes de mamíferos como rodontia e quiróptera (roedores e morcegos 

respectivamente); c) apesar de sub-avaliado foram identificada no local onde se previa 

implantar o empreendimento cinco espécimes da fauna ameaçados de extinção, constantes 

nas listas oficiais do IBAMA, da Biodiversitas e de Minas Gerais – o araçari-banana 

(Baillonius bailloni), o pica-pau rei (Campophilus robustus), o sauá (Callicebus personatus), 

o tatu-de-rabo-mole-pequeno (Cabassous inicinctus) e o bugio (Allouata guariba 

clamitans); d) outros animais comuns na região (que podem ser visualizados 

esporadicamente às margens do Paraibuna) não foram registrados como pacas, capivaras, 

preguiças e outros relatados por moradores como veados e ouriços. Também não foram 

identificados carnívoros estritos (salvo falconídeos), apenas generalistas (irara, quati, 

gambá), sendo que das 102 espécimes encontradas, 38% necessitam de ambiente florestado 

para subsistirem; e) no tocante à flora, a área é caracterizada como mata atlântica secundária 

com todos os estágios de regeneração. No local dos futuros lotes do condomínio foi 

detectado (à época) corte seletivo recente, eliminando a vegetação do sub-bosque para 

descaracterizar a área, mas ainda assim persistiram algumas espécimes de sub-bosque 

(Pisicotria velosianos, Seltis iguania, Eupatorio maximiniani); f) das espécimes detectadas 

da flora no local onde se pretende as residências destacam-se a ocorrência de dois espécimes 

ameaçados de extinção: o palmito jussara (Euterpe edulis) e a canela sassafrás ( Ocotea 

odorífera) e inúmeras nativas da mata atlântica (guapuruvu, ipês, cedros, angicos, pau-brasil, 

sapucaias etc.), além de outras exóticas (cafés, mangueiras etc.). Após a breve exposição 

sobre os dados constantes no processo de licenciamento, inquiriu-se sobre como seria 

possível uma convivência “harmônica” de um número significativo de pessoas e veículos 

transitando diuturnamente em torno do principal manancial de toda a Mata do Krambeck 

(quanto mais se tratando de pessoas de alto poder aquisitivo que possuem muitos carros, 

fazem muitas festas etc.). Outras questões foram levantadas com relação aos prejuízos 
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ambientais, dentre elas: como seria possível amenizar o dano ecológico da retirada de 

inúmeras árvores adultas que já frutificam, fornecem alimento e dispersam sementes? Por 

mais que se pretenda o replantio na área degradada com mudas nativas, para que as novas 

plantas atinjam essas condições levar-se-iam anos, ou seja, a perda de território se tornaria 

um prejuízo irremediável para fauna local. “A mesma iria habituar-se a alimentação 

oferecida, iniciando um processo sem retorno, começando a remexer lixo, atacando 

criações, invadindo pomares, casas, armários, dispensas, causando então, confronto e 

potencial perigo para ambos, homem e animal.”288 Outras questões levantadas foram: Como 

pretenderiam os futuros residentes manterem seus animais domésticos sobre controle? Como 

evitariam transmissão de doenças entre fauna silvestre e doméstica e conseqüentemente ao 

homem? Como evitariam os inconvenientes de ruídos, festas, buzinas, instalações elétricas 

aéreas, iluminação artificial, atropelamento da fauna, distúrbios do biorritmo dos animais 

diurnos e noturnos com festas, músicas, lazer, prática de esportes etc.? Como ficariam as 

espécies peçonhentas como cobras, aranhas e escorpiões? Como se evitaria o desconforto de 

insetos e carrapatos? As medidas propostas no projeto do empreendimento não conseguiriam 

dar conta da gama de situações que se perfariam numa área tão delicada.  Ao menos sem 

com isso ocasionar um significativo prejuízo para as espécies que ali habitam, inclusive as 

sete ameaçadas de extinção, detectadas no exato local onde se construiriam as residências, 

ainda mais em se tratando de pessoas que exigem padrões elevados de conforto. 

 No terceiro momento, passou-se a palavra ao representante da ONG 2 que realizou 

uma abordagem sobre as implicações jurídicas do empreendimento. A fala se inicia 

levantando-se a questão sobre a desafetação do Sítio Malícia da APA (Leis 10493/92 e 

11336/93), sua posterior reincorporação a mesma pelo Plano Diretor da cidade e o que 

dispõe o artigo 9º do Código Florestal (Lei 4771/65) – diz que florestas particulares 

contínuas aquelas especialmente protegidas, ficam submetidas às disposições que vigoram 

para estas. Ainda que excluída a possibilidade do Plano Diretor reincorporar a área à APA 

novamente, por força do art. 9º do Código Florestal a mesma deveria receber o mesmo 

tratamento de uma Unidade de Conservação (UC). Isso significaria observar o que dispõe 

sua regulamentação (Art. 28 do SNUC), que no caso versava sobre a manutenção da 

integridade ecológica e paisagística (que poderia conflitar com o condomínio) e a 

                                                           
288 Ata da Audiência Pública Ambiental: Condomínio Residencial Parque Brasil. Juiz de Fora, 03 de agosto de 
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necessidade de submeter o empreendimento a um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e não 

apenas a um Plano e Relatório de Controle Ambiental (PCA e RCA). Reforçava-se a 

necessidade do EIA/RIMA pelas peculiaridades da área e por não haver regulamentação 

taxativa sobre todas as atividades que podem ser submetidas a esse estudo. Ultrapassado 

esse momento, indagou-se sobre a tentativa de descaracterização da área com a roçada de 

sub-bosque, o que configuraria crime ambiental (Lei 9.605/98 art. 48) e sobre as marcações 

dos lotes que avançavam na mata mais densa, além do que se designou como “bosque” (que 

era também compreendido como Mata Atlântica pelo movimento). Nesse momento 

expunham-se as fotos que haviam sido disponibilizadas por um dos consultores, 

fundamentando as denúncias. Outros pontos foram abordados como interesse social, as 

intervenções não previstas em lei nas APPs. Finalizando, foi tratado o dispositivo legal que 

efetivamente poderia inviabilizar o condomínio: o Decreto 750/93 em seu artigo 5º – 

principalmente 289: Este vetava terminantemente qualquer edificação para fins urbanos em 

área de Mata Atlântica que possuísse características de ser abrigo de espécimes da fauna ou 

da flora ameaçados de extinção, exercer função de proteção de manancial e ter excepcional 

valor paisagístico. Essas três características, inquestionavelmente, eram encontradas na área 

do empreendimento.  

 Por último, no quarto momento, o outro cidadão, de forma breve, expôs as 

características da área como “fundo de vale”, como o principal manancial de toda a Mata do 

Krambeck – excluindo-se o Rio Paraibuna que faz fronteira com a mata e possui suas águas 

poluídas. Foi ressaltada a importância do Sítio Malícia pelos seus lagos, únicos de toda a 

mata e a função ecológica que desempenham como refúgio e berçário da vida silvestre que 

ali habita. Questionou-se o que significaria um cinturão de casas no entorno desses lagos 

para a vida silvestre local, encerrando sua fala dizendo que: “a luta pela preservação tem 

adversários poderosos: a Confederação Nacional da Agricultura, amparada pela bancada 

                                                                                                                                                                                   
2004.p. 10 
289 “Art. 5º - Nos casos de vegetação secundária nos estágios médio e avançado de regeneração da Mata 
Atlântica, o parcelamento do solo ou qualquer edificação para fins urbanos só serão admitidos quando de 
conformidade com o plano-diretor do Município e demais legislações de proteção ambiental, mediante prévia 
autorização dos órgãos estaduais competentes e desde que a vegetação não apresente qualquer das seguintes 
características:  
I - ser abrigo de espécies da flora e fauna silvestres ameaçadas de extinção;  
II - exercer função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão;  
III - ter excepcional valor paisagístico.” 
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ruralista do Congresso Nacional e o setor imobiliário insaciável de lucros com o 

parcelamento dos solos” 290. 

  Após as apresentações os debates foram intensos, ambos os lados do conflito haviam 

convidado pessoas para assistirem e se inserirem na discussão. Ocorreram mais de dez 

manifestações da platéia, seguida dos conselheiros e parlamentares presentes e das réplicas, 

que aqueceram ainda mais o debate. Havia um equilíbrio de forças na audiência tanto em 

relação ao número de participantes quanto nos argumentos empenhados por eles. 

 O episódio da audiência teve repercussões sensíveis na sociedade, o movimento 

começava a se fortalecer com a adesão de novas pessoas ao mesmo tempo em que os 

empreendedores fortaleciam suas alianças políticas, ganhando apoio explícito de muitos dos 

“representantes do povo”. Segundo funcionários da Agenda, essa época, ainda no mandato 

do prefeito Tarcisio Delgado, as pressões políticas para a viabilidade do empreendimento já 

eram fortes como conseqüência do apoio que o chefe do Executivo proporcionava. 

 As mídias da cidade que inicialmente expunham a questão nas principais manchetes, 

subitamente reduziram as abordagens sobre o assunto. Entretanto, cada vez mais o 

movimento se ampliava. Inclusive pagou-se para transmitir uma “convocação” à sociedade 

de Juiz de Fora para um abaixo assinado contra o empreendimento. Tal convocação foi 

transmitida na TV em horário nobre e nos jornais mais importantes da cidade, ampliando 

significativamente a mobilização. 

  Apesar de toda a visibilidade que o movimento e a questão atingiam, na esfera 

política aumentava o obscurantismo e o silêncio sobre a questão, provavelmente pela 

proximidade das eleições (final de 2004). Após ganhar as eleições e ocupar o cargo, o 

prefeito sucessor (Alberto Bejani), endossando seu posicionamento na campanha, declara 

publicamente ser contrário ao empreendimento, o que fez em texto noticiado pelo principal 

jornal da cidade291. 

 Em março de 2005 o Ministério Público de Meio Ambiente da cidade se manifesta 

de forma contrária aos empreendedores, impetrando uma Ação Civil Pública para averiguar 

a possibilidade de dano ambiental. Esta ação foi precedida por uma cautelar julgada 

                                                           
290 Ata da Audiência Pública Ambiental: Condomínio Residencial Parque Brasil. Juiz de Fora, 03 de agosto de 
2004.p. 15   
291 NO KRAMBECK: Prefeito diz não querer condomínio. Tribuna de Minas. Juiz de Fora, 11 de janeiro de 
2005.   
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improcedente e atingia substancialmente o projeto do empreendimento (mesmo que este 

permanecesse no campo das idéias, ainda sem nenhuma materialidade). Com essa nova 

situação o ânimo do movimento se apaziguou e por determinação legal paralisou-se o 

licenciamento ambiental. Criou-se uma situação de espera e de desarticulação onde, apenas a 

ONG 1 continuou a movimentar-se solicitando seu ingresso litisconsorcial no processo, o 

que inicialmente teve uma aceitação tácita. 

 No curso da ação foram requeridos laudos técnicos periciais para o embasamento das 

decisões, tanto por parte do promotor quanto pelo juiz. Estes laudos atingiram importância 

substancial no conflito, uma vez que, encerrado o litígio judicial, passaram a ser utilizados 

como fonte de legitimação para os dois pólos do mesmo. Foram cinco laudos que apontavam 

para direções opostas: o realizado pelo perito do juiz, um engenheiro civil que entendeu ser 

o empreendimento possível e “bom” para o local292 – laudo de menor importância para o 

conflito. Um laudo do IBAMA e um do IEF, que também entendiam ser o empreendimento 

plenamente realizável; e um do Centro de Apoio as Promotorias de Meio Ambiente – 

CAOMA e um da FEAM, que entendiam ser inviável o empreendimento naquele local. Tais 

laudos merecem aprofundamento, pois determinaram o curso da história a partir de então. 

 Os laudos do IBAMA e do IEF não foram assinados por técnicos desses órgãos, mas 

pelos próprios chefes dos Escritórios Regionais de Juiz de Fora. Considerando a parte 

textual, ambos se caracterizaram por não exceder uma lauda, não apresentar critérios 

metodológicos ou expor seus pontos através de uma abordagem científica. O laudo do IEF 

se limitava a dizer que a área de implantação do empreendimento, pela ausência de sub-

bosque, não era Mata Atlântica. Passou a não autorizar nenhuma das intervenções em APPs 

(modificando novamente a posição anterior e exigindo redução no número de lotes) e que as 

áreas onde ocorriam as espécimes arbóreas ameaçadas de extinção (canela sassafrás e 

palmito jussara) deveriam ser preservadas. O laudo fazia referencia ao projeto do 

empreendimento, apresentando-o como sustentável293. Por sua vez, o laudo do IBAMA 

                                                           
292 ALMEIDA, Ronaldo de Paula. Laudo pericial referente ao processo 145.05.217742-8. Juiz de Fora, 28 de 
julho de 2005. 
293 Laudo de vistoria realizado em 18 de setembro de 2006, enviado pelo Escritório Regional do IEF ao Ilmo. 
Sr. Promotor Júlio César da Silva, da Promotoria de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo: “A área onde se 
dará o maior índice de unidades residenciais, é ocupada pelo bosque nativo plantado e mantido como tal, não 
se tratando de Mata Atlântica (estágio médio), ..., sendo neste local plotadas as demarcações de número 01 a 
30 e de 63 a 89. 
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expunha o empreendimento como se fosse algo perfeitamente pacífico. Sem adentrar na 

discussão com a escusa de que todos os pontos já haviam sido abordados por outros laudos e 

o estudo do próprio empreendimento, apenas recomenda que a área de criação da RPPN se 

estenda ao local em que se encontram os palmitos jussara (nada mencionando sobre a outra 

espécie arbórea ameaçada de extinção – sassafrás). Diz também que na persistência de 

animais silvestres no local após realizado o condomínio o IBAMA deveria ser acionado para 

a remoção dos mesmos294. 

 Por outro lado os laudos da FEAM e do CAOMA, com seis e quatorze laudas 

respectivamente, contavam com assinaturas de técnicos de formação afim à temática 

(biólogo e engenheiros florestais) e se apresentavam em linguagem científica, com grande 

zelo metodológico. Ambos os laudos apontavam a área como floresta estacional 

semidecidual em estagio avançado de regeneração. Para área onde se construiria o 

empreendimento apontava-se a mesma caracterização, porém em estágio médio de 

regeneração, degrada pela supressão constante e recente do sub-bosque. Tanto o laudo da 

FEAM quanto do CAOMA foram enfáticos quanto aos problemas ambientais que 

decorreriam do empreendimento (com argumentos próximos aos utilizados pelo 

movimento). O laudo da FEAM cobrava providencias ao MP e à Prefeitura conquanto a 

supressão do sub-bosque, caracterizando-a como crime ambiental. Também mencionava 

sobre os ofícios do IEF e sobre as intervenções em APPs, encerrando a abordagem dizendo 

que a área tem vocação para a conservação e que as atividades de bosqueamento deveriam 

ser interrompidas imediatamente para que se reiniciasse o processo de regeneração295. O 

laudo do CAOMA desenvolveu uma análise do local confrontando-a com a legislação 

                                                           
294 OFÍCIO N° 97 de 07 de abril de 2006, enviado pelo Escritório Regional do IBAMA ao Ilmo. Sr. Promotor 
Júlio César da Silva, da Promotoria de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo: “4. Conforme os estudos 
elaborados no local do empreendimento, constatou-se a presença de animais silvestres na área. Na hipótese 
de haver necessidade de readaptação, reintrodução e realocação de animais silvestres, que porventura 
persistirem em permanecer no local, que o IBAMA seja acionado para implementar e coordenar as ações 
necessárias ao adequado manejo dos animais. ”  
 
295 OFICIO. DIURB/N° 049/2005 de 29 de setembro de 2005.Fundação Estadual de Meio Ambiente. Belo 
Horizonte e LAUDO PERICIAL 035/2005. Fundação Estadual de Meio Ambiente. Belo Horizonte: 
“Entendemos ainda que a área do sítio Malícia onde se verifica a ocorrência de Floresta Estacional 
Semidecidual em estágio avançado e em estágio médio de regeneração (degradado) tem vocação para a 
conservação e preservação do Bioma Mata Atlântica, e que o ideal seria efetuar intervenções no local que 
favoreçam a recuperação do sub-bosque da vegetação em estágio médio de regeneração e consequentemente 
contribuir para que esta área degradada passe para o estágio avançado de regeneração.” 
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vigente, prognosticando diversos impactos e concluindo pela impossibilidade legal do 

empreendimento na área pretendida, devido às características da mesma. Aponta também a 

vocação do local para a preservação, sugerindo a criação de um parque que se estenda à área 

do empreendimento296. 

 No final do ano de 2005 a ONG 1, segundo relato, começa a encontrar dificuldade de 

acesso ao processo. Antes de encerrar o ano a mesma é retirada do processo através de um 

despacho que aponta carência documental para atuar como parte litisconsorcial no processo, 

e intempestividade para suprir tal falta. Já apresentando sinais claros de que isso iria ocorrer, 

no dia 10 de abril de 2006 é assinado um Termo de Ajustamento de Conduta que, por suas 

característica, aguçou a ira do movimento que voltou a se articular.  

   O TAC em questão, com vinte e seis tópicos declarava que depois de concedidas às 

licenças ambientais o empreendimento poderia ser realizado. Curiosamente o TAC se 

limitava a mencionar os laudos do IEF e do IBAMA, “os órgãos competentes”, não 

mencionando, em momento algum, os demais laudos, da FEAM e do CAOMA, como se não 

existissem no processo. O TAC basicamente se limitou a endossar as contrapartidas do 

projeto pelo possível impacto que causaria – recuperação da área degradada, plantio de 

mudas, construção da RPPN etc. – não trazendo efetivamente nada de novo. Salvo a redução 

do número de lotes de 90 para 72, constante do laudo do IEF. Praticamente o “ajustamento 

da conduta” seria realizar o empreendimento da forma como propuseram os 

empreendedores, forçando para que efetivamente se cumprisse o que foi prometido. Isso era 

exposto como condicionates (muito próximas às benesses ambientais já oferecidas pelo 

projeto) dizendo também que todas as etapas do empreendimento deveriam ser fiscalizadas 

pelo IEF. Após o TAC o processo judicial foi arquivado e reaberto o processo administrativo 

de licenciamento ambiental, fazendo com que a questão retornasse à Agenda e 

consequentemente ao COMDEMA. 

 Nesse momento percebia-se uma forte pressão política para que o empreendimento 

fosse realizado sem novas obstruções. A aliança com os órgãos públicos ambientais de Juiz 

                                                           
296 LAUDO PERICIAL. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de defesa do Meio Ambiente, 
Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação – CAO/MA, de 21 de setembro de 2005. Nº 344859. Protocolo 
CAOMA/SGDP 344859. Referência: Oficio n° 008/05/MP-PJMA-JF. Solicitante: Dr. Júlio César da Silva - 
Promotor de Justiça Comarca: Juiz de Fora - MG 
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de Fora e com o atual prefeito – populista e autoritário nos seus atos – desamparava o 

movimento e se manifestava por uma tênue, mas constante, violência política.                       

 Sem muito tardar, o assunto retorna à Agenda em junho de 2006, onde o processo de 

licenciamento é reaberto e um novo parecer técnico é proferido adequando-o à nova 

situação. O parecer anterior, que requeria maiores estudos por parte dos empreendedores 

para avaliar a possibilidade do empreendimento, foi invalidado com o argumento de que não 

constava a assinatura do Superintendente da Agenda na época (ainda que estivesse com a 

assinatura de quatro técnicos). Segundo o relato de um dos funcionários responsáveis pelo 

novo parecer foi determinado de maneira irretorquível que o parecer se baseasse única e 

exclusivamente nos laudos do IBAMA e do IEF.  

 Desapontado com a situação, o parecerista profere um documento dúbio, vago e não 

conclusivo que foi encaminhado para a apreciação do conselho na 10ª reunião ordinária da 

CAIS, no dia 18 de julho de 2006. Nessa reunião, que durou cerca de uma hora, já se sabia 

que os conselheiros pró-empreendimento estavam todos pré-ordenados a pedir vistas do 

processo, no intuito de antecipar a defesa contra o movimento. Entretanto, cientes de que 

isso já iria ocorrer, aqueles conselheiros simpatizantes do movimento, aproveitando-se da 

ambigüidade do parecer técnico solicitam a retirada de pauta do processo dessa reunião. 

Colocou-se em votação esse pedido com a justificativa de que o processo do 

empreendimento não ficou disponível para a análise em tempo hábil, houve também a 

demora no recebimento do parecer e o fato de o mesmo não estar conclusivo. Tal atitude 

surpreendeu os conselheiros pró-empreendimento que ficaram sem reação e acabaram por 

aceitar a retirada de pauta, com apenas dois votos contrários e uma abstenção. 

 Apesar de ter ocasionado certa discussão o pedido de retirada de pauta era 

acompanhado de um pedido de encaminhamento para a câmara de biodiversidade (CPRNB) 

e de esclarecimentos à SEMAD, a ser encaminhado pela Agenda, sobre os laudos 

antagônicos da FEAM e do IEF (que compõem o órgão executivo estadual de meio ambiente 

junto com o IGAM) – ambos foram deliberados. No momento da discussão foi possível 

perceber como alguns conselheiros apenas sabiam agir sob o comando dos seus segmentos, 

dando a entender que independente do que fosse ali evidenciado seu voto seria favorável ao 

empreendimento. Essa situação (embora não conste da ata da reunião) ficou explicitada 

quando um conselheiro da prefeitura, não sabendo se poderia ou não votar favoravelmente à 
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retirada de pauta, diz que aceitava a retirada, mas era plenamente favorável ao 

empreendimento e que este deveria sair. Segundo relato do mencionado funcionário da 

Agenda responsável pelo parecer, essa mesma pessoa após a reunião se emocionou junto a 

ele, dizendo não saber se havia agido errado ou certo e que estava com medo de perder o 

emprego. 

 Nessa mesma reunião ficou marcado um encontro informal para a discussão do 

processo, no dia 27 de julho, às 14:00 horas, no mesmo espaço do COMDEMA. Marcou-se 

também uma nova visita à área visto que parte dos conselheiros ainda não eram do 

Comdema quando se iniciou esse licenciamento (mandato de 2005). A forma como o 

processo foi apresentado pela prefeitura e por alguns conselheiros, tanto na visita quanto na 

reunião, induzia a crer que não havia nenhum problema com o mesmo e que toda a polêmica 

era injustificada. Durante a reunião, aproveitando-se da insuficiência do parecer técnico da 

Agenda, alguns conselheiros ligados ao movimento solicitaram àqueles conselheiros que 

ainda não haviam formado juízo sobre a questão, que o fizessem através da comparação dos 

laudos técnicos constantes do processo judicial e administrativo (FEAM, CAOMA, IEF e 

IBAMA). Tal atitude acendeu novamente a discussão e a proposta acabou sendo encampada 

pelo conselheiro representante da Câmara Municipal, que se propôs a fazer tal comparação e 

apresentá-la. Esse conselheiro publicizou na reunião que pela primeira vez havia sido 

“orientado” a se posicionar de determinada forma.  

  A demonstração de poder e influência dos empreendedores ficou ainda mais 

evidente quando tal conselheiro, no mês seguinte foi substituído. Mesmo com uma atuação 

exemplar e uma presença assídua durante toda sua estada como conselheiro, o 

aprofundamento na questão do condomínio foi suficiente para que o mesmo fosse 

substituído. Segundo relato do próprio, já havia certa pressão para que o mesmo se 

posicionasse favoravelmente ao empreendimento (além da orientação mencionada). 

Entretanto, por ser funcionário público estável, o mesmo afirmou que iria estudar bem o 

caso e votaria de acordo com sua consciência e com a lei. Tal atitude desagradou à vereança 

local que passou a pressionar mais. Descontente com a situação o conselheiro resolveu 

comunicar que se desligaria do conselho e, coincidentemente, no momento em que foi tomar 

tal atitude foi comunicado de sua substituição. O novo conselheiro passou a reproduzir todo 

discurso pró-empreendimento.  
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 Após a visita ao local o assunto esfria não retornando nas reuniões seguintes do 

conselho/CAIS (agosto, setembro, outubro e novembro), aguardando um posicionamento da 

SEMAD sobre os laudos contraditórios. Nesse ínterim a ONG 1 reforça sua articulação com 

o fórum mineiro de ONGs, ganhando um significativo apoio e estendendo o movimento ao 

nível estadual, além de fortes aliados nesse embate, em específico uma ONG forte de Belo 

Horizonte. Por outro lado, os empreendedores começam a se articular, conquistando parte 

significativa dos conselheiros da sociedade civil que ainda não haviam se posicionado, 

principalmente os da CAIS. Num primeiro momento a pesquisa (através das entrevistas e 

conversas) não conseguiu aferir se houve ou não alguma pressão sobre os conselheiros que 

mudaram suas posições (eram contrários ao empreendimento e passaram a ser a favor), pois 

os mesmos relataram que tomaram essa postura após conhecer melhor o projeto. Num 

momento posterior (de maio a agosto de 2007) em conversas de corredor, dois conselheiros 

confessaram que sofreram certa pressão, com dizeres do tipo “eu amo meu emprego” – ainda 

que sutil, pode-se dizer que sofreram retaliação e ameaça. 

 Como a questão dos laudos contraditórios ainda não havia sido resolvida, a ONG de 

Belo Horizonte solicita à SEMAD que se desenvolvesse outro laudo, criterioso técnico-

cientificamente e com o apoio de uma instituição de pesquisa e ensino superior. Tal laudo, 

que já era solicitação do COMDEMA, teve como instituição de apoio eleita a Universidade 

Federal de Viçosa – UFV, na figura de um professor especialista na questão. O novo laudo 

tinha como objetivo aferir se a área onde se construiria o condomínio tratava-se de Mata 

Atlântica secundária em estágio médio de regeneração, degrada pela roçada de sub-bosque, 

ou se tratava de um “bosque nativo, plantado e mantido como tal” simplesmente.  

 Em agosto de 2006 o Diretor Geral do IEF encaminhou o Ofício-DG-N° 364/2006 à 

Agenda, solicitando que fosse desconsiderada qualquer manifestação do IEF até aquele 

momento (ainda que os laudos do IEF tivessem sido os sustentáculos de todos os atos 

administrativos e jurídicos que até então favoreciam o empreendimento).  

Para a realização do parecer, foi convocado o professor Alexandre Francisco da 

Silva, do Departamento de Biologia Vegetal, setor de Fitossociologia, da UFV, que aceitou 

realizar a perícia. A data para a realização do documento foi marcada por três vezes, entre os 

meses de agosto e setembro, tendo sido canceladas, devido a problemas de saúde do 

professor. Poucos dias antes da data da vistoria o mesmo veio a falecer e, independente 
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desse acontecimento, o laudo foi realizado em 18 de outubro de 2006, porém sem nenhuma 

instituição acadêmica para fornecer o prometido apoio. 

O Novo laudo do IEF, uma “Nota Técnica”, apresentava-se bem mais criterioso 

técnico-cientificamente, trazendo uma abordagem que buscou conjugar as condições da área 

em questão, as propostas do empreendimento e a área de ocupação, delimitando o uso e 

cobertura do solo297. Porém, a referida nota técnica não fez correlações entre a legislação 

vigente, não enfrentou a questão se a área a ocupar se tratava de um “bosque nativo” ou 

“Mata Atlântica” e também não abordava os impactos referentes à fauna ameaçada de 

extinção. Nessa direção, o laudo conclui novamente pela possibilidade do empreendimento, 

mais uma vez salientando seus benefícios para toda a mata e região298. Segundo a técnica 

que elaborou o laudo, mesmo que a região a ser construída se tratasse de Mata Atlântica, a 

forma como o projeto fora proposto viabilizaria o mesmo no local. Quanto à fauna, a técnica 

afirmou que essa questão era responsabilidade do IBAMA e se o mesmo autorizava, era com 

ele que o movimento deveria se entender.       

 No dia 17 de dezembro de 2006 o assunto retorna à pauta da décima sexta reunião 

ordinária da CAIS, trazendo como sempre densas discussões. Como o interesse do 

                                                           
297  

Uso e cobertura do solo Área em há % 

RPPN 330.000 41,2 

Área para recuperação 130.000 16,2 

Cordão verde 127.000 15,85 

APP 106.000 13,27 

Área efetivamente ocupada 108.000 13,48 

Área construída 50.000* 6,24* 

Área Total 801.000 100 

 
298  “A Mata do Krambeck tem sofrido com o crescimento urbano, sendo observada a ocupação desordenada 
de suas áreas. Dessa forma, a implantação do empreendimento em questão, conforme os projetos 
apresentados, poderá contribuir com a redução da pressão antrópica na unidade de conservação, devido a 
sua reduzida densidade populacional e ocupação do solo. Além disso, servirá de barreira entre a APA e o 
bairro de Santa Terezinha, que tem sido fonte de distúrbios à mata, como corte de árvores, caça, entre 
outros.” 

 



 312

movimento era indeferir o licenciamento e já era algo constatável desde o inicio a 

impossibilidade numérica para ganhar uma votação, tendo em vista outras experiências no 

conselho, a estratégia então, já bastante evidenciada, era protelar ao máximo as decisões no 

intuito de inviabilizar o empreendimento, onerando-o e criando muitas condicionantes.  

Durante a mencionada reunião o primeiro ponto abordado foi a leitura de um 

documento pelo representante da ONG 1, elaborado por sua instituição no intuito de tornar o 

processo do condomínio mais transparente. Esse conselheiro – que além de ter assento nessa 

câmara era o seu presidente – seguiu sua fala com o pedido de novamente se retirar o item 

“Análise de Licenciamento Ambiental para o Condomínio Residencial Parque Brasil” da 

pauta da reunião. Fundamentando seu pedido pelo não cumprimento da determinação 

realizada na reunião anterior, de encaminhar o processo para a câmara de biodiversidade 

(CPRNB). Como sua abordagem sobre o assunto sempre foi muito enfática e incisiva, 

demonstrando uma convicção dogmática do ponto de vista do movimento, sem muita 

maleabilidade política, criou-se certa antipatia com a sua pessoa que se refletia na constante 

desqualificação do seu discurso ou simples rejeição. Entretanto o seu pedido estava correto 

do ponto de vista procedural, mas foi desviado pela assessoria jurídica que afirmou que o 

empreendedor havia entrado com um recurso contra tal deliberação e que ainda não havia 

dado tempo para analisá-lo, colocando a questão para a decisão dos conselheiros. Como 

todos já estavam pré-ordenados e antipatizados com o conselheiro votaram-se oito contra um 

(apenas o seu voto para a retirada de pauta). Seguindo a reunião, pediu-se vistas ao processo. 

Tal pedido foi efetuado pelo representante da ONG 1, acompanhado pelo representante 

Câmara Municipal (o que substituiu o afastado), por um representante da prefeitura e por um 

representante da sociedade civil, que também era funcionário público municipal com cargo 

de confiança (apoiadores do condomínio). Após o pedido de vistas uma nova discussão foi 

gerada: a pedido do mencionado representante da sociedade civil foi colocada em votação a 

possibilidade de uma reunião extraordinária para 16 de janeiro de 2007. Essa reunião tinha 

como objetivo antecipar a votação do licenciamento, já que o conselho entraria em recesso 

no mês de janeiro e a reunião ordinária já estava agendada para fevereiro. Tal proposta 

revoltou o representante da ONG 1 que afirmou ser irresponsável a atitude, afirmando que a 

reunião deveria seguir o calendário, já que não havia nada de urgente que justificasse uma 
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reunião extraordinária. Não obstante suas manifestações o conselheiro foi voto vencido 

novamente por oito contra um. 

Toda a polêmica e a suspeita da não-isenção da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 

para apreciar a situação, motivou o fórum de ONGs, através da ONG forte de Minas Gerais, 

a solicitar a avocação do processo para a capital, para ser apreciado pelo COPAM. Tal 

pedido era possível pelo fato de Juiz de Fora ser conveniado ao Estado através da DN 

COPAM 102/06, a qual dispõe em seu artigo 13 que qualquer legitimado a impetrar a Ação 

Civil Pública pode solicitar a avocação do processo para o COPAM, caso se constate que os 

impactos ambientais não foram devidamente avaliados (vide cap. V, item 5.3, p. 182). 

Com tal media o Secretário-adjunto de Meio Ambiente do Estado através do Ofício 

nº009/SEMAD/Gab. de 12 de janeiro de 2007, encaminhado a Agenda solicita que se 

interrompam as atividades no COMDEMA e que se encaminhe imediatamente o processo 

para ser apreciado pela FEAM/COPAM. Tal medida causou significativo incômodo aos 

empreendedores e à prefeitura, que já reproduzia abertamente o discurso pró-

empreendimento e media forças diretamente com o movimento social. 

Conforme deliberado, no dia 16 de janeiro de 2007 ocorre a 3º Reunião 

Extraordinária da Câmara de Atividades de Infra-estrutura e Saneamento do COMDEMA. 

Com mais de quatro horas de duração e com um público que enchia toda a sala, ao ponto de 

pessoas terem que ficar do lado de fora (divididos entre os empreendedores e seus 

funcionários e cidadãos do movimento), a reunião teve início com a tentativa de retirada da 

ONG1 da análise deste processo. O caso ocorreu devido a um parecer da Procuradoria Geral 

do Município – PGM, encaminhado no momento da reunião. Tal parecer afirmava, com base 

no art. 61 da Lei estadual 14.184/02, que a ONG 1 estaria impedida de votar nesse processo 

por estar em litígio judicial contra o empreendimento. Ocorre que, na realidade, a ONG 1 

havia impetrado um Mandato de Segurança contra o ato administrativo de ter-se marcado 

uma reunião extraordinária sem atender o que prescreve a lei, ou seja, urgência, necessidade 

etc., demonstrando um tratamento privilegiado para o processo de licenciamento do 

condomínio. Com a presença de seu advogado, a ONG 1 rejeita o parecer, apontando que ele 

parte de um “equivoco grosseiro” de interpretação da lei e da situação, já que o processo não 

era contra o empreendimento, mas contra a Prefeitura. A discussão despontou em três 

possibilidades para serem votadas, onde o conselheiro da ONG1 absteve-se: a) destituir o 
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conselheiro da ONG da presidência da câmara, mas manter seu direito a voto (08 votos); b) 

acatar o parecer da PGM e excluir da análise do processo o conselheiro (00 votos); e c) 

manter a situação como estava (01 voto). Essa situação ilustra bem como o processo estava 

sendo conduzido, não podendo se excluir uma perseguição (má fé) nos atos da 

administração. 

Ultrapassado outro item de pauta que me abstenho de discutir, a reunião seguiu para 

a análise do licenciamento do condomínio. O conselheiro destituído da presidência solicitou 

que fossem distribuídas cópias do ofício da SEMAD e que o mesmo fosse lido para todos. 

Em resposta a esse ofício, que avocava o processo para a capital, o presidente do 

COMDEMA (Secretário da SSSDA) emana outro (14/07) dizendo haver um conflito de 

competências e que o processo permaneceria em Juiz de Fora, descumprindo o que 

determina o art. 13 da DN 102/06 que regulamento o convênio de cooperação técnica e 

administrativa. A justificativa para tal ato era que: o município era autorizado a licenciar 

empreendimentos daquele porte (34 ha.) e que não obstante o convênio, a CF88, pelo seu 

artigo 30, dá competência ao município para tratar questões de impacto local, nesse sentido 

decidindo por manter a pauta da reunião e o licenciamento em Juiz de Fora. Foi questionado 

por alguns conselheiros se era viável tal postura e se o processo estaria apto a ser julgado 

naquele momento. Segundo o assessor jurídico, o Ofício tratava de uma “solicitação” e não 

uma “determinação”, logo poderia ser acatada ou não, completando com os demais 

argumentos do ofício 14/07. Tal postura incomodou conselheiros da platéia afins ao 

movimento e evidenciou que a posição da prefeitura estava cada vez mais inflexível quanto 

a esse processo específico. 

Assistiam na platéia alguns técnicos do IEF, dentre eles o que havia assinado o 

laudo. Cientes de que o processo deveria ir para Belo Horizonte, ao ouvir a posição da 

prefeitura endossada pelo conselho, ligaram imediatamente para a SEMAD solicitando 

informações e direcionamento. Confirmado a posição da SEMAD de que o processo fora 

avocado e que o licenciamento não deveria ocorrer no COMDEMA, o técnico pede a 

palavra na reunião para transmitir tal informação e é surpreendido pelo tratamento que 

recebe. Conselheiros pró-condomínio levantam suspeita sobre a veracidade de ser a pessoa 

em questão técnica ou não do IEF, exigindo um documento que comprovasse seu vinculo 

com a entidade. Apesar da pessoa ter apresentado sua carteira de identidade com o nome 
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idêntico ao subscrito no parecer, não permitiram que a mesma utilizasse da palavra naquele 

momento (com apenas um voto em contrário, do representante da ONG1), fazendo cumprir 

o regimento que estabelecia que a palavra poderia ser aberta após as discussões. 

A reunião seguiu na leitura dos pareceres dos conselheiros que haviam pedido vistas. 

Os conselheiros ligados à Câmara Municipal e o da sociedade civil com cargo de confiança 

na prefeitura, endossaram a desconstrução simbólica de que tal área não pertencia a Mata do 

Krambeck e não se tratava de Mata Atlântica por suas características peculiares; e que o 

empreendimento seria o melhor a se fazer para a preservação da área. Por outro lado, o 

conselheiro da ONG 1, utilizando-se de recursos audiovisuais e do apoio de pesquisadores 

reproduz toda a argumentação do movimento, destacando os impactos ambientais que o 

empreendimento causaria.  Como o “circo já estava armado”, segundo as palavras de um 

técnico da AGENDA-JF entrevistado, poder-se-ia falar o quanto quisesse com os melhores 

argumentos possíveis que de nada adiantaria. Abrindo a palavra ao público, novamente toda 

a discussão é reiniciada com argumentos, de ambos os lados, semelhantes aos já proferidos, 

empreendedores e movimento. Por fim, o processo é votado com nove votos a favor da 

concessão da Licença Prévia e apenas um contrário, o do conselheiro da ONG 1.   

Destacam-se, durante a fala do público, as palavras do técnico do IEF, que comunica 

a posição da SEMAD quanto à avocação do processo. O mesmo também afirma ser toda a 

área do empreendimento Mata Atlântica em estágio médio e avançado de regeneração, 

inclusive com degradação ocasionada pela roçada de sub-bosque, o que não foi possível 

autuar devido à inexistência de flagrante (comprometendo de certa forma seu próprio laudo). 

O técnico demonstrava certa irritação com a arbitrariedade que assistia ali naquele momento. 

Outro ponto de destaque são as palavras do presidente da CPRNB, que havia 

realizado uma solicitação escrita ao Presidente do COMDEMA para que o processo fosse 

encaminhado para a sua câmara (biodiversidade), com fundamento na DN 19/04 do próprio 

COMDEMA, que determina que empreendimentos que intervém em APPs obrigatoriamente 

devessem passar por essa câmara. Salienta que como resposta obteve que não seria 

necessário, pois a DN19/04 entrou em vigor após a entrada do processo e que não deveria 

retroagir prejudicando o empreendedor (a interpretação correta deveria ser aquela que atende 

ao interesse social). Expõem também que houve um parecer jurídico da AGENDA nesse 

sentido, mas que entraria com um recurso para que o processo fosse encaminhado à CPRNB.  
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O que de fato não se percebeu por nenhum conselheiro nem o da ONG1 é que já 

havia uma deliberação nesse sentido, na reunião do dia 18 de julho de 2006 (10ª ordinária da 

CAIS) que, se houve algum recurso contra essa deliberação, o mesmo não foi apreciado pela 

plenária, como determina a Lei 9680/99. Apenas ocorreu um parecer do assessor jurídico 

dizendo não haver necessidade do encaminhamento pela interpretação de que a DN não 

deveria retroagir e seria uma cortesia a CAIS encaminhar o processo. Outrossim, a 

deliberação da CAIS de encaminhamento do processo para a CPRNB não apresentava como 

fundamento momento algum a DN19/04, apenas a sensibilidade da área (sendo uma 

deliberação em sentido estrito, com fundamento na soberania do conselho). Por sua vez os 

conselheiros da CAIS não mais tocaram no assunto, como se a deliberação nunca tivesse 

ocorrido, e acataram a argumentação da assessoria jurídica. 

Após a concessão da licença, o movimento e seus conselheiros afins organizam dois 

recursos, que exaltavam pontos de vista distintos sobre a questão: o primeiro, do Presidente 

da CPRNB, apenas reivindicava que o processo fosse encaminhado à sua câmara antes de 

qualquer licença, entendendo ser o COMDEMA competente para julgá-lo. Justificava seu 

parecer dizendo que se pedisse muito como encaminhamento para a capital, anulação das 

reuniões anteriores e dos pareceres, nada seria atendido de acordo com os acontecimentos. 

Justificava que na sua câmara – a que permanecia um pouco mais autônoma – poderia criar 

condicionantes que inviabilizariam o empreendimento do ponto de vista econômico. O 

segundo recurso, engendrado pelos componentes do movimento propriamente dito, era 

bastante ríspido nos seus pedidos, reivindicando até mesmo que dois conselheiros 

representantes da sociedade civil que eram funcionários públicos da administração local, 

atentando contra a paridade do conselho, fossem afastados. Apontavam muitas das inúmeras 

contradições do processo e teciam uma rede de pedidos como avocação para o COPAM, 

anulação dos pareceres e das reuniões.  

No momento de recolher as assinaturas com os demais componentes do conselho que 

faziam parte da plenária, novas dificuldades se apresentaram. Foram mais de dois dias para 

conseguir as cinco assinaturas necessárias. As poucas pessoas que se manifestavam 

contrárias ao empreendimento ficaram muito receosas em assinar. Aquelas ligadas a 

prefeitura e a outros órgãos públicos como IBAMA e IEF alegaram simplesmente que não 

podiam assinar, por determinação de seus segmentos. Os membros da sociedade civil 
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simpáticos ao movimento se esquivavam o quanto podiam, no final aceitando assinar o 

recurso que solicitava encaminhamento à câmara de biodiversidade. No final apenas as duas 

ONGs e o representante da UFJF assinaram o recurso do representante da ONG 1 (do 

movimento), não atingindo o número necessário de assinaturas. Uma pessoa chegou a dizer 

que assinaria, mas pela força política dos proprietários/empreendedores temia por seu 

emprego. O recurso do Presidente da CPRNB teve sorte distinta, conseguiu seis assinaturas 

(com muito custo) por ser mais ameno, podendo então ser impetrado. 

Na 57ª reunião ordinária da plenária do COMDEMA, no dia 7 de fevereiro de 2007, 

o recurso é apreciado num clima de tensão e desesperança para o movimento. A reunião se 

inicia com pedido de inversão de pauta para se analisar primeiramente o recurso contra a 

decisão que concedeu a LP. Como o pedido do recurso era o encaminhamento do processo à 

CPRNB, o mesmo discurso foi repetido pelo assessor jurídico, da não necessidade legal 

desse encaminhamento. Nunca mais, por ninguém, nada foi comentando sobre o fato de um 

dia ter havido uma deliberação no sentido do encaminhamento do processo para CPRNB.  

Entretanto, foi levantado que em 23/03/04 presente em ata de reunião (1ª ext. da CEPNBRH 

– antiga CPNRB) que tanto o empreendedor quanto o assessor jurídico afirmavam a 

necessidade de se encaminhar o processo a essa câmara, entre outras questões, pela 

proximidade à unidade de conservação. O mesmo discurso foi longamente debatido com 

alguns questionamentos quanto à relevância social de se encaminhar o processo à CPRNB, 

pois se tratava do empreendimento que, em toda a história do COMDEMA, mas afetaria a 

biodiversidade e estaria em estreita relação com ela, seria de uma grande incoerência que a 

câmara de biodiversidade não o apreciasse. Apesar das discussões, o recurso foi indeferido 

por 12 votos contrários, 5 a favor e duas abstenções (mais uma vez a decisão já estava 

tomada antes da reunião), onde alguns conselheiros não compareceram e outros enviaram os 

seus suplentes para não ter que votar nesse processo.  

As discussões seguiram com certa troca de hostilidades por uma notícia divulgada no 

site Ambiente Brasil de que o COMDEMA-JF estaria agindo parcialmente e 

complacentemente nesse caso. Tal notícia gerou uma postura defensiva por parte dos 

conselheiros que afirmavam pautar suas decisões em cima dos pareceres técnicos. Foi 

comunicado também que esse processo seria encaminhado para Belo Horizonte para que o 
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Copam decida se vai ou não avocar o licenciamento para si, o que acarretaria no 

cancelamento da licença proferida e reiniciaria do zero toda a questão.  

Como o processo foi encaminhado para Belo Horizonte para ser apreciado pelo 

Copam, a justificativa da prefeitura para sua desobediência ao Ofício 009/SEMAD foi o 

respeito a uma decisão soberana e democrática do COMDEMA, que se viu no direito de 

decidir um assunto de interesse do município. Por um olhar externo a justificativa é bastante 

plausível, pois de fato a decisão foi submetida ao conselho. Contudo, com um pouco mais de 

acuidade nesse olhar, percebe-se que a condução de toda a situação há muito já era 

tendenciosa, ou seja, apesar de encaminhar o processo ao COPAM, conseguiu-se o que se 

pretendia, a Licença Prévia, afirmando ser o projeto do condomínio possível naquele local.  

  Com o processo na capital mineira os empreendedores focam a atenção e as energias 

para a FEAM/COPAM. São realizadas visitas pelos mesmos e seus consultores aos órgãos 

da capital, acompanhados pelo superintendente e assessor jurídico da AGENDA-JF. 

Novamente o movimento se acautela inseguro com a possibilidade de uma influência 

política dos empreendedores além das fronteiras municipais.  

    Para dirimir a questão dos laudos conflitantes entre os órgãos estaduais, IEF e 

FEAM, outro laudo é proferido no sentido de unificar os anteriores. Esse novo laudo, apesar 

de criar novas condicionantes, se posiciona no sentido da viabilidade técnica e legal do 

empreendimento no local proposto. Sem correlacionar a situação da fauna e dos estudos 

muito superficiais sobre as condições locais, conforme seu primeiro laudo, a FEAM 

modifica sua posição anterior e adere ao posicionamento do IEF.  

 Na reunião do COPAM, no dia três de abril de 2007, o assunto chega à discussão 

nesse novo plenário, para ser decidido se o processo continuaria em Juiz de Fora ou se seria 

reiniciado naquele conselho. Por não estarem cientes da situação de forma satisfatória para 

tomar uma posição, alguns conselheiros propõem a criação de um grupo de trabalho que 

proferiria posteriormente um posicionamento. Durante a discussão foi dada a palavra ao 

Superintendente da AGENDA-JF que se fazia presente junto ao assessor jurídico. O mesmo 

defende o empreendimento e a decisão do conselho apresentando a situação e o projeto 

como algo despido de problemas maiores e de qualquer tipo de contradição. Coloca-se como 

uma grande injustiça o fato de o processo continuar tramitando após tanto tempo sendo que 

o mesmo já deveria estar licenciado. Logo após a explanação do Superintendente é 
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levantado por um representante do movimento que a questão não era tão simples como se 

pretendia transmitir e que com um estudo mais delicado sobre a questão poderia se 

identificar inúmeras contradições e problemas reais sobre o empreendimento. Após esse 

relato a proposta de um grupo de trabalho se fortaleceu, sendo posteriormente constituído 

com a presença dos representantes da AGENDA-JF, dos empreendedores e apenas uma 

ONG da capital que apoiava o movimento. 

 O assunto retorna à pauta na 144ª reunião extraordinária do plenário do Copam, no 

dia 19 de junho de 2007. Nessa reunião, em que compareceram tanto representantes do 

movimento, quanto da prefeitura e dos empreendedores, as discussões caminhavam no 

sentido de uma decisão, que provavelmente acataria a argumentação da prefeitura de que o 

processo havia tramitado democraticamente em Juiz de Fora. Entretanto quando foi dada a 

palavra aos representantes do movimento, os mesmos levantaram a existência de uma lei 

municipal que autorizava a permuta da área do Sítio Malícia (Lei 7.020/86) por imóveis 

públicos. Foi colocado em dúvida se tal ato havia ou não ocorrido, o que recriaria uma 

situação totalmente nova. Diante desta exposição, um conselheiro representante do 

Ministério Público no COPAM, solicita vistas ao processo, adiando, indeterminadamente, a 

decisão e mantendo suspensa a licença concedida em Juiz de Fora.  

 No dia 27 de junho de 2007 é realizado um seminário pelo IEF em parceria com a 

UFJF para discutir propostas de conservação da APA Mata do Krambeck (Sítio Retiro Novo 

e Retiro Velho). O seminário que contou com a participação de cerca de 200 pessoas, serviu 

para mais uma vez, expor o problema do condomínio. Embora não fosse a intenção e o 

propósito do seminário discutir tal tema, não foi possível evitar o assunto, apontado como 

principal problema para toda área.  

O momento do seminário serviu para fortalecer o movimento que passou a se 

reorganizar e contar com apoio de novos atores. As reuniões especificas para discutir a 

questão foram reiniciadas com a presença de outras ONGs de Juiz de Fora, artistas, colégios 

etc. Nessas reuniões organizava-se o que se denominou de “plebiscito” popular sobre o que 

seria melhor para Juiz de Fora, a proposta de um parque ou de um condomínio. O 

movimento também ganhava apoio de políticos da cidade, do estado e da federação , sendo 

que a pedido de um vereador foi marcada uma nova Audiência Pública para 20 de agosto de 

2007.  
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Essa audiência com participação massiva da sociedade contou também com 

presenças ilustres, como deputados federais e estaduais, o reitor da UFJF, cientistas, as 

ONGs ligadas ao movimento, os empreendedores, funcionários da AGENDA-JF, entre 

outros. Iniciando-se pelas manifestações dos cidadãos do município, que em peso 

reivindicavam que a área se tornasse pública para a preservação e para o lazer, a audiência 

oficializou, através do reitor da UFJF, uma importante notícia para o movimento: a intenção 

da universidade de adquirir a área do condomínio e nela desenvolver um Jardim Botânico e 

um centro avançado de pesquisa. Tal afirmação, que já havia sido divulgada ao movimento 

dias antes, após uma reunião na UFJF, no dia 17 de agosto, contou com o apoio de todos os 

deputados presentes, dentre eles Fernando Gabeira e Júlio Delgado, para viabilizar os 

recursos para a aquisição da área e implementação do projeto. Pouco depois foi dada a 

notícia de que o Secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais depositaria todos 

os seus esforços para que a área fosse adquirida. 

Durante a audiência, as manifestações pró-condomínio quedaram-se silenciadas 

devido às circunstâncias, os próprios vereadores e funcionários da prefeitura se viram na 

necessidade de mudar o discurso. O argumento reproduzido pelas autoridades que 

anunciaram solidariedade e cumplicidade ao movimento (os deputados, alguns vereadores, o 

presidente local da OAB etc.) era o de que a área deveria atender o interesse de toda a cidade 

e não ser um privilégio para poucos. Cabe mencionar as palavras de Fernando Gabeira, que 

ao expor a cidade de Juiz de Fora como uma cidade carente de arborização e deteriorada na 

sua beleza natural, diz: “não podemos deixar que a cidade invada a mata, mas devemos 

fazer com que a mata invada a cidade”... “não vamos destruir a mata, mas reconstruir a 

cidade com ela”.    

Como o presente estudo encerrou a pesquisa com esta audiência, mais uma vez não 

se pôde aferir o desfecho do embate. É possível afirmar que o movimento ganhou força 

significativa após a audiência e que provavelmente não baixará sua guarda, aproveitando-se 

do momento para solidificar suas demandas. Outro ponto aprazível é o aprofundamento do 

caráter antagonista, atingido pelo movimento ao confrontar um direito tão sacralizado na 

sociedade que é o da propriedade privada, em nome de um interesse coletivo. A legitimidade 

dessa sobreposição de direitos decorreria na ameaça da integridade e do acesso a aquilo que 
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se compreende como “direito de todos” – a fauna, a flora, a paisagem, os recursos hídricos 

etc. – representada pela forma como alguns poucos se utilizariam daquela área. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Toda a trajetória até aqui percorrida por esta pesquisa buscou conciliar a gestão 

política do meio ambiente com uma perspectiva democrática que fosse sensível aos diversos 

interesses presentes nas sociedades complexas. As discussões teóricas convergiram na 

direção de um maior compartilhamento do poder com a sociedade civil – decisões políticas e 

espaços públicos decisórios – no intuito de complementar e corrigir as ações estatais e torná-

las mais legítimas num contexto democrático.  

 Foi tomado como pressuposto basilar da pesquisa a necessidade de um 

aprofundamento na conjuntura democrática representativa tradicional, apontada como 

insuficiente e insatisfatória no contexto político para atender a demandas e desafios das 

sociedades contemporâneas. O estudo partiu da percepção de que, entre outras coisas, a 

estrutura democrática tradicional não é capaz de computar, no cálculo das decisões, os 

interesses de uma parcela significativa da sociedade, principalmente daqueles que não 

atingem ou não compartilham o ideário da economia hegemônica, que dá sentido às 

decisões. 

 Como a instância de reflexão elegida para analisar a vertente de democracia 

participativa/deliberativa em contraposição à representativa/formal foi a gestão política do 

meio ambiente, concebe-se mais um pressuposto: ao priorizar os interesses da ideologia 

hegemônica e seu modelo de desenvolvimento, além das assimetrias sociais, o modelo 

representativo tradicional pode confrontar-se com a representação simbólica de um meio 

ambiente como direito  fundamental das coletividades, necessário à subsistência das 

mesmas. Uma percepção de meio ambiente que entende que as formas de apropriação do 

mesmo podem não apenas ocasionar efeitos adversos a um determinado grupamento 

humano imediatamente atingido, mas efeitos incomensuráveis que podem comprometer a 

subsistência de inúmeras formas de vida, inclusive a humana. 

Em parte própria do estudo, foram elencadas algumas construções político-

ideológicas e axiológicas que exaltam a tensão entre a necessidade de desenvolvimento em 

contrapartida com as de preservação e respeito. A questão ambiental foi apresentada como 

algo que repercute em diversas construções discursivas e que vem se inserindo não só nas 

agendas políticas dos Estados por uma demanda real, mas nas estruturas de compreensão e 
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comportamento social – nas construções culturais das sociedades. É nesse sentido que se 

ressalta a necessidade de tratar a questão de uma forma complexa e não-fragmentária, num 

plano discursivo pluralista.                    

Por sua vez, a legitimidade democrática foi compreendida na possibilidade daqueles 

que, atingidos direta ou indiretamente por decisões políticas, poderem, através de espaços 

públicos compartilhados, se inserirem/participarem nas discussões e influenciar essas 

decisões. Essa perspectiva direciona sob dois aspectos a reflexão sobre as decisões: 1º) O 

nível local – as decisões sobre ações que intervêm nos elementos e recursos naturais para 

que consigam captar a sensibilidade, a representação simbólica e o sentido dessa intervenção 

para aqueles que serão atingidos por elas, além dos estudos técnicos científicos como 

basilares, devem ser abertas para as experiências e vontades dos afetados em vários níveis. 

Nesse sentido a descentralização deve atingir não só a esfera local, por exemplo, o 

município, como também a cúpula do poder central desse município – compartilhamento 

com a sociedade.  2º) A representação – como a política tradicional vem se mostrando 

insatisfatória, quando não contrária aos interesses dos afetados ou aos interesses sociais, a 

expressão da vontade dos atingidos e da sociedade deve ser o mais direta possível. Diante da 

impossibilidade/dificuldade de auto-representação em determinados casos, essa 

representação, além dos políticos tradicionais, deve emergir do seio da sociedade como os 

movimentos sociais, as associações civis e quando possível o próprio cidadão uti singuli. 

Toda essa abordagem conceitual converge, ou até sustenta a idéia instrumental dos 

conselhos gestores de políticas públicas. Os conselhos, dentro da abordagem teórica, são 

apresentados como instrumentos racionalizados capazes de promover, num plano ideal, um 

pacto social mais justo. Capazes de ampliar a sensibilidade democrática do Estado quando 

observados alguns requisitos formais e institucionais como: a autonomia funcional, a 

paridade de segmentos representativos e de interesses, a vocação deliberativa, a capacidade 

normativa e a permeabilidade dos discursos aos interesses daqueles que não estão 

formalmente representados. 

Por se tratar de espaços discursivos, passíveis de serem orientados por um discurso 

prático argumentativo, além do técnico-científico, o parâmetro inicial de inteligibilidade 

desses espaços públicos foram elementos da Teoria do Discurso habermasiana. Focou-se, 

principalmente, a perspectiva de que os segmentos representativos do interior do conselho 
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poderiam formar seus juízos, através de fatos e argumentos apresentados, no sentido de 

deliberar consensualmente o que fosse melhor para a coletividade. Como a proposta 

habermasiana flutua num ideal sem contingentes, contrabalanceou-se a análise com 

perspectivas que englobam dissensos e conflitos como substanciais para construção da 

realidade social. Toda a base teórica para a análise dos conselhos que norteou a observação 

empírica confrontou dois pontos antagônicos: o consenso e o conflito, a perspectiva do agir 

comunicativo, o agir orientado para o entendimento mútuo; e a ação estratégica, as ações 

orientadas para atingirem seus fins, para o sucesso. 

Embora se tenha buscado contemplar toda uma discussão teórica sobre os conselhos, 

sua origem histórica e o que a bibliografia especializada vem reproduzindo acerca do 

assunto, o mais importante para o presente estudo foi “experimentar” todo esse arcabouço 

conceitual-ideológico num estudo de caso: o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Juiz 

de Fora. Conforme observado, resguardando certa limitação, a estrutura formal do caso 

estudado atende às aspirações teóricas para estes espaços, o que permite considerar que a 

pesquisa serviu para “testar” todo esse arcabouço na realidade vivida. Mesmo não sendo 

uma pesquisa conclusiva e se limitando a um caso exemplificado, acredito ser possível 

estabelecer alguns apontamentos e considerações:  

 

Arranjos Institucionais 

A influência exercida sobre o conselho e mesmo sua grande dependência à gestão 

política central são inquestionáveis para o caso estudado. Excluindo-se a possibilidade de 

uma autonomia plena, desloco a reflexão para uma autonomia funcional. A questão a saber, 

é se a ausência de uma autonomia funcional é necessariamente ruim, apesar de toda 

idealização teórica. 

 Do ponto de vista da estabilidade política, ou da conformação das decisões às 

expectativas do poder central (chefe do Executivo), essa autonomia não é muito bem aceita 

– ainda que a soberania do conselho seja legalmente prevista. Isso ficou claro com as 

estratégias de controle das decisões que prejudicaram substancialmente o poder 

discursivo/deliberativo do conselho.  

Outro ponto importante, é que também não há garantia alguma de que as decisões 

que emergem das discussões do conselho sejam ambientalmente mais adequadas, 
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considerando seu funcionamento autônomo. Conforme visto o conselho pode reproduzir a 

percepção de uma maioria acerca das questões ambientais e essa maioria pode priorizar a 

“necessidade de desenvolvimento” em detrimento da “necessidade de preservação e 

respeito”, refletindo a sociedade em que vivemos. 

 Contudo, para que o conselho represente mudanças na estrutura democrática 

convencional, não reproduzindo os interesses que tradicionalmente são encampados pela 

política convencional; ou para que os mesmos não sirvam de instrumentos para criar uma 

falsa legitimidade onde, sob o controle do Executivo o conselho endossará as decisões por 

ele “determinadas” ou “vendidas”, encobertando-as com sua legitimidade; se apresentam 

como condição sine qua non a presença da autonomia funcional, da abertura discursiva 

pluralista e da capacidade deliberativa.  

Nesse sentido entendo que: 1º) As projeções teóricas são guias irrenunciáveis, sendo 

que essa autonomia deve ser buscada através de “correções institucionais”, tornando os 

conselhos, tanto quanto possível, instrumentos de pulverização do poder. 2º) Os riscos de 

desestabilidade sistêmica e de abusos de “poder”, bem como os riscos de se submeter 

decisões políticas importantes a uma sociedade (maioria) pouco consciente e educada, além 

de politicamente apática; se apresentam como riscos necessários de serem corridos. 

Com relação à primeira colocação, dentro do caso estudado foi possível detectar 

alguns aspectos formais passíveis de serem corrigidos que contribuiriam sobremaneira num 

funcionamento mais adequado e autônomo do conselho: 

a) Em primeiro lugar, é necessário recordar que há uma dependência ampla e necessária do 

conselho com a Agência de gestão ambiental que lhe dá suporte tanto técnico quanto 

estrutural/administrativo. É necessário recordar também que as decisões do conselho na 

maioria das vezes estão atreladas aos pareceres técnicos e jurídicos, proferidos pelos 

técnicos dessa autarquia. Se a autarquia possui como cargo máximo (superintendente) uma 

pessoa de confiança do chefe do Executivo, indicado pelo próprio, é plausível entender que 

o indicado não irá agir de forma contrária aos interesses de quem o indicou. Mesmo porque, 

se isso ocorrer ele poderá ser substituído (o que talvez explique as três substituições 

ocorridas na Agenda-JF). Seguindo essa lógica percebe-se que a influência sobre os 

pareceres e consequentemente sobre as decisões do conselho, inicia-se na estrutura 

organizacional da autarquia que lhe dá apoio. Nesse sentido aponta-se como suma 
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necessidade a idéia de que o superintendente da autarquia seja alguém aprovado em 

concurso público para um cargo efetivo, ao contrário de um cargo de confiança. Essa 

“correção” poderá resultar tanto no melhor funcionamento do conselho quanto numa atuação 

mais imparcial da autarquia.   

b) Em segundo lugar cabe relembrar que o Sistema Municipal de Meio Ambiente é 

organizado de forma tripartite por órgãos públicos municipais ligados a administração direta 

e indireta: um órgão central (SSSDA), um executivo (AGENDA-JF) e um decisório 

(COMDEMA). É necessário que haja uma harmonia entre eles e que cada um atue no 

âmbito de sua competência, evitando a sobrecarga de atividades e possíveis conflitos. Dentro 

dessa organização legal, o COMDEMA não possui quadro de funcionários próprios, tendo 

todo o suporte da AGENDA-JF. Entretanto, o ponto mais frágil e que pode ser corrigido está 

na assessoria jurídica: o mesmo procurador do município/assessor jurídico da AGENDA-JF, 

que analisa os processos de licenciamento ambiental e emite os pareceres para serem 

apreciados pelo conselho, é também o assessor jurídico do COMDEMA, que acompanha as 

reuniões e assessora juridicamente os atos do conselho. A questão é que, ao acompanhar os 

atos do conselho e o que se apresenta nas reuniões, ao mesmo tempo em que anuncia o seu 

próprio parecer sobre os processos a serem julgados, o assessor estaria funcionado para qual 

dos órgãos, para a autarquia ou para o conselho? Isso faz com que os dois se confundam. 

Essa dupla-função enseja, além da sobrecarga funcional, uma condução parcial das reuniões, 

ampliando também significativamente a subordinação funcional do conselho com relação à 

autarquia. Nesse sentido, por ser uma função crucial, o conselho deveria gozar de assessoria 

jurídica própria, que pudesse funcionar exclusivamente para o conselho, assessorando este 

nos seus atos e atuando como instância revisora dos pareceres da AGENDA-JF, órgão 

distinto do COMDEMA e que não deve ser confundido com mesmo, conforme as leis de 

criação e disciplina de ambos.  

c) Em terceiro lugar foco uma questão ligada mais a prática do conselho do que a uma 

correção institucional propriamente. Um dos grandes méritos do conselho é sua capacidade 

normativa, essa prerrogativa funciona como uma forma de regulamentar as leis ambientais 

mais gerais adequando a sua aplicação à realidade local ou como uma forma de 

regulamentar situações ou atividades não normatizadas. Entretanto, conforme visto, a 

capacidade normativa também produz um duplo efeito: o primeiro da conscientização, onde, 
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numa realidade de carência de conhecimento dos próprios conselheiros sobre a legislação 

ambiental vigente, torna-se de grande valia, quanto mais numa perspectiva discursiva onde 

os segmentos podem compreender melhor a função e a razão das leis. O segundo efeito é o 

vinculativo, por serem co-autores das deliberações normativas, que embora infra-legais tem 

efeito de lei, os segmentos se tornam co-responsáveis pela sua aplicação e observação. 

Porém, nos anos que seguem da existência do conselho a quantidade de deliberações 

editadas (vinte e oito em seis anos) demonstram que essa não é uma prática constante do 

conselho. O presente estudo aponta a necessidade de se tornar essa prática mais constante no 

conselho, pois através das Deliberações Normativas poder-se-ia diminuir os conflitos e a 

própria atuação condescendente do conselho, reduzindo o quanto mais o poder de 

discricionariedade das decisões, vinculando-as às regras discursivamente construídas. Por 

exemplo, a ausência de uma DN sobre Mata Atlântica pode acarretar em novos conflitos e 

desconsiderações a outras legislações estaduais e federais, ao passo que uma DN adveniente 

de estudos técnicos adequados e amplas discussões, poderia vincular sua aplicação conforme 

dito e incorporar as singularidades da Mata Atlântica do município (Estacional 

semidecidual). Outras questões que permanecem abertas como crimes ambientais, multas, 

encaminhamentos ao Ministério Público etc. poderiam ser “fechadas” na atuação do 

conselho por DNs.                            

Embora essas propostas, ainda que se fossem acatadas, não represente garantias de 

que o conselho venha a ter um funcionamento mais autônomo e adequado a suas funções, ao 

menos reduziriam sua margem de dependência funcional e tornariam o monopólio ou 

influência sobre as decisões mais limitadas.  

Por sua vez, a segunda afirmação, no que diz respeito aos “riscos de desestabilidade 

sistêmica e de abusos de poder”, requer, para a redução desses riscos, que se pense a atuação 

do conselho sempre vinculada às leis vigentes. Deve-se perceber o conselho como um 

instrumento que viabilize o melhor cumprimento da legislação ambiental em sintonia com os 

interesses sociais. Para tanto se faz necessário estreitar sua comunicação com o poder 

judiciário. Essa comunicação permitiria tanto um maior reconhecimento da legitimidade 

decisória do conselho, fazendo com que se cumprisse suas deliberações, quanto para a sua 

fiscalização e controle de poder. Quanto à segunda parte da afirmação “os riscos de se 

submeter decisões políticas importantes a uma sociedade pouco consciente...”, conforme 
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disposto ao longo do texto, de fato a sociedade brasileira não seria a mais politicamente 

atuante. Isso pode significar uma atuação no interior do conselho restrita a um pequeno 

grupo (mais preparado e educado ou com melhores condições) reduzindo sua legitimidade 

democrática. Por outro lado a pesquisa demonstrou dois pontos para essa reflexão: a 

participação ativa daqueles que se sentem atingidos ou ameaçados por determinadas 

atividades; e uma capacidade educativa do conselho, a possibilidade de se aprender a exercer 

a cidadania através do seu próprio exercício, aprender fazendo, contribuindo para construção 

de uma cultura cidadã. Esses pontos reforçam a idéia de que se faz necessário correr certos 

riscos para construção de um pacto político-sócio-ambiental mais justo. 

 

Conflito e Consenso 

A pesquisa demonstrou dois momentos diferenciados no funcionamento do conselho 

que estão diretamente relacionados com os interesses que estão em jogo. Num primeiro 

momento as discussões caminham para o entendimento e o conselho aproxima-se a uma 

operacionalidade mais democrática, pois as discussões que são travadas no seu interior não 

sofrem muitas influências externas. Essa situação ocorre quando os interesses em jogo não 

se confrontam ou podem ser negociados, forçando uma situação de trocas e entendimento e 

fazendo com que as decisões busquem atender equitativamente os interesses representados. 

Por sua vez, quando determinados interesses estão em jogo, principalmente daqueles 

que exercem maior influência sobre os marcos decisórios extra-conselho, há a percepção 

nítida de que essa influência recai sobre o conselho, forjando, conforme dito, uma pseudo-

legitimidade democrática. Nessas situações as diversas estratégias utilizadas, exemplificadas 

no curso do texto, exterminam o peso do discurso nas decisões. Nesse contexto, quando 

determinados segmentos passam a não concordar com a imposição de certos interesses o 

conselho se torna um espaço bipolar de disputas onde os dissensos emergem, ganhando 

publicidade e obrigando que os segmentos em disputa legitimem suas demandas sob 

diversas premissas: cumprimento da legislação, interesse social, autorização dos órgãos 

competentes, urgência etc.. Nessas condições, o que melhor explica o funcionamento do 

conselho são as alianças formadas tanto internamente, por grupos que se identificam ou 

compartilham interesses afins, quanto externamente. As ações são orientadas na busca da 

vitória na decisão ou na prevalência de certos interesses em jogo. Como uma determinada 
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linha de interesses se mostrou capaz de controlar as decisões do conselho sem, no entanto, 

conseguir convencer/conformar a outra parte, certos conflitos extrapolam a esfera do 

conselho e tomam outros espaços públicos. 

Durante os conflitos narrados, observou-se que os pólos possuíam estratégias de ação 

distintas e cada qual influenciava os marcos decisórios à sua maneira. Ou seja, o mais forte 

não se evidencia a priori, como por exemplo, ser o interesse em jogo de um grupo 

economicamente forte em contraposição aos das organizações civis. Ambos vão buscar suas 

alianças, embora o primeiro atinja imediatamente a cúpula do poder, as organizações e 

movimentos atingem outros segmentos da sociedade e se munem dos atos públicos que são 

transparecidos questionando a quais interesses estes estão atendendo e quais interesses estes 

deviriam atender.  

O conflito passa a ser uma luta de quem tem mais resistência, mais fôlego para tentar 

influenciar as decisões até que se esgotem todas as instâncias ou que se perca o objeto da 

disputa. Nesse contexto o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Juiz de Fora 

demonstrou a sua função social mais importante, pois as decisões podiam ser controladas, 

mas as discussões não. Os atos públicos ficavam transparecidos e isso nutriu a sociedade 

civil para criar movimentos reivindicatórios ou fomentou movimentos já existentes, 

munindo-os argumentativamente e impulsionando as ações extra-conselho que 

reivindicaram a “legitimidade” nas decisões políticas.   

O conselho também mostrou ser um instrumento importante na construção de valores 

democráticos e ambientais. Provavelmente venha a contribuir para uma mudança de 

comportamento no trato das questões ambientais no município, bem como uma mudança na 

concessão de privilégios a determinados grupos no que diz respeito ao acesso e usufruto dos 

elementos naturais. Criou-se um meio adequado para se despontar uma cultura diferenciada 

de cidadania e de participação política, um leito adequado para o desenvolvimento desse 

costume… Entretanto, o que não se pode esquecer e entendo que a pesquisa também 

caminhou nesse sentido, é que, ao mesmo tempo em que essas estruturas de controle social 

são criadas para tornar as decisões políticas mais democráticas ou buscar mais igualdade, os 

monopólios de poder se adaptam a elas e encontram meios de se fazer prevalecer 

novamente, criando novas diferenças, fazendo com que a estrutura tenha que se readequar 

corrigindo-se, modificando-se, aprimorando-se... E mais uma vez os monopólios de poder 
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encontrarão caminhos para prevalecer novamente, com novas hierarquias, privilégios, 

distinções... Um jogo que se recria a todo tempo... Uma luta quixotesca contra moinhos de 

vento.      
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