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Exploração no período colonial e contracultura 

marcaram a trajetória dos estudos  

e a defesa do meio ambiente no Brasil

Bruno de Pierro
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ambientalismo

MEMÓRIA



PESQUISA FAPESP 298  |  93

S
e vivesse hoje, o naturalista e po 
lítico José Bonifácio de Andrada 
e Silva (17631838) provavelmen
te ficaria abalado com as enor

mes e constantes queimadas na Ama
zônia e no Pantanal. Dois séculos antes 
das imagens da vegetação em chamas 
e animais carbonizados que correm o 
mundo, o Patriarca da Independência já 
manifestava indignação contra a degra
dação ambiental inaugurada no Brasil 
Colônia, baseada no extrativismo pre
datório. “Destruir matos virgens, como 
até agora se tem praticado no Brasil, é 
extravagância insofrível, crime horren
do e grande insulto feito à natureza”, 
escreveu em 1821, um ano antes de par
ticipar do movimento da Independência 
ao lado de dom Pedro I.  

Embora não possa ser considerado um 
ambientalista no sentido moderno, José 
Bonifácio contribuiu para a introdução 
de temas ecológicos no país, embalados 

Floresta da Tijuca,  
no Rio, em 1885: 
reflorestamento ocorreu 
entre 1861 e 1874

por uma preocupação ambiental que per
manece atual. “Ele fazia parte de um gru
po de intelectuais que, na virada do sé
culo XVIII para o XIX, passou a criticar 
a exploração descuidada dos recursos 
naturais”, explica o historiador José Au
gusto Pádua, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), pesquisador do 
tema. José Bonifácio estudou leis e filoso
fia natural na Universidade de Coimbra. 

“Ele teve contato direto com o processo 
de construção do conhecimento ilustra
do sobre o que chamavam de ‘sistema da 
natureza’. De volta ao Brasil, Bonifácio 
amadureceu a ideia de que o progresso 
econômico não poderia depender da des
truição das florestas”, conta Pádua. “Na 
época, começouse a teorizar que a per
da das florestas acabaria por prejudicar 
a produção rural, porque diminuiria as 
chuvas, degradaria os solos e, no limite, 
provocaria desertificação”, ressalva o pes
quisador. As preocupações que atravessa
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vam José Bonifácio, portanto, referiamse 
ao uso mais eficaz e racional da natureza 
para garantir o melhoramento da econo
mia – uma ideia hoje associada ao con
ceito de desenvolvimento sustentável.

O
s movimentos ativistas de 
preservação do meio am
biente surgiram na segunda 
metade do século XX. Mes

mo assim, Bonifácio desempenhou um 
papel decisivo nos primórdios da cons
ciência ambiental no Brasil, argumenta 
Pádua. “Seus escritos pautaram debates 
entre políticos, juristas e homens de 
ciência da época.” Outros intelectuais 
deram continuidade à crítica ambiental. 
Abolicionistas como Joaquim Nabuco 
(18491910) e André Rebouças (1838
1898) defenderam que, enquanto vigo
rasse a escravidão, não seria possível 
estabelecer uma relação saudável entre 
indivíduos e o uso da terra no Brasil. 

Algumas poucas tentativas de influen
ciar governos deram certo, como a res
tauração da Floresta da Tijuca, no Rio de 
Janeiro, entre 1861 e 1874. “Um grupo de 
intelectuais convenceu o governo de que 
o desflorestamento estava provocando 
secas na cidade”, diz Pádua. Boa parte 
da região havia sido desmatada para a 
produção de café e carvão vegetal. O re
florestamento exigiu o plantio de 100 mil 
mudas de árvores de espécies nativas. 

Foi no início do século XX que ganhou 
força a crença de que somente por meio 
do Estado se poderia garantir a conser
vação da natureza, como explica a his
toriadora Ingrid Fonseca Casazza, em 

artigo publicado em julho na revista His-
tória, Ciência, Saúde – Manguinhos. As 
mudanças mais significativas ocorreram 
na década de 1930, no início do primeiro 
governo de Getúlio Vargas (18821954), 
quando cientistas envolvidos com ques
tões ambientais assumiram cargos na 
administração pública. “Eles atuaram 
na implementação de instrumentos le
gais para o manejo racional dos recursos 
naturais”, escreve Casazza. 

Ela destaca a atuação do botânico 
Paulo Campos Porto (18891968) como 
diretor do Instituto de Biologia Vegetal 
do Ministério da Agricultura, extinto 
em 1938. Para Casazza, Porto ajudou a 
consolidar uma política de gestão da na
tureza naquele período. Como secretário 
de Agricultura da Bahia, nos anos 1940, 
o botânico criou o Parque Monumento 

Nacional de Monte Pascoal, na região de 
Porto Seguro, com a missão de preservar 
fauna e flora locais.

A agenda ambiental saiu do nicho dos 
especialistas e ganhou mais visibilidade 
na sociedade na década de 1960. “Foi o 
momento em que o debate intelectual 
sobre conservação começou a se apro
ximar do movimento da contracultura”, 
observa a historiadora e ambientalista 
Samyra Crespo, pesquisadora sênior do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino
vações (MCTI). “A discussão deixou de 
ser focada na promoção do uso racional 
de recursos naturais, abrindo espaço pa
ra reflexões sobre como salvar a huma
nidade e o planeta”, explica.

Um ponto de virada do ambientalismo 
daquele período foi o livro Primavera si-
lenciosa, publicado em 1962 pela bióloga 
norteamericana Rachel Carson (1907
1964). “Tratase de um clássico da litera
tura ambiental. Carson investigou e de
nunciou o uso de pesticidas e seu efeito 
sobre o ambiente e as pessoas”, comenta 
Crespo. Jornais republicaram trechos do 
livro; houve repercussão no Congresso e 
o presidente dos Estados Unidos, John 
Kennedy (19171963), chegou a instituir 
uma comissão para estudar o assunto 
(ver Pesquisa FAPESP nº 202).

No Brasil, a obra alcançou o ambiente 
acadêmico. Paulo NogueiraNeto (1922
2019), professor emérito da Universi
dade de São Paulo (USP), pertenceu ao 
grupo de ambientalistas influenciados 
por Carson, lembra o sociólogo Pedro 
Roberto Jacobi, do Instituto de Energia 
e Ambiente da USP. “NogueiraNeto foi 

José Bonifácio (no alto), 
Nogueira-Neto (acima)  
e Chico Mendes (à dir.):  
em comum, a defesa  
da natureza brasileira
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secretário especial do Meio Ambiente 
entre 1973 e 1985, destacandose como 
um dos principais formuladores da le
gislação ambiental no país.” A partir daí, 
diz Jacobi, a regulação da produção e do 
descarte de produtos químicos ficou mais 
rigorosa, com o objetivo de evitar conta
minações e prevenir desastres. 

Assim como em outros países, o am
bientalismo no Brasil ganhou novo capítu
lo com a Conferência de Estocolmo, orga
nizada em 1972 pela Organização das Na
ções Unidas (ONU). Foi a primeira grande 
reunião de chefes de Estado para discutir 
a questão ambiental. Ao mesmo tempo, 
grande parte do campo político não le
vava muito a sério o ativismo ecológico. 

Prevalecia no Brasil a lógica desen
volvimentista da ditadura militar (1964
1985), que envolvia a construção de hidre
létricas e estradas em territórios indíge
nas. “A utopia era tornar o país altamente 
industrializado”, afirma Jacobi. A entrada 
dos ambientalistas nesse campo de dis
puta política se deu pelo chamado eco
desenvolvimento, que buscava conciliar 
desenvolvimento econômico com preser
vação. O conceito foi desenvolvido pelo 
economista Ignacy Sachs, da Escola de Al
tos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. 

Polonês, Sachs veio para o Brasil aos 14 
anos de idade. Formouse em economia 
na Universidade Cândido Mendes, no Rio 
de Janeiro, e manteve relação estreita com 
o país, onde lecionou em universidades 
nos anos 1980. “O ambientalismo passou 
a considerar a possibilidade de modelos 
de desenvolvimento que levassem em 
consideração a vocação econômica de 
biomas brasileiros, como a Amazônia e o 
Cerrado, e as diferenças culturais entre 
povos”, diz Crespo.

Paralelamente, distante dos centros ur
banos e das universidades, ganhava força 
um ambientalismo mais popular, que mo
bilizava pescadores e seringueiros. “Eram 
trabalhadores que lutavam pela conserva
ção do meio ambiente para defender me
lhores condições de vida”, explica Pádua. 
Um dos principais representantes desse 
movimento foi o sindicalista acreano Chico 
Mendes (19441988), que uniu seringuei
ros que dependiam da preservação da flo
resta amazônica para sobreviver. Mendes 
foi assassinado em razão de seu ativismo.

Em 1975, o termo “aquecimento glo
bal” apareceu pela primeira vez em artigo 
publicado na revista Science pelo oceanó
grafo norteamericano Wallace Broecker 

(19312019). Poucos anos depois, em 1979, 
a agência espacial norteamericana (Na
sa) introduziu o conceito de “mudança 
climática” em estudo sobre os efeitos 
do dióxido de carbono (CO2) no clima 
do planeta. O debate ambiental ganhou 
dimensão global e novos atores: organi
zações não governamentais (ONGs) como 
o Greenpeace e a Wild Foundation são 
criadas nessa época.

N
o Brasil, os ambientalistas co
meçaram primeiramente a se 
organizar em grupos locais pa
ra ampliar o diálogo com seto

res empresariais e políticos. Um exemplo 
é a Associação Gaúcha de Proteção ao 
Ambiente Natural, uma das primeiras co
munidades ecológicas do país, criada em 
1971. Um de seus fundadores foi o agrô
nomo José Lutzenberger (19262002), 
que contribuiu na formulação de leis para 
o controle do uso de agroquímicos no Rio 
Grande do Sul – o que teve reflexos na 
Lei Brasileira de Agrotóxicos, de 1989. 
Ainda na década de 1970, a preocupação 
com questões de segurança e o impacto 
ambiental da energia nuclear resulta
ram na mobilização de ambientalistas 
e cientistas. ONGs nacionais, como a 
SOS Mata Atlântica, começam a surgir 
nos anos 1980.

A consolidação do interesse interna
cional pelos problemas socioambientais 
ligados às alterações do clima só ocorreu 
no início dos anos 1990. O marco desse 
processo foi a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o De

senvolvimento, a Rio92. Na ocasião, foi 
criada a ConvençãoQuadro das Nações 
Unidas sobre a Mudança do Clima. O 
Painel Intergovernamental sobre Mu
danças Climáticas (IPCC) havia sido 
concebido pela ONU quatro anos antes 
para sistematizar estudos científicos so
bre as mudanças climáticas. “Isso im
pulsionou a profissionalização do am
bientalismo. ONGs passaram a realizar 
pesquisas, produzir relatórios técnicos 
e colaborar com universidades e órgãos 
governamentais em ações de monitora
mento”, relata Jacobi. 

A aproximação entre ambientalistas 
e o poder público também foi fortale
cida após a redemocratização, ressalta 
Crespo, do MCTI. A descentralização 
dos poderes político e administrativo 
gerou uma demanda por quadros téc
nicos para assumir secretarias estaduais 
e municipais de Meio Ambiente, o que 
contribuiu para que muitos ambienta
listas se tornassem gestores públicos. 

Hoje, o ambientalismo brasileiro en
frenta desafios “fora do comum”, avalia 
Pádua, referindose a um “descontrole 
regulatório inédito”. Ao mesmo tempo, 
ele vê uma oportunidade para o forta
lecimento do movimento. “Em resposta 
aos ataques que o meio ambiente sofre, 
destacase a defesa de instituições como 
o Inpe [Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais], que faz o monitoramento do 
desmatamento na Amazônia, e a mobi
lização mais atuante de organizações 
ambientais para reforçar a consciência 
ambiental no país.” n

Tendas usadas em apresentações e debates na Rio-92, um dos marcos da 
consolidação do interesse internacional pelos problemas socioambientais
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